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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διεθνής Δικαιοδοσία
Κανονισμός 44/2001
Δημήτριος Ζηνόζης
1. Δικαιοδοσία καλείται η εξουσία της πολιτείας να παρέχει έννομη προστασία (Νίκας Πολ. Δικ. Τόμος Α’ σελ. 75).
2. Τα ελληνικά δικαστήρια δεν είναι ασφαλώς αρμόδια να επιλύουν όλες τις ιδιωτικές διαφορές της οικουμένης. Απαιτείται οπωσδήποτε κάποιας μορφής δεσμός
(έστω και χαλαρός) της ιδιωτικής διαφοράς προς την ελληνική πολιτεία.
Έτσι στη δικαιοδοσία των εγχωρίων δικαστηρίων υπάγονται κατ’ αρχήν, όλες οι
εσωτερικές υποθέσεις που δεν έχουν κανένα σημείο επαφής με ξένη πολιτεία. Ζητήματα όμως γεννιώνται με τις λεγόμενες διεθνείς υποθέσεις, τις υποθέσεις δηλαδή που εμφανίζονται είτε από άποψη υποκειμένου (π.χ. ο κληρονομούμενος είναι Ισπανός υπήκοος που κατοικούσε στην Ελλάδα), είτε από άποψη αντικειμένου (π.χ. η επίδικη σύμβαση καταρτίζεται από γερμανό στην Ιταλία και πρόκειται
να εκπληρωθεί στην Ελλάδα) ή έχουν στοιχεία αλλοδαπότητας (Νίκας ο.π.π. σελ.
104-105, Βαθρακοκοίλης Κ.Πολ.Δικ. άρθρο 3 αρ. 4).
3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δικ. «Στη δικαιοδοσία των πολιτικών
δικαστηρίων υπάγονται Έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου». Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ως κανόνας η διεθνής δικαιοδοσία των Ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων και επί ιδιωτικών διεθνών διαφορών, εφόσον αυτές συνδέονται με την ελληνική πολιτεία, με στοιχείο θεμελιωτικό αρμοδιότητας Ελληνικού δικαστηρίου κατά τις διατάξεις περί γενικών και ειδικών δωσιδικιών (ΑΠ 803/2000, Ελ.Δ/νη 41/1599 – ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 108/1988, Ελ.Δ/νη
29/1392, Εφ.Αθ. 6073/2001, Ελ.Δ/νη 44/209, Εφ. Θες. 351/2009, ΝΟΜΟΣ, Εφ.Αθ.
217/2009, Ελ.Δ/νη 2009/559, ΑΠ 400/2009, ΝΟΜΟΣ Εφ.Πατρ. 735/2010 Αχ.Ν.
2011 σελ. 47). Απαιτείται δηλαδή κάποια μορφής δεσμός της ιδιωτικής διαφοράς
προς την ελληνική πολιτεία.
4. Σε κάποια περίοδο όλες οι σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονταν με Κανονισμούς
των Βρυξελών. Τελικά από 1.3.2002 ισχύει ο Κανονισμός 44/2001 του Συμβουλίου
των Βρυξελών σε 14 μέλη της Ε.Ε.
5. Με το παρόν σημείωμα θέλω απλώς να παρατηρήσω ορισμένα άρθρα του Κανονισμού αυτού (44/2001) που θεωρώ βασικά και απαραίτητα για τη σύνταξη νόμιμης και ορισμένης αγωγής σε διεθνή σύμβαση. Έτσι, σημειώνω :
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6. Ο Κανονισμός αυτός (44/2001) εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου. Δεν καλύπτει ιδίως φορολογικές,
τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις. Επίσης εξαιρούνται οι υποθέσεις που αναφέρονται στην προσωπική κατάσταση και ικανότητα των φυσικών προσώπων, οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, οι κληρονομικές σχέσεις, οι πτωχεύσεις, πτωχευτικοί συμβιβασμοί, η κοινωνική ασφάλιση και η διαιτησία (άρθρο 1).
7. Επακολουθεί ακριβής προσδιορισμός για ειδικά θέματα, όπως για το πού μπορεί να εναχθούν τα πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στο έδαφος κράτους
μέλους, που μπορούν να εναχθούν σε άλλο κράτος μέλος, όπως π.χ. για διαφορές από συμβάσεις οπότε μπορούν να εναχθούν ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου εκπληρώθηκε ή οφείλει να εκπληρωθεί η παροχή. Υπάρχει αναλυτικός
προσδιορισμός για τις περιπτώσεις πώλησης, παροχής υπηρεσιών, διατροφής, αποζημίωσης από αδικοπραξία κ.λ.π. (άρθρο 5).
8. Το σημείωμα αυτό δεν έχει σκοπό να αναλύσει τα θέματα με τον Κανονισμό
44/2001.
Απλώς, θίγει το θέμα για να υπενθυμίσει στους ενδιαφερομένους ότι υπάρχει ο Κανονισμός τον οποίο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι ενδιαφερόμενοι για να μην εκπλαγούν από μία δυσάρεστη για τις απόψεις τους δικαστική απόφαση.
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων
1665/2012
(Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών).
(Πρόεδρος: Βασιλική Καρβέλα, Πρόεδρος Πρωτοδικών).
(Δικηγόροι: Χρήστος Αλεξανδράκης, Δημήτριος Κομνηνός).
Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. Ανεξάρτητη από υπαιτιότητα για τη διακοπή της
συμβίωσης ή τη λύση του γάμου, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, διατηρεί
το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. Η επικοινωνία συντελεί στην ανάπτυξη του ψυχικού κόσμου και την εν γένει προσωπικότητα του. Πάντως η ρύθμιση του
δικαιώματος της επικοινωνίας, από το δικαστήριο αποβλέπει πρωτίστως στο συμφέρον του τέκνου. Ο παππούς και η γιαγιά έχουν το δικαίωμα επικοινωνίας κατά το νόμο.
Ρύθμιση επικοινωνίας του πατέρα (που διαμένει στις Η.Π.Α.) με τον ανήλικο υιό (ηλικίας 6 ετών) που μένει στην Πάτρα, με παραλαβή του παιδιού ορισμένες ημέρες, κατά
τα χρονικά διαστήματα που έρχεται στην Πάτρα και επιπλέον με ελεύθερη τηλεφωνική και μέσω διαδικτύου επικοινωνία μαζί του.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1520
Α.Κ., ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει
το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό και στην
περίπτωση διαφωνίας των γονέων των
ανηλίκου, ως προς την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος, το Δικαστήριο καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία. Το άκρως προσωπικό
αυτό δικαίωμα του γονέα για επικοινωνία
με το ανήλικο τέκνο του απορρέει από το
φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος στοργής προς αυτό, συντελεί δε
στην ανάπτυξη του ψυχικού του κόσμου
και της εν γένει προσωπικότητας του, γι’
αυτό η άσκηση που αποβλέπει κυρίως
στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του τέκνου (ΑΠ 659/1998 ΝοΒ 47/1412, ΕφΘεσ
2322/1997 ΕλλΔικ 40/358).
Για τον καθορισμό επικοινωνίας
του γονέα με το τέκνο του είναι αδιάφορο
για ποιό λόγο οι γονείς δεν ζουν μαζί, ποιός από αυτούς έχει την επιμέλεια του τέκνου και αν αυτός που αξιώνει την επικοινωνία είναι υπαίτιος για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέων ή τη λύση

του γάμου τους, κατά συνέπεια, σε καμία
περίπτωση δεν νοείται πλήρης αποκλεισμός του δικαιώματος της προσωπικής
επικοινωνίας του γονέα με το ανήλικο τέκνο του, μόνο δε εφόσον η επικοινωνία
αυτή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανατροφή του ανηλίκου, πρέπει η ενάσκηση
του σχετικού δικαιώματος να ρυθμισθεί
με τέτοιο τρόπο, ώστε η πραγματοποίηση της επικοινωνίας να γίνεται κάτω από
όρους που αποτελούν τις αναγκαίες προφυλάξεις για να εξουδετερωθεί ο δυνάμενος να προέλθει κίνδυνος για το ανήλικο
από την επικοινωνία (ΕφΘεσ 1560/2003
Αρμ 2003/1273, ΕφΑθ 1461/1997 ΕλλΔικ
38/868, ΕφΘεσ 3570/1991 Αρμ ΜΣΤ/133,
ΜΠρΘεσ 38610/2005 Αρμ 2007/526).
Εξάλλου, η ρύθμιση του ανωτέρω δικαιώματος επικοινωνίας λειτουργεί
μέσα στο γενικότερο πλαίσιο διατάξεων
που προβλέπουν την άσκηση του δικαιώματος, αλλά και του καθήκοντος των γονέων περί τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους (άρθρα 1510 επ. Α.Κ.),
για την οποία ο νόμος (άρθρα 1511 και
1512 Α.Κ.) επιτάσσει η ρύθμιση αυτή να
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αποβλέπει πρωτίστως στο συμφέρον
του τέκνου. Επομένως και το Δικαστήριο, όταν ρυθμίζει την άσκηση της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το
τέκνο του, πρέπει πάντοτε να αποφασίζει με οδηγό το καλώς εννοούμενο συμφέρον του τελευταίου λαμβάνοντας υπόψη του τις προκύπτουσες συντρέχουσες
συνθήκες και περιστάσεις, κάτω από τις
οποίες ασκείται η προσωπική αυτή επικοινωνία στη συγκεκριμένη περίπτωση
(ΑΠ 534/1991 ΕλλΔικ 32/1505, ΕφΘεσ.
1560/2003 ό.π., ΕφΑθ 2758/1998 ΕλλΔικ
39/1646, ΕφΘεσ 2322/1997 ό.π.), επιβάλλοντας, εφόσον είναι αναγκαίο για την
προστασία του συμφέροντος του τέκνου,
περιορισμούς στην άσκηση της, οι οποίοι
μπορούν να αναφέρονται στον τρόπο και
το χρόνο της επικοινωνίας, την παρουσία
τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια της ή
ακόμη να συνίστανται στη λήψη μέτρων
που διαμορφώνουν την επικοινωνία με
ιδιαίτερο τρόπο λόγω ειδικών περιστάσεων (ΕφΘεσ. 1008/2008 Αρμ 2009/859).
Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 1520 § 2 Α.Κ. οι γονείς δεν έχουν

το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής,
οι απώτεροι ανιόντες του ανηλίκου τέκνου
(παππούς και γιαγιά) έχουν ίδιο και αυτοτελές δικαίωμα, που πηγάζει ευθέως από το
νόμο, προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο (εγγονό), ακόμη, και σε περίπτωση θανάτου του ενός γονέα που είναι παιδί τους
(ΜΠρΘεσ 15530/2009 Αρμ 2009/1691,
ΜΠρΘεσ 21718/2008 Αρμ 2009/550).
Σκοπός του δικαιώματος επικοινωνίας του απώτερου ανιόντος, όπως,
άλλωστε, και του ίδιου του γονέα, με το
ανήλικο τέκνο είναι η ικανοποίηση του
φυσικού αισθήματος αγάπης μεταξύ
αυτών και η αποτροπή της αμοιβαίας
αποξένωσης τους, η οποία θα ασκούσε βλαπτική επίδραση στο συμφέρον
του τέκνου, συντελεί δε στην ανάπτυξη
του ψυχικού κόσμου και γενικότερα της
προσωπικότητας του τελευταίου, για το
λόγο αυτό αποβλέπει κυρίως το καλώς
εννοούμενο συμφέρον του....................
................................

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων α)την από 22-11-2011 (με αριθμό
κατάθεσης 4222/22-11-2011) αίτηση και β)την από 02-02-2012 (με αριθμό κατάθεσης
412/06-02-2012) αίτηση.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν όλω την υπό στοιχείο α αίτηση και εν μέρει την υπό στοιχείο β αίτηση.
…ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του Χ.Σ του Ε. και της
Α. με τον ανήλικο υιό του ίδιου και της Α.Κ Ε-Π.Σ. και ορίζει ότι αυτός έχει δικαίωμα
να επικοινωνεί μαζί του ως εξής: …δ)θα έχει τηλεφωνική και μέσω διαδικτύου
επικοινωνία μαζί του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της σχετικής
κυρίας αγωγής, την οποία οφείλει να ασκήσει ο πατέρας εντός προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
4/2010
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Ρέκκας –Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Τσιμπούκης, Απόστολος Τσινιάς).
Προσωπικότητα. Προσβολή της με δημοσίευμα. Ευθύνη προς αποζημίωση του ιδιοκτήτη του εντύπου, συντάκτη του κειμένου και εκδότη ή διευθυντή σύνταξης (ν.1178/1981).
Στις ίδιες διατάξεις υπάγονται και σε περιπτώσεις προσβολής οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί όπου ως εκδότης θεωρείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρείας. Ευθύνη έχουν και ο υπεύθυνος του προγράμματος, ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, ο παραγωγός, ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος, ο συντονιστής ή ο παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα με το είδος και τη δομή της εκπομπής.
Σημασία υπαιτιότητας. Ύψος αποζημιώσεως. Ελευθεροτυπία. Κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας (π.δ.77/2003). Λεπτομέρειες για όλο το νομικό πλέγμα της προσβολής της προσωπικότητας και ανάλυση των σχετικών νομοθετικών κειμένων. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 57 και 59 του ΑΚ προκύπτει, ότι όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του, δικαιούται να αξιώσει : α)την άρση της προσβολής, β)την παράλειψη της στο μέλλον, γ)
αποζημίωση κατά τις περί αδικοπραξιών
διατάξεις (άρθρα 914 επ. ΑΚ) και δ)χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, για την οποία απαιτείται επί πλέον
σχετική υπαιτιότητα του προσβάλλοντος.
Επίσης, η προσωπικότητα με την
πιο πάνω έννοια παρουσιάζεται με διάφορες εκφάνσεις, μεταξύ των οποίων θεωρούνται προστατεύσιμες η τιμή και η υπόληψη κάθε ανθρώπου, η οποία αφορά την
αντίληψη και εκτίμηση που έχουν οι άλλοι
γι’αυτόν, καθώς και η εικόνα του προσώπου, δηλαδή η εξωτερική μορφή του ανθρώπου (ΕΑ 7451/2006 ΔΕΕ 2007.578).
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου μόνου παρ.1 του ν.1178/1981
περί «Αστικής ευθύνης του τύπου», ο ιδιο-

κτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία, καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκαν υπαίτια με δημοσίευμα, το οποίο
θίγει την τιμή και την υπόληψη κάθε ατόμου, έστω κι αν η κατά το άρθρο 914 του
ΑΚ υπαιτιότητα ή η κατά το άρθρο 919 του
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 στο διευθυντή σύνταξης του εντύπου.
Εξάλλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.10 εδάφ.α΄ του
ν.2328/1995, «Για το νομικό καθεστώς
της ιδιωτικής τηλεόρασης κ.λ.π.», στις
περιπτώσεις του πιο πάνω άρθρου μόνου του ν.1178/1981, υπάγονται και οι
τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί,
συγκεκριμένα δε στα «δημοσιεύματα»,
κατά τον προαναφερόμενο ν.1178/1981,
περιλαμβάνονται και οι τηλεοπτικές και
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ραδιοφωνικές εκπομπές.
Μάλιστα, για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ως «εκδότης»
νοείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρείας, ως «διευθυντής» ο υπεύθυνος προγράμματος και, προκειμένου για ειδησεογραφικές εκπομπές, ο διευθυντής του
τμήματος ειδήσεων, και ως «συντάκτης»
του δημοσιεύματος νοείται ο παραγωγός
ή ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος ή ο δημοσιογράφος-συντονιστής ή ο παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα με το είδος και τη δομή της εκπομπής.
Επίσης, κατά το άρθρο 3 παρ.1
στοιχ. β΄ του ν.2328/1995, «οι κάθε είδους εκπομπές (συμπεριλαμβανομένων
και των διαφημίσεων), που μεταδίδουν
οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί,
πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό
και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική,
κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική,
πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα
κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου
εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του
οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται».
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει
ότι, αν δεν υπάρχει για οποιοδήποτε λόγο
υπαιτιότητα στο πρόσωπο του συντάκτη
παραγωγού, δημοσιογράφου συντονιστή
ή παρουσιαστή της εκπομπής κ.λ.π., δεν
υπάρχει δε και υπαιτιότητα ούτε του εκδότη, ήτοι του νόμιμου εκπροσώπου της
αδειούχου εταιρείας, δεν θεμελιώνεται
αξίωση προς καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εκείνου,
που ενδεχομένως έχει προσβληθεί (ΑΠ
780/2005 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΄Νόμος΄, ΑΠ 1395/2005 Τράπεζα Νομικών πληροφοριών ΄Νόμος΄, ΕφΠειρ.
97/2003 Τράπεζα Νομικών πληροφοριών ΄Νόμος΄, ΕφΠειρ. 97/2003 Τράπεζα
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Νομικών πληροφοριών ΄Νόμος΄).
Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι τα
άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως ο
συντάκτης (του επιλήψιμου δημοσιεύματος) και ο εκδότης (αν δεν είναι και ιδιοκτήτης του εντύπου) ή ο διευθυντής, παύουν
να ευθύνονται προς αποκατάσταση της
περιουσιακής ζημίας ή της ηθικής βλάβης
που έχει προκληθεί από επιλήψιμο δημοσίευμα, αλλά η ευθύνη τους θεμελιώνεται
στις κοινές διατάξεις των άρθρων 57-59,
914, 932ΑΚ, σε συνδυασμό με αυτές των
άρθρων 361 επ.ΠΚ (ΑΠ 387/2005 τράπεζα νομικών πληροφοριών ΄Νόμος΄).
Εξάλλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου
10 του άρθρου 4 ν. 2328/1995, το ελάχιστο ποσό της χρηματικής ικανοποίησης προκειμένου για τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, καθορίζεται σε
100.000.000 δραχμές, ενώ, κατ’ άρθρο
1 παρ.3 του ν.2328/1995, ως ιδιωτικός
τηλεοπτικός σταθμός εθνικής εμβέλειας
νοείται εκείνος που έχει λάβει άδεια της
κατηγορίας αυτής, και μπορεί αυτοδυνάμως να καλύπτει με τηλεοπτικά σήματα,
ολόκληρη την Επικράτεια.
Εάν ο σταθμός δεν έχει τέτοια
άδεια, θεωρείται ως εθνικής εμβέλειας,
εφόσον απλώς καλύπτει με ίδια μέσα,
δηλαδή χωρίς την παρεμβολή σταθμών
που ανήκουν, σε τρίτους, ολόκληρη την
επικράτεια (ΑΠ 821/2001 τράπεζα νομικών πληροφοριών ΄Νόμος΄, ΕφΠειρ.
1145/2004 Πειρ.Νομ. 2005.22).
Περαιτέρω, με τις διατάξεις των
παρ.1 και 2 εδ.α΄ του άρθρου 14 του Συντάγματος, με τις οποίες ορίζεται ότι ο καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει
προφορικά και διά του τύπου τους στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους του
Κράτους και ότι ο τύπος είναι ελεύθερος,
καθιερώνεται η ελευθεροτυπία και συνακόλουθα η ελεύθερη δημοσιογραφία, η
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οποία, χωρίς ανάγεται σε δημόσια λειτουργία, πρέπει να λειτουργεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου (βλ.Γ.Σταθέα ερμηνεία του νόμου 2243/1994 ΄περί
τύπου΄, 1996, σελ.160).
Το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας
περιλαμβάνει αφενός μεν το δικαίωμα
του τύπου να πληροφορεί το κοινό ,που
εκδηλώνεται ως ελεύθερη έκφραση στοχασμών, ως αδέσμευτη ειδησεογραφία
και ως έντονη άσκηση κριτικής και ελέγχου των δημόσιων προσώπων και πραγμάτων, αφετέρου δε, ενόψει και του άρθρου 5 παρ.1 του Συντάγματος, το δικαίωμα κάθε πολίτη να πληροφορείται,
ήτοι να ενημερώνεται τακτικά και ελεύθερα για κάθε πολιτικό ή κοινωνικό ή άλλο
θέμα εν γένει που τον ενδιαφέρει (βλ. ΣτΕ
3880/2002 ΝοΒ 2003.1987, ΑΠ 159/2008
ΤΝΠ-ΔΣΑ, ΑΠ 788/2000 ΕλΔνη 42, 162,
ΕφΘεσ 1730/2003 Αρμ 2004 1398).
Ωστόσο, στο πλαίσιο του άρθρου
25 παρ.3 του Συντάγματος, αλλά και του
άρθρου 281ΑΚ, το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας, όπως και της ελεύθερης δημοσιογραφίας, υπόκειται στους περιορισμούς των νόμων, με τους οποίους,
χωρίς να επιδιώκεται να παρεμποδιστεί
η ελευθεροτυπία και η άρρηκτα συνδεόμενη με αυτήν ελεύθερη δημοσιογραφία, σκοπείται να προστατεύονται τα
άτομα, τα νομικά πρόσωπα και γενικότερα το κοινωνικό σύνολο από την καταχρηστική άσκηση του συνταγματικού
αυτού δικαιώματος.
Ειδικότερα σε περίπτωση δημοσιευμάτων που αφορούν την τιμή ενός
προσώπου, εάν ο ισχυρισμός είναι αναληθής, δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής της
ελευθερίας εκφράσεως και δεν τίθεται ως
εκ τούτου θέμα αντικειμενικής συγκρούσεως συμφερόντων. Θέμα μόνο τίθεται,
από υποκειμενική πλευρά, αν τον αναληθή ισχυρισμό αγνοεί ο συντάκτης του
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δημοσιεύματος (βλ.ΑΠ 1267/2003 ΕλΔνη
42.488, ΕφΔωδ 98/2002 Αρμ 2003, 187,
ΕΑ 5593/2001 Αρμ 2002, 201).
Εκ παραλλήλου, το άρθρο 10
της Συμβάσεως της Ρώμης της 4ης
.11.1950, για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), που κυρώθηκε με το ν.2329/1953 και το ν.δ. 53/1974,
καθιερώνει την ελευθερία της γνώμης
και της μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών (παρ.1) και προβλέπει τη δυνατότητα περιορισμού της ελευθερίας του τύπου, ορίζοντας ότι άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης εκφράσεως συνεπάγεται καθήκοντα και ευθύνες και μπορεί
να υπαχθεί σε περιορισμούς, που προβλέπονται από το νόμο και αποτελούν
αναγκαία μέτρα σε μια δημοκρατική κοινωνία, για την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, την προστασία της υπολήψεως και των δικαιωμάτων τρίτων και την
παρεμπόδιση της κοινολογήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ή για την εξασφάλιση του κύρους ή της αμεροληψίας
της δικαστικής εξουσίας (παρ.2).
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), ερμηνεύοντας τη διάταξη του άρθρου 10
της ως άνω συμβάσεως, έχει αποδεχθεί
ότι ισχύουν ως προς αυτό, μεταξύ των
άλλων, οι ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές
(σχετικά με τα δικαιώματα και τους περιορισμούς τους) :α) Η ελευθερία εκφράσεως αποτελεί ένα από τα ουσιώδη θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας και
έναν από τους βασικούς όρους της προόδου και της προκοπής κάθε ατόμου, β)
η δημοσιογραφική ελευθερία και το δικαίωμα των δημοσιογράφων να δημοσιοποιούν πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος προστατεύεται, υπό τον όρο
όμως ότι ενεργούν από καλή πίστη, επί
τη βάσει αληθών γεγονότων, παρέχουν

12

δε αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες
στο πλαίσιο σεβασμού της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
Περαιτέρω, το άρθρο 10 παρ.2
υπογραμμίζει ότι η άσκηση της ελευθερίας εκφράσεως υπόκειται σε διατυπώσεις,
όρους, περιορισμούς και κυρώσεις, που
πρέπει όμως να ερμηνεύονται συσταλτικά, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει
να αποδεικνύεται κατά τρόπο πειστικό.
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες που
απορρέουν από την παρ.2 εφαρμόζονται
και στα μέσα ενημερώσεως, μη επιτρέποντας στον τύπο να υπερβεί ορισμένα όρια,
ιδίως όταν διακινδυνεύεται να προσβληθεί
η τιμή ενός προσώπου (βλ. ΕΑ 7451/2006
ΔΕΕ 2007/578 με νομολογία: απόφαση ΕΛΔΑ της 25 ης Απριλίου 2006 υπόθεση Stoll/
Ελβετίας, σκεψ. 43, απόφαση ΕΔΔΑ της
25 ης Νοεμβρίου 2005, υπόθεση Urbino
Rondriges/Πορτογαλία, σκεψ. 25, απόφαση ΕΔΔΑ της 16 Νοεμβρίου 2004, υπόθεση
Selisto/Φιλανδία, σκεψ. 46, 47, 48 και 54,
Συμβούλιο της Ευρώπης, δικτυακός τόπος
‘www.coe.int/CourdesDroitsdel-Homme/
jurisprudence’).
Όταν η υποστήριξη ή η διάδοση
αναληθών ειδήσεων γίνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής των άρθρων 361, 362, 363 ΠΚ
(εξύβριση, δυσφήμηση απλή ή συκοφαντική) είναι προφανές ότι και πάλι μπορεί να
ζητηθεί αποζημίωση, με βάση το άρθρο
914 ΑΚ, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη ποινική διάταξη που παραβιάσθηκε.
Ειδικότερα, στη διάταξη του άρθρου 361 παρ.1 του ΠΚ, ορίζεται ότι
όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της
δυσφημήσεως (άρθρα 362 και 363 ΠΚ)
προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή με
έργο ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο,
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους
ή με χρηματική ποινή…, σύμφωνα δε με
τη διάταξη του άρθρου 362 ΠΚ, όποιος,
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με οποιονδήποτε τρόπο, ενώπιον τρίτου,
ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον
γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή
ή την υπόληψη του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή…και κατά τη διάταξη του άρθρου 363
ΠΚ, αν στην περίπτωση του άρθρου 362
ΠΚ το γεγονός είναι ψευδές, τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών…
Από τις εν λόγω διατάξεις συνάγεται ότι το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως περιλαμβάνει αντικειμενικά
τον εκ μέρους του υπαιτίου ενώπιον τρίτου ισχυρισμό ή διάδοση γεγονότος πρόσφορου να βλάψει την τιμή και την υπόληψη άλλου και υποκειμενικά τη γνώση
του δράστη ότι το γεγονός που ισχυρίζεται ή διαδίδει είναι πρόσφορο να βλάψει αυτά τα αγαθά, καθώς και τη θέληση του να ισχυρισθεί ενώπιον τρίτου ή
να διαδώσει αυτό το βλαπτικό γεγονός.
Ως γεγονός, κατά την έννοια του
νόμου, νοείται είτε κάθε συγκεκριμένο περιστατικό του εξωτερικού κόσμου,
που ανάγεται στο παρελθόν ή στον παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι
δεκτικό αποδείξεως, είτε κάθε συγκεκριμένη σχέση ή συμπεριφορά ή έκφραση γνώμης ή κρίσεως ή χαρακτηρισμού
που σχετίζεται με γεγονός, αναφέρεται
στο παρόν ή στο παρελθόν, υποπίπτει
στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική ή
στην ευπρέπεια (βλ.ΑΠ 387/2005 τράπεζα νομικών πληροφοριών ΄Νόμος΄, ΑΠ
558/2004 ΠοινΛογ 2004, 678).
Ακόμη, απαιτείται το γεγονός στο
οποίο αναφέρεται ο παραπάνω ισχυρισμός ή η διάδοση να είναι ψευδές και ο
δράστης να γνωρίζει την αναλήθεια του.
Το αδίκημα της δυσφημήσεως περιλαμβάνει αντικειμενικά τον εκ μέρους του υπαιτίου ενώπιον τρίτου ισχυρισμό ή διάδοση
γεγονότος πρόσφορου να βλάψει την τιμή
και την υπόληψη άλλου και υποκειμενικά
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τη γνώση του δράστη ότι το γεγονός που
ισχυρίζεται ή διαδίδει είναι πρόσφορο να
βλάψει τα εν λόγω αγαθά, καθώς και τη
θέληση του να ισχυρισθεί ενώπιον τρίτου
ή να διαδώσει αυτό το βλαπτικό γεγονός.
Από τις παραπάνω διατάξεις
συνάγεται ότι εκείνος του οποίου προσβάλλεται η προσωπικότητα με δυσφημιστική διάδοση γεγονότος, που μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του, δικαιούται να ζητήσει –εκτός
των άλλων – και την καταδίκη του υπαιτίου στην καταβολή χρηματικού ποσού
για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης
που υπέστη από την προσβολή (βλ.ΑΠ
159/2008 ΤΝΠ-ΔΣΑ, ΑΠ 1462/2005 ΕλΔνη 2006.190, ΑΠ 346/2004 ΝοΒ 2005,
466, ΕφΘρακ 78/2003 ΕλΔνη 47, 296).
Εξάλλου, από τη διάταξη του, άρθρου 367 παρ.1 περ. α-δ΄ ΠΚ, που έχει
εφαρμογή –για την ενότητα της έννομης τάξεως-και στο ιδιωτικό δίκαιο (βλ.
ΕφΔωδ 165/2004 Τράπεζα Νομικών
πληροφοριών ΄Νόμος΄), προκύπτει ότι
το άδικο των προβλεπόμενων στα άρθρα 361 επ. του ίδιου Κώδικα πράξεων αίρεται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό,
όταν πρόκειται για εκδηλώσεις που γίνονται προς εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας ή
τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος
ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον
ή σε ανάλογες περιπτώσεις.
Επομένως, αιρουμένου του αδίκου χαρακτήρα των προαναφερθεισών
πράξεων (με την επιφύλαξη του άρθρου
367§2 ΠΚ), αποκλείεται και το στοιχείο
του παρανόμου της επιζήμιας συμπεριφοράς ως όρου της αντίστοιχης αδικοπραξίας του αστικού δικαίου.
Έτσι, η προβολή περιπτώσεως
του άρθρου 367 παρ.1 αποτελεί αυτοτελή ισχυρισμό καταλυτικό της αγωγής του
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προσβληθέντος από δημοσίευμα εφημερίδας προσώπου (ένσταση) λόγω άρσεως
του παρανόμου της προσβολής. Δικαιολογημένο ενδιαφέρον έχουν και τα πρόσωπα, που συνδέονται με τη λειτουργία του
τύπου και κατά κύριο λόγο οι δημοσιογράφοι, για τη δημοσίευση ειδήσεων και σχολίων σχετικών με τις πράξεις και τη συμπεριφορά προσώπων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο, αφού
καθήκον τους είναι να ελέγχουν και να επικρίνουν τις πράξεις εκείνων, που ασκούν
έργο δημοσίου ενδιαφέροντος.
Το καθήκον όμως της αλήθειας και
η υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας επιβάλλει να προηγηθεί του δημοσιεύματος ο έλεγχος της ακρίβειας των
πληροφοριών και των ειδήσεων, ώστε
το περιεχόμενο του να συμπίπτει με την
πραγματικότητα και να μην παραδίδονται
σε δημόσια ανυποληψία πρόσωπα που
αμέσως συνδέονται με ανακριβή γεγονότα, των οποίων δεν φρόντισε προηγουμένως να ελέγξει την αλήθεια ο συντάκτης
του δημοσιεύματος, διότι τότε συντρέχει
το στοιχείο της υπαιτιότητας. Παρέπεται
ότι τα ανωτέρω συνδεόμενα με τον τύπο
πρόσωπα μπορούν να προβαίνουν σε
αντίστοιχη δημοσίευση για πληροφόρηση, ενημέρωση και κατατόπιση του κοινού ακόμη και με οξεία κριτική ή δυσμενείς χαρακτηρισμούς σε βάρος των ως
άνω προσώπων ή ομάδων.
Ωστόσο, ο άδικος χαρακτήρας
του δημοσιεύματος, ως προς τις εξυβριστικές ή δυσφημιστικές εκφράσεις
που περιέχει, δεν αίρεται λόγω δικαιολογημένου ενδιαφέροντος κ.λπ. και συνεπώς παραμένει η ποινική ευθύνη των
κατά νόμο υπευθύνων, άρα και η υποχρέωσή τους προς αποζημίωση κατά το
αστικό δίκαιο, όταν συντρέχει μια από
τις περιπτώσεις του άρθρου 367§2 ΠΚ,
δηλαδή όταν οι επίμαχες κρίσεις περιέ-
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χουν τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφημήσεως
των άρθρων 362-363 ΠΚ ή όταν, από τον
τρόπο εκδηλώσεως, ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη,
προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή πρόθεση που κατευθύνεται ειδικώς
σε προσβολή της τιμής άλλου, με αμφισβήτηση της ηθικής ή κοινωνικής αξίας
του προσώπου του ή με ονειδισμό, καταφρόνηση ή περιφρόνηση αυτού.
Ειδικός σκοπός εξυβρίσεως κατά
την πιο πάνω έννοια συντρέχει, όταν ο
τρόπος εκδηλώσεως της προσβλητικής
συμπεριφοράς δεν ήταν αντικειμενικά
αναγκαίος για την απόδοση της σκέψεως
εκείνου που φέρεται ότι ενεργεί από δικαιολογημένα ενδιαφέρον, χρησιμοποιήθηκε νια να προσβάλει την τιμή του (βλ. ΑΠ
647/2008, ΑΠ 159/2008, ΑΠ 479/2008
ΤΝΠ-1 ΑΠ 1395/2005 Τράπεζα Νομικών
πληροφοριών ‘Νόμος’, 825/2002, ΕλΔνη 44,988, ΕφΠειρ 1145/2004 ΠειρΝ,
2005,22, Ελ 769/1999 Αρμ 1999,932).
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ
77/2003 με το οποία κυρώθηκε ο Κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας «η
συλλογή στοιχείων και πληροφοριών
από το δημοσιογράφο πρέπει να γίνεται με θεμιτά μέσα και δεν επιτρέπεται η
μετάδοση πληροφοριών που υποκλάπηκαν με παράνομες παρακολουθήσεις τηλεφώνων, κρυφά μικρόφωνα ή κάμερες
ή οποιοδήποτε άλλο μέσο.
Στη τελευταία διάταξη του ως άνω
διατάγματος διευκρινίζεται ότι «κατά
την εφαρμογή των κανόνων του κώδικα
ισχύει η απορρέουσα από το Σύνταγμα
αρχή της στάθμισης κατά περίπτωση του
τυχόν διακυβευομένου δημοσίου συμφέροντος. Εξάλλου κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 370Α του ΠΚ, όποιος
αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά
μέσα ή μαγνητοφωνεί προφορική συνο-
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μιλία μεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται
δημόσια ή μαγνητοσκοπεί μη δημόσιες
πράξεις τρίτων, τιμωρείται με φυλάκιση.
Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, η οποία θεσπίσθηκε στα
πλαίσια της γενικότερης προστασίας που
παρέχεται στον άνθρωπο από τα άρθρα 2
παρ. 1, 5 παρ. 1, 9Α και 19 του Συντάγματος, για την προστασία της προσωπικής
και ιδιωτικής ζωής και γενικότερα της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου, η απαγόρευσή της με ειδικά τεχνικά μέσα μαγνητοσκόπησης αθεμίτως αφορά πράξεις ή
εκδηλώσεις της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής των τρίτων που είναι ικανές να
επιφέρουν βλάβη στην προσωπικότητα
και να μειώσουν την αξιοπρέπειά τους.
Δεν περιλαμβάνει δε και τις πράξεις ή εκδηλώσεις τούτων, οι οποίες, ανεξάρτητα από τον τόπο και το χρόνο που
γίνονται, δεν ανάγονται στη σφαίρα της
προσωπικής και ιδιωτικής ζωής τους,
αλλά πραγματοποιούνται στα πλαίσια
των ανατιθεμένων σ’ αυτούς υπηρεσιακών καθηκόντων και κατά την εκτέλεση
τούτων, η οποία ως εκ του τρόπου πραγματοποιήσεώς της και της φύσεως και
του είδους των εκπληρουμένων καθηκόντων υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και
κριτική (ΑΠ 874/2004 ΠοινΔικ 2004.806,
ΑΠ 1317/2001 ‘Νόμος’).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα:
Η εναγομένη εταιρεία με την επωνυμία
«ΑIρha ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΑΕ», είναι ιδιοκτήτρια του εθνικής εμβελείας τηλεοπτικού σταθμού «Αρhla». Την
12η Μαρτίου 2007, στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, μεταδόθηκε ρεπορτάζ της εναγομένης Ρ.Κ ως συντάκτριας,
που αφορούσε «καταγγελίες για ύποπτες
σχέσεις μεταξύ δικαστικών και δικηγόρων
και εμπλοκή δικαστικών υπαλλήλων, σε
υποθέσεις πλειστηριασμών σε μεγάλη
πόλη της Στερεάς Ελλάδας».
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Το ρεπορτάζ αυτό αναφερόταν συγκεκριμένα σε δύο θέματα, που προέκυπταν από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, χωρίς πάντως περαιτέρω αναφορά
ότι επρόκειτο συγκεκριμένα για την πόλη
του Αγρινίου. Το πρώτο αφορούσε στην
καθυστέρηση, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προώθησης ποινικών δικογραφιών
από την εισαγγελία της πόλης και το δεύτερο στην παράνομη εμπλοκή δικαστικών
επιμελητών σε τοπικούς πλειστηριασμούς.
Ειδικότερα, στην αρχή του ρεπορτάζ, προβάλλονται αποσπάσματα από
τις μαρτυρίες τριών κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι, με συνεντεύξεις τους, καταγγέλλουν ότι έχουν χάσει παρανόμως
τα σπίτια τους σε πλειστηριασμούς. Στο
ρεπορτάζ οι καταγγέλλοντες παρουσιάζονται με πλήρη την εικόνα τους, ώστε να είναι εμφανή τα στοιχεία τους, και ειδικότερα αναφέρουν τα εξής: «Πολίτης Α: Αυτό
είναι το σπίτι που μου φάγανε οι φρουτάκηδες και το παραδικαστικό. Πολίτης
B: Αυτό είναι το οικόπεδο που τα αρπακτικά μου πήραν. Πολίτης Γ: Στο όνομα
του πατέρα μου ήταν το σπίτι και τα χαρτιά δείχνουν ότι υπάρχει συνιδιοκτήτης».
Στη συνέχεια εμφανίζεται η πρώτη εναγομένη δημοσιογράφος. Α’ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: «Γιατί να σας κλείσει φυλακή; Γιατί ζητήσατε τα χρήματα που κερδίσατε;» Πολίτης Δ: «Γιατί αυτός είναι δικηγόρος και εγώ είμαι του δημοτικού μεροκαματιάρης ». Α’ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: «Σωρεία καταγγελιών για στημένες δικαστικές
αποφάσεις εικονικούς πλειστηριασμούς,
πολυταξιδεμένες δικογραφίες και ηθικά
επίμεμπτες πράξεις αποτελούν τουλάχιστον ενδείξεις για πιθανό παραδικαστικό κύκλωμα αυτή τη φορά σε πόλη της
Στερεάς Ελλάδας. Σας είχε πει και για τις
σχέσεις του με τον εισαγγελέα τον κύριο
(...) ; Τι σας είχε πει;» Πολίτης Ε: «‘ Ο,τι
θέλω εγώ κάνει, ό,τι του πω εγώ θα κά-
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νει». Α ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: «Αιχμές κατά της
απονομής του δικαίου στη συγκεκριμένη
πόλη αφήνουν ακόμη και ανώτεροι δικαστικοί υπάλληλοι που όχι μόνο δείχνουν
να γνωρίζουν για τις σχέσεις δικηγόρων
και δικαστών, αλλά φτάνουν στο σημείο
να υποδεικνύουν στους πολίτες όχι μόνο
τις εισαγγελικές παραλείψεις, αλλά και τις
αλλοιώσεις των κατηγορητηρίων».
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά
από δικαστική υπάλληλο, της οποίας η
εικόνα δεν φαίνεται, αλλά παρουσιάζεται το πρόσωπό της καλυμμένο με «μωσαϊκό», η οποία καταγγέλλει τις παρατυπίες κάποιου Εισαγγελέα. Στη συνέχεια,
η ίδια δημοσιογράφος παρεμβαίνει, αλλάζοντας θέμα και αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: «Η σήψη της νομοτέλειας στη συγκεκριμένη πόλη δεν θα μπορούσε να αφήσει αμόλυντο και το χώρο
των πλειστηριασμών.
Δικαστικός επιμελητής στενός συνεργάτης μεγαλοδικηγόρου της πόλης,
μας βάζει στα άδυτα των βρώμικων πλειστηριασμών» και παραθέτει τη συνομιλία που είχε με τον ενάγοντα, την οποία
η ίδια είχε μαγνητοσκοπήσει, όταν επισκέφθηκε τον ενάγοντα στο γραφείο του,
στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2007.
Τότε, η πρώτη εναγομένη, αφού
είχε καταγράψει τις καταγγελίες των κατοίκων της πόλης του Αγρινίου, επισκέφθηκε τον ενάγοντα και χωρίς να του
αποκαλύψει την ταυτότητά της, προσποιήθηκε ότι ήταν συστημένη από δικηγόρους του Αγρινίου και ότι ενδιαφερόταν να αγοράσει σε πλειστηριασμό
κάποιο ακίνητο στην πόλη του Αγρινίου.
Στη συνομιλία τους αυτή ο ενάγων
της υπέδειξε ορισμένα υπό πλειστηριασμό ακίνητα, εξηγώντας της παράλληλα
τη διαδικασία με την οποία θα μπορούσε να λάβει χώρα ένας «κατευθυνόμενος» πλειστηριασμός. Κατά τη μεταφορά
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της συνομιλίας τους στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, δεν αποκαλύπτεται η εικόνα του
ενάγοντος, ο οποίος καλύπτεται με ειδική
προστασία (μωσαϊκό), ώστε να μην είναι
εφικτή η αναγνώρισή του από τους τηλεθεατές. Επιπλέον εμφαίνεται, φευγαλέα
μόνον, χωρίς να γίνεται προσδιορίσιμη
σε τρίτους, η εικόνα του εσωτερικού του
γραφείου του ενάγοντος.
Ειδικότερα η συνομιλία, η οποία
παρουσιάστηκε στο επίμαχο τηλεοπτικό
ρεπορτάζ έχει ως εξής: «ΕΝΑΓΩΝ: Σε
έχω εγώ γνωστή και έχω εγώ τα χρήματα και είμαι δικαστικός επιμελητής, βάζω
τιμή τάδε, τη βάζω χαμηλά και λέω τράβα εσύ πόρτο για μένα. Α ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ:
Και το παίρνεις εσύ μετά. ΕΝΑΓΩΝ: Δεν
το παίρνω εγώ καθόλου, το παίρνεις εσύ
και βρίσκω αγοραστή και λέω πούλησε
το στον τάδε. Α’ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Εγώ είμαι ο διαμεσολαβητής».
Στο σημείο αυτό η συνομιλία διακόπτεται και η δημοσιογράφος αναφέρει
τα εξής : «Η συνομιλία αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όταν ο δικαστικός επιμελητής μετατρέπεται σε κτηματομεσίτη
και προσπαθεί να μας προξενέψει ακίνητο, που ο ίδιος έβγαλε στο σφυρί εκπροσωπώντας μία τράπεζα», ενώ συνοδεύεται ο λόγος αυτός με τίτλο στο ρεπορτάζ: «Δικαστικός Επιμελητής σε ρόλο
κτηματομεσίτη».
Στη συνέχεια συνεχίζεται αυτούσια η συνομιλία: «ΕΝΑΓΩΝ: Είναι πάνω
στο δημόσιο δρόμο, με καινούργια αλουμινίου παράθυρα, προσεγμένο δηλαδή,
περιποιημένο πολύ. Α΄ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ:
Πότε μπορούμε να το δούμε; ΕΝΑΓΩΝ:
Μόνο εξωτερικά μπορείς να το δεις και
όχι εσωτερικά. Α΄ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Μπορείτε να μου πείτε πού βρίσκεται, να με
πάτε, πώς γίνεται; ΕΝΑΓΩΝ: Να σας πάω
τώρα είναι λίγο δύσκολο γιατί λείπει και
η κοπέλα και δεν μπορώ να φύγω, από

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

το γραφείο μου. Α’ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Προς
Θεού, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, εξυπακούεται με το αζημίωτο για τη
βοήθεια σας. Δεν είναι θέμα. ΕΝΑΓΩΝ:
‘Οχι αυτά τα πράγματα με το αζημίωτο.
Ξέρετε από... Α’ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: ‘Οχι καθόλου. ΕΝΑΓΩΝ: Εάν είστε 9.30’ και πάμε
με το δικό σας αυτοκίνητο πολύ ευχαρίστως. Α’ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: το βράδυ; ΕΝΑΓΩΝ: Ναι. Α΄ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Να ‘ρθω.
Εγώ επειδή δεν το κατέχω, εσύ μπορείς
να είσαι στον πλειστηριασμό; ΕΝΑΓΩΝ:
‘Οχι, γιατί εγώ εκπροσωπώ την Τράπεζα. Α’ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Και μιλάω μαζί σου;
ΕΝΑΓΩΝ:Δεν έχει πρόβλημα αυτό. Υποτίθεται ότι εγώ κατάσχω υπέρ της Τράπεζας. Α’ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Εσύ έκανες την κατάσχεση: ΕΝΑΓΩΝ: Ναι, εγώ έκανα την
κατάσχεση και γι’ αυτό σου λέω ότι ξέρω
το ακίνητο, κατάλαβες; Είναι δικό μου το
ακίνητο αυτό, εγώ το κατάσχεσα. Α’ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Το έχεις δει; ΕΝΑΓΩΝ: Και βέβαια, γι’ αυτό σου λέω».
Στο τέλος του ρεπορτάζ εμφανίζεται η δημοσιογράφος, η οποία ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, αναφέρει
ότι «Είναι μόνο η αρχή της έρευνας του
«ΑΙpha» για ένα κύκλωμα που αμαυρώνει τη δικαιοσύνη σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, που το πρόσφατο παρελθόν, μάλιστα, μακριά από τα φώτα,
οδήγησε σε απόταξη από το σώμα ανώτατο δικαστικό λειτουργό... ».
Με βάση το παραπάνω ρεπορτάζ, οι πολίτες που εμφανίζονται και καταγγέλλουν ότι έχασαν το ακίνητά τους
εξ αιτίας κάποιου κυκλώματος, ουδόλως
συσχετίζουν τις καταγγελίες τους με πράξεις ή παραλείψεις του ενάγοντος, ούτε
αναφέρονται στο πρόσωπο αυτού ή σε
άλλο συγκεκριμένο πρόσωπο.
Επιπλέον, κατά τη μετάδοση του
ρεπορτάζ, δεν αναφέρονται στοιχεία της
ταυτότητας του ενάγοντος, ούτε αποκα-
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λύπτεται το πρόσωπό του, εφόσον η εικόνα του καλύπτεται με «μωσαϊκό». Το
μόνο που αποδίδει την ταυτότητά του είναι η φωνή του, η οποία, σύμφωνα με τις
παραδοχές των εναγομένων, δεν αλλοιώθηκε με ειδική επεξεργασία. Ο ενάγων
δεν αμφισβητεί βεβαίως το ως άνω περιεχόμενο της συνομιλίας, αλλά ισχυρίζεται
ότι ο αποσπασματικός τρόπος που παρουσιάστηκε παραποίησε το νόημά της,
ώστε να παρουσιάζεται ο ίδιος ότι ρέπει
στην παρανομία και ότι διενεργεί παράνομους πλειστηριασμούς.
Όμως, στο πλήρες αμοντάριστο
υλικό που προσάγουν oι εναγόμενοι,
και το οποίο δεν αμφισβητείται από τον
ενάγοντα, ο τελευταίος αναφέρει επιπλέον τα εξής, τα οποία δεν προβλήθηκαν στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό ρεπορτάζ: «ΕΝΑΓΩΝ: Εγώ αποφεύγω να
προτείνω κάποιον να το πάρει (το ακίνητο), το οποιοδήποτε, όχι το συγκεκριμένο, γιατί την άλλη φορά που είπαμε σε
κάποιον πήγε ο οφειλέτης και τα ’σπασε όλα μέσα...» Στη συνέχεια δε της στιχομυθίας: «Α΄ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Αυτό που
με ενδιαφέρει, εγώ και 150.000 διαθέτω,
αν το σπίτι μου αρέσει. Απλώς δεν έχω
την πολυτέλεια να μπω στη διαδικασία.
ΕΝΑΓΩΝ: Γιατί δεν ψάχνεις ένα ωραίο
διαμέρισμα, ρετιρέ; A΄ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ:
Δεν θέλω. θέλω τα παιδιά μου να έχουν
χώρο, θέλω να είναι σε διώροφο, δηλαδή να υπάρχει άπλα». Στη συνέχεια της
συνομιλίας Α΄ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Εσείς το
έχετε δει (Το ακίνητο); ΕΝΑΓΩΝ: Ναι. Α΄
ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Αξίζει δηλαδή;
ΕΝΑΓΩΝ: Εσωτερικά και εξωτερικά, δεν έχει τεράστιο χώρο, γιατί είναι
150μ., έχει μία αυλή, είναι πάνω στο βουνό στο δρόμο...». Στη συνέχεια της συνομιλίας: «Α΄ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Μου είπατε, άλλη χρονική στιγμή, αν ήμουν τυχερή, θα έβρισκα. ΕΝΑΓΩΝ: Σε διαμέρισμα
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όμως, όχι σε σπίτι. Μ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Σε
σπίτια δεν βγαίνουν, έχετε κάποιο μεγάλο διαμέρισμα που Θα μπορούσατε να
μου προτείνετε; ΕΝΑΓΩΝ: Τώρα όχι, είχαν βγει μερικά 13άρια, δεν υπάρχουν
μεγαλύτερα διαμερίσματα στο Αγρίνιο».
Στη συνέχεια της συνομιλίας: «ΕΝΑΓΩΝ: ξέρω καλά ότι η «Eurobank» δεν τα
αφήνει τα ακίνητά της. Α΄ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ:
Εμείς δεν έχουμε καμία πρόσβαση στους
ανθρώπους της «Eurobank»; ΕΝΑΓΩΝ:
Δεν έχουμε πρόσβαση γιατί δεν είναι φίλοι και γνωστοί Αγρινιώτες, γίνεται επιστολή και εντολή στα κεντρικά της «Eurobank»
και έρχεται φαξ εκεί, την τιμή την οποία το
ξέρουν από τις 12.00’ και μετά το μεσημέρι.
Λίγο πριν ξεκινήσει ο πλειστηριασμός και το
χτυπάνε στο όνομά τους. Α’ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ:
Στο όνομα του δικαστικού». Στη συνέχεια:
«Α΄ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Εγώ άλλο σας ρωτάω.
Αν εσύ μάθεις από το φαξ, αν έχεις πρόσβαση, να μάθεις από το φαξ, μέχρι ποιο
σημείο μπορούν να χτυπήσουν; ΕΝΑΓΩΝ:
Αυτό δεν το λένε με τίποτα. ρώτησα εγώ
από ενδιαφέρον για κάποιο ξάδερφο μου
και δεν μου το είπαν πραγματικό. Ούτε η
μία τράπεζα αλλά ούτε και η ΕΘΝΙΚΗ που
ήθελα και έχω πρόσβαση και οι διευθυντές
είναι φίλοι μου».
Ο ενάγων έχει ασκήσει την από
23-4-2007 μήνυσή του κατά των τεσσάρων πρώτων εναγομένων, για τα αδικήματα της παράβασης του άρθρου 370 §
2 ΠΚ και για παράβαση του άρθρου 363
ΠΚ, καθώς επίσης, την από 24- 4-2007
καταγγελία ενώπιον του Ε.Σ.Ρ., κατά των
εναγομένων, με σκοπό να τους επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του π.δ. 77/2003. Μάλιστα, επί της ως άνω καταγγελίας, επιβλήθηκε από το Ε.Σ.Ρ. στον τηλεοπτικό
σταθμό «ΑΙpha» πρόστιμο 15.000 ευρώ,
λόγω της χρήσης κρυφής κάμερας (βλ.
απόκομμα εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥ-
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ΠΙΑ», όπου αναφέρεται).
Από τα προεκτεθέντα δηλονότι
αποδεικνύεται ότι η πρώτη εναγόμενηδημοσιογράφος, ερευνώντας επώνυμες
καταγγελίες για κύκλωμα που δρα στην
πόλη του Αγρινίου και κατευθύνει πλειστηριασμούς, ήρθε σε επαφή με τον ενάγοντα, με σκοπό να αποκαλύψει αυτήν
την πλευρά του δημόσιου βίου. Στα πλαίσια αυτής ακριβώς της δημοσιογραφικής
έρευνας τον επισκέφθηκε στην επαγγελματική του στέγη, αποκρύπτοντάς του τη
δημοσιογραφική της ιδιότητα.
Ο ενάγων, ως δικαστικός Επιμελητής, τυγχάνει άμισθος δημόσιος λειτουργός, στον οποίο έχει ανατεθεί από το νόμο
η άσκηση δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα
με το άρθρο 1 Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών. Η καταγραφή της συνομιλίας της
δημοσιογράφου με τον ενάγοντα, χωρίς
τη συναίνεση του τελευταίου, δεν συνιστά
παράνομη πράξη, δεδομένου ότι δεν αφορά την ιδιωτική και προσωπική ζωή του
ενάγοντος, αλλά την αναφορά αυτού σε
θέματα που αφορούν τον επαγγελματικό
του βίο και δη το συγκεκριμένο ευαίσθητο
θέμα των πλειστηριασμών.
Είναι δε φανερό ότι η πρώτη εναγόμενη, στα πλαίσια του δημοσιογραφικού
ενδιαφέροντος και του δημόσιου ελέγχου,
αποτύπωσε τη συνομιλία της με τον ενάγοντα, ο οποίος ενεργούσε στο πλαίσιο
των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Ο τελευταίος αποκάλυψε στη δημοσιογράφο
τη διαδικασία των πλειστηριασμών και τη
δυνατότητα εμπλοκής δικαστικών επιμελητών σε περιπτώσεις παράνομων πλειστηριασμών. Σκοπός της εναγομένης ήταν
να διαλευκάνει κατά πόσο είναι δυνατόν οι
πλειστηριασμοί στην πόλη του Αγρινίου να
είναι «κατευθυνόμενοι».
Το ως άνω επιβεβαιώνει και ο
μάρτυρας ανταπόδειξης, ο οποίος καταθέτει ότι η πρώτη εναγομένη - δημοσιο-
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γράφος ενεργούσε διεισδυτικό ρεπορτάζ
και γι’ αυτό προέβη στην καταγραφή, με
την κρυφή κάμερα, της συνομιλίας με τον
ενάγοντα. Περαιτέρω, το θέμα των αναγκαστικών πλειστηριασμών είναι εξ εκείνων που υπόκειται σε δημόσιο έλεγχο και
κριτική, καθόσον είναι επιτρεπτή η ενημέρωση και η διαφώτιση του κοινού και
η περαιτέρω αποκάλυψη οποιασδήποτε
παρατυπίας που αφορά το δημόσιο βίο.
Συνεπώς η παραβίαση του απορρήτου από τη δημοσιογράφο και η δημόσια χρήση του ως άνω προϊόντος
υποκλοπής είναι δικαιολογημένη, δεδομένου του υπέρτερου συμφέροντος, το
οποίο συνίσταται αφενός στο δικαίωμα
των πολιτών να πληροφορηθούν τη δράση των «κατευθυνόμενων» πλειστηριασμών, στους οποίους συνήθως εμπλέκονται δικαστικοί επιμελητές και τραπεζικοί υπάλληλοι και αφετέρου στην εξασφάλιση της νομιμότητας της διαδικασίας των αναγκαστικών πλειστηριασμών.
Περαιτέρω, κατά την προβολή
του επίμαχου ρεπορτάζ, δεν παρουσιάστηκε η ταυτότητα του ενάγοντος, αλλά
αποσιωπήθηκαν όλα τα στοιχεία που θα
ήταν σε θέση να αποκαλύψουν την ταυτότητά του (ονοματεπώνυμο, εικόνα),
πλην της ομιλίας του. Ούτε καν αναφέρθηκε η πόλη του Αγρινίου, ει μη μόνον
παρουσιάστηκε αόριστα στο τηλεοπτικό
ρεπορτάζ ως πόλη της Στερεάς Ελλάδος.
Είναι βεβαίως προφανές, ότι η
παρουσία των καταγγελλόντων μαρτύρων, με πλήρη τα στοιχεία τους, σε συνδυασμό με την ομιλία του ενάγοντος, η
οποία δεν υπέστη αλλοίωση, φωτογραφίζει και προσδιορίζει τον ενάγοντα τουλάχιστον στην πόλη του Αγρινίου, όπου οι
άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους. Πλην
όμως, το και σπουδαιότερο, ούτε γίνεται,
ούτε υπονοείται οιαδήποτε αναφορά των
καταγγελλόντων μαρτύρων στο πρόσω-
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πο του ενάγοντος ως παρανομήσαντος ή
συμμετέχοντος στο «κύκλωμα».
Η δε επιλογή αποσπασμάτων
από τη συνομιλία του ενάγοντος και της
πρώτης εναγομένης, την οποία όπως
προελέχθη ο ενάγων ουδόλως αμφισβητεί, δεν αλλοιώνει το νόημα των λόγων του, ούτε στοχεύει σε παραποίηση
του διαλόγου, διότι και από την υπόλοιπη διεξαχθείσα συνομιλία, η οποία σκοπίμως δεν παρουσιάστηκε κατά το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αποδεικνύεται ότι ο
ενάγων, προέβη σε εκτενή αναφορά για
το πώς μπορεί ένας πλειστηριασμός να
«στηθεί», αναφερόμενος μάλιστα σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η γνωριμία του εκάστοτε δικαστικού επιμελητή με τραπεζικούς υπαλλήλους.
Τα ως άνω αναφερθέντα από αυτόν (ενάγοντα), έστω και υποθετικά, στο
πλαίσιο μιας συζήτησης, προσφέρουν
στη δημοσιογραφική έρευνα υλικό που
αφορά τη νομιμότητα της διεξαγωγής
των πλειστηριασμών και δημιουργούν
εύλογα ερωτήματα για τη διαφθορά στο
χώρο αυτό. Παράλληλα, ο ενάγων υποδεικνύει στην πρώτη εναγομένη διάφορα ακίνητα που ο ίδιος έχει κατάσχει και
που γνωρίζει στα πλαίσια του επαγγέλματός του, δίδοντας πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικό με την εσωτερική κατάσταση του ακινήτου που ο ίδιος έχει
κατασχέσει, παραβιάζοντας μάλιστα το
καθήκον της εχεμύθειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 53 ν. 2318/1995,
αφού χορηγεί σε τρίτους πληροφορίες
που περιήλθαν σε γνώση του, κατά την
τέλεση των καθηκόντων του.
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει
ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης σε βάρος της
πρώτης εναγομένης δημοσιογράφου,
καθόσον η συνομιλία τους ήταν αληθής,
έχοντας όντως λάβει χώρα μεταξύ αυτής
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και του ενάγοντος, τα δε αποσπάσματα
που μεταδόθηκαν από το πλήρες κείμενο της συνομιλίας δεν αλλοίωναν, ούτε
παραποιούσαν το διάλογο που διεξήχθη
μεταξύ του ενάγοντος και της πρώτης
εναγομένης, ενώ δεν υπήρχε πρόθεση
συκοφάντησης του ενάγοντος, αφού τα
αποσπάσματα της συνομιλίας που παρουσιάστηκαν δεν ήταν επιλήψιμα για τον
ίδιο, αλλά αποκάλυπταν τον πιθανό τρόπο παράνομης δράσης κάποιων δικαστικών επιμελητών οι οποίοι, κατά τη διενέργεια των πλειστηριασμών, ενεργούν κατά
τον τρόπο που εξέθεσε στην εναγομένη.
Το ανωτέρω επιβεβαιώνεται και
από την κατάθεση του μάρτυρα ανταπόδειξης, ο οποίος κατέθεσε ότι η μαρτυρία
του ενάγοντος χρησιμοποιήθηκε από το
τηλεοπτικό ρεπορτάζ ως μαρτυρία κατηγορίας για τα τεκταινόμενα στο χώρο
των πλειστηριασμών. Όσον δε αφορά
τις φράσεις:«Δικαστικός επιμελητής σε
ρόλο κτηματομεσίτη» και «Δικαστικός
επιμελητής μετατρέπεται σε κτηματομεσίτη και προσπαθεί να μας προξενέψει
ακίνητο, που ο ίδιος έβγαλε στο σφυρί
εκπροσωπώντας μία τράπεζα», αποδεικνύεται ότι πράγματι ο ενάγων πληροφόρησε και ενημέρωσε την πρώτη εναγομένη για τα ακίνητο που πλειστηριάζονται, σχετικά με την αξία και την ποιότητα της κατασκευής τους. Συγκεκριμένα ο διάλογος στην αμοντάριστη συνομιλία υπήρξε εκτενέστερος και αναλυτικότερος για πολλά ακίνητα που πλειστηριάζονταν και για τα οποία είχε γνώση ο
ενάγων κατά την ενάσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων.
Επιπλέον, η φράση «Δικαστικός
επιμελητής στενός συνεργάτης μεγαλοδικηγόρου μας βάζει στα άδυτα των
βρώμικων πλειστηριασμών», ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού ο
ίδιος ο ενάγων, εν αγνοία του, αποκα-
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λύπτει, σε θεωρητικό επίπεδο πάντοτε,
όπως παραδέχεται και ο μάρτυρας απόδειξης, το πώς είναι δυνατόν να υπάρξει «κατευθυνόμενος πλειστηριασμός».
Όμως, όλες οι παραπάνω φράσεις, δεν ειπώθηκαν με σκοπό που κατατείνει ειδικά στην προσβολή της τιμής
και της υπόληψης του ενάγοντος ως ατόμου και ως προσώπου με επαγγελματικό και επιστημονικό κύρος στον κύκλο
των συναδέλφων του δικαστικών επιμελητών, αλλά ειπώθηκαν στα πλαίσια
του δημοσιογραφικού καθήκοντος της

πρώτης εναγομένης προς πληροφόρηση της κοινής γνώμης για το θέμα των
«κατευθυνόμενων πλειστηριασμών» και
την αποκάλυψη της παράνομης δράσης
των δικαστικών επιμελητών σε αυτούς.
Στα πλαίσια αυτά είναι δικαιολογημένη ακόμη και η οξεία κριτική, έστω
και με τις ως άνω φράσεις, αφού ο ενάγων ασκεί δημόσια υπηρεσία και είναι
εκτεθειμένος στον έλεγχο και την κριτική
των πράξεών του, σύμφωνα και με όσα
στη μείζονα νομική σκέψη εκτέθηκαν (βλ.
ιδιαιτέρως ΑΠ 159/2008).

9/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Στρεπέλιας, Χρήστος Μούλιας).
Τύπος (Εφημερίδες). Απαλλαγή δημοσιογράφου από κατηγορία προσβολής της προσωπικότητας γιατί το δημοσίευμα ήταν αληθινό στηριζόμενο σε δελτίο της Αστυνομικής Αρχής. Περιστατικά.

Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η δεύτερη των
εναγόντων ομόρρυθμη εταιρεία, διατηρεί ελαιοτριβείο στα Καρέικα Αχαΐας, ο δε
πρώτος των εναγόντων είναι ομόρρυθμο
μέλος και νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της δεύτερης των εναγόντων.
Το ως άνω ελαιοτριβείο είναι το μοναδικό στα Καρέικα. Η πρώτη των εναγομένων και ήδη πρώτη των εφεσιβλήτων είναι ιδιοκτήτρια της ημερήσιας εφημερίδας
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», που εκδίδεται και
κυκλοφορεί στην Πάτρα, ο δεύτερος και
η τρίτη των εναγομένων και ήδη δεύτερος και τρίτη των εφεσιβλήτων είναι εκδότες και διευθυντές της και ο τέταρτος των
εναγομένων και ήδη τέταρτος των εφεσιβλήτων είναι διευθυντής σύνταξης αυτής.
Στις 20-11-2004 στο υπ’ αριθμ.
18414 φύλλο της ανωτέρω εφημερίδας

και στο αριστερό τμήμα του εξωφύλλου
της, δημοσιεύθηκε με τίτλο: «Όπλο και
πλαστά σε ελαιοτριβείο» το εξής κείμενο: «Προκάλλυμα για παραγωγή παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων ήταν ένα
ελαιοτριβείο στα Καρέικα Αχαΐας. Αστυνομικοί της Ασφάλειας μετά από έφοδο
εντόπισαν περίστροφο, σφαίρες και ποσότητα χασίς σε τρία άτομα».
Επίσης στην 8η σελίδα του ίδιου
φύλλου δημοσιεύθηκε ανυπόγραφο άρθρο, που είχε συντάξει ο εξετασθείς μάρτυρας των εναγομένων Γ.Η, με τίτλο : Το
ελαιοτριβείο έβγαζε πλαστά χαρτονομίσματα» και υπότιτλο «Η Ασφάλεια βρήκε πλήρες σύστημα με ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή» και ακολουθούσε σε τέσσερις στήλες, στο κέντρο των
οποίων είχε τεθεί η φράση : «Συνελήφθησαν στα Καρέικα τρία άτομα, ενώ
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βρέθηκαν όπλο, σφαίρες και ποσότητα χασίς», το εξής κείμενο: «Στην κυριολεξία απ’ όλα» διέθετε ένα ελαιοτριβείο
στην περιοχή των Καρεΐκων, όπου έκαναν έφοδο χθες το πρωί αστυνομικοί της
Ασφάλειας Πατρών. Η πληροφορία που
είχαν συλλέξει εδώ και καιρό ανέφερε ότι
άτομα που εργάζονταν στο ελαιοτριβείο
επιδίδονταν στην κατασκευή πλαστών
χαρτονομισμάτων.
Κατά την χθεσινή έφοδο στο ελαιοτριβείο συνελήφθη ο 34χρονος ιδιοκτήτης του, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα περίστροφο «Μάγκνουμ» με έξι
σφαίρες ενώ βρέθηκαν και τρεις κενές
σφαίρες του ίδιου όπλου. Ο ιδιοκτήτης
συνελήφθη μαζί με έναν 27χρονο επειδή κατείχε 22 γραμμάρια αποξηραμένης
κάνναβης σε φούντα και τέσσερα φυσίγγια πολεμικού όπλου.
Συνελήφθη επίσης και ένας
23χρονος εργαζόμενος στο ελαιοτριβείο επειδή κατείχε ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 10 ευρώ. Ο 27χρονος και
ο 23χρονος είχαν εγκαταστήσει στο ελαιοτριβείο έναν εκτυπωτή με ένα πλήρες
σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας και είχαν προλάβει να φτιάξουν έξι πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, τα οποία είχαν διαθέσει σε άγνωστο άτομο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με συστηματικό τρόπο κατά το παρελθόν στο
συγκεκριμένο ελαιοτριβείο γινόταν παραγωγή παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων. Το ελαιοτριβείο φαίνεται αποτελούσε
προκάλλυμα για την παραγωγή των χαρτονομισμάτων επειδή δεν θα κινούσε τις
υποψίες ότι λάμβαναν χώρα παράνομες
ενέργειες στο εσωτερικό του. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα».
Αιτία για τη δημοσίευση του άρθρου αυτού ήταν η έκδοση δελτίου τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐ-
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ας, με το εξής περιεχόμενο: «Την 10:40
ώρα της σήμερον (19-11-2004), Αστυνομικοί της Υποδ/νσης Ασφαλείας Πατρών,
αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορία
για παρασκευή και κυκλοφορία πλαστών
χαρτονομισμάτων ΕΥΡΩ εντόπισαν στην
περιοχή Δήμου Μόβρης Αχαΐας και συνέλαβαν μετά από νομότυπες κατ’ οίκον
έρευνες τρία (3)άτομα ηλικίας 34, 27 και
23 ετών αντίστοιχα, διότι στην κατοχή του
ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε, ένα περίστροφο, το οποίο κατείχε παράνομα, έξι
(6) πλήρη και τρία (3) κενά φυσίγγια του
ανωτέρω όπλου, στην κατοχή του δευτέρου ατόμου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 γραμμ. Αποξηραμένης κάνναβης
σε φούντα και τέσσερα (4) φυσίγγια τουφεκίου και τέλος στην κατοχή του τρίτου
ατόμου βρέθηκε ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 10 ευρώ, το οποίο είχε παρασκευάσει μαζί με το δεύτερο, μέσω Η/Υ,
που είχαν εγκαταστήσει στην επιχείρηση του 34χρονου.
Όπως προέκυψε ο δεύτερος και
τρίτος των ανωτέρω είχαν προβεί και
στην παρασκευή άλλων έξη πλαστών
χαρτονομισμάτων των 50 ευρώ, με τον
ίδιο τρόπο, που είχαν διαθέσει σε άγνωστο άτομο. Οι συλληφθέντες μετά την
ολοκλήρωση της δικογραφίας που διενεργεί η Υ.Α .Πατρών θα οδηγηθούν
στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών.».
Ειδικότερα τα γεγονότα, όπως
π ρ ο κ ύ π το υ ν α π ό το υ π ’ α ρ ι θ μ .
Πρωτ.3011/16/2743-β/19-11-2004 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Πατρών προς τον Εισαγγελέα Πλημ/κων
Πατρών, είχαν ως εξής: Στις 19-11-2004
αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, διενήργησαν νομότυπη
έρευνα στο ανωτέρω ελαιοτριβείο της
δεύτερης των εναγόντων και στην οικία
του πρώτου των εναγόντων, γιατί είχαν
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περιέλθει πληροφορίες στην ανωτέρω
υπηρεσία ότι εργαζόμενος στο ελαιοτριβείο προβαίνει από μηνός στην παρασκευή πλαστών χαρτονομισμάτων μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή και λοιπών μηχανημάτων του ελαιοτριβείου, τα οποία
πλαστά χαρτονομίσματα διαθέτει στη συνέχεια σε τρίτους για κυκλοφορία.
Κατά την έρευνα στην οικία του
πρώτου των εναγόντων, βρέθηκε να κατέχει αυτός ένα εξάσφαιρο περίστροφο
τύπου «ΜAGNUM» 357, μοντέλο βρέθηκε, μοντέλο DACOTA, στο βυκίο του
οποίου βρέθηκαν τρεις κάλυκες ριφθέντων φυσιγγίων διαμετρήματος cal 357,
ενώ σε έρευνα στο ελαιοτριβείο βρέθηκαν έξι φυσίγγια περιστρόφου διαμετρήματος cal 357 MAGNUM.
Επίσης, σε κατ’ οίκον έρευνα σε
περίκλειστο χώρο εντός του ελαιοτριβείου,
τον οποίο χρησιμοποιούσε ως κατάλυμα
ο εργαζόμενος σ’ αυτό Θ.Σ, βρέθηκε αυτός να έχει επιμελώς κρυμμένη αποξηραμένη κάνναβη σε φούντα, συνολικού βάρους 22 γραμ. και τέσσερα φυσίγγια πολεμικού τουφεκίου διαμετρήματος 762 cal.
Τέλος σε κατ’ οίκον έρευνα στην
οικία του επίσης εργαζομένου στο ανωτέρω ελαιοτριβείο Α.Μ, βρέθηκε αυτός
να κατέχει ένα πλαστό χαρτονόμισμα
των 10 ευρώ, το οποίο είχε παρασκευάσει εν αγνοία του πρώτου των εναγόντων από κοινού με το Θ.Σ σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή που διέθετε το ελαιοτριβείο, ενώ και οι δύο ανωτέρω προ μηνός, κατά τη διαμονή τους
εντός των εγκαταστάσεων του ελαιοτριβείου, είχαν παρασκευάσει, επίσης εν
αγνοία του πρώτου των εναγόντων, στα
ίδια μηχανήματα άλλα έξη πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ το καθένα, τα
οποία ο δεύτερος είχε διαθέσει σε τρίτο
άτομο ονόματι Θεόδωρο.
Κατόπιν αυτού ο πρώτος των ενα-
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γόντων, ο Θ.Σ. και ο Α.Μ, συνελήφθησαν
και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ο οποίος άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για οπλοκατοχή
σε βάρος του πρώτου των εναγόντων και
του Θ.Σ, για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για δική του αποκλειστικά χρήση από δράστη μη τοξικομανή
σε βάρος του Θ.Σ και για κατ’ εξακολούθηση παράβαση των άρθρων 207 εδ. β΄
και 211 ΠΚ σε βάρος του Θ.Σ και του Α.Μ
και παραπέμφθηκαν αυτοί στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών για να δικαστούν για τις ανωτέρω
πράξεις κατά την αυτόφωρη διαδικασία.
Το ανωτέρω Δικαστήριο με την
υπ’ αριθμ. 773/2004 απόφαση του κήρυξε ένοχο τον πρώτο των εναγόντων
για την πράξη της οπλοκατοχής, επιβάλλοντας του ποινή φυλάκισης είκοσι
ημερών και ένοχο το Θ.Σ για την πράξη
της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών
ουσιών για δική του αποκλειστικά χρήση
από δράστη μη τοξικομανή, ενώ κήρυξε
αθώους το Θ.Σ και τον Α.Μ για τις πράξεις της κατ’ εξακολούθηση παράβασης
των άρθρων 207 εδ.β΄ και 211ΠΚ και το
Θ.Σ. για την πράξη της οπλοκατοχής.
Είναι αλήθεια ότι η αναφορά στο
επίμαχο δημοσίευμα περί 34χρονου ιδιοκτήτη ελαιοτριβείου στα Καρέικα, αντί
του Δήμου Μόβρης που ανέφερε το δελτίο τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αχαΐας, παρέπεμπε τους αναγνώστες της
εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», που
τον γνώριζαν στους ενάγοντες, αφού το
ελαιοτριβείο που διατηρεί η δεύτερη αυτών είναι, όπως προαναφέρθηκε, το μοναδικό στα Καρέικα. Όμως τα ουσιαστικά στοιχεία του επίμαχου δημοσιεύματος
δεν ήταν ψευδή, αλλά αληθινά, αφού μεταφέρεται ως είδηση το αποτέλεσμα της
έρευνας των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, ήτοι η σύλ-
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ληψη τριών ατόμων, ηλικίας 34, 23 και 27
ετών, για οπλοκατοχή του 34χρονου ιδιοκτήτη του ελαιοτριβείου, για κατοχή κάνναβης του 27χρονου και του 23χρονου.
Από την ανάγνωση του δημοσιεύματος προκύπτει σαφώς ότι στον πρώτο
των εναγόντων αποδιδόταν μόνο η κατοχή του όπλου, των έξη σφαιρών και των
τριών κενών σφαιρών, ενώ οι λοιπές πράξεις της κατοχής κάνναβης και τεσσάρων
φυσιγγίων πολεμικού όπλου αποδόθηκαν
σε εργαζόμενο στο ελαιοτριβείο και η παραχάραξη στον ανωτέρω εργαζόμενο και
σε έναν επίσης εργαζόμενο στο ίδιο ελαιοτριβείο, χωρίς αναφορά στο όνομα του
πρώτου των εναγόντων ή υπόνοια για
εμπλοκή του στις πράξεις αυτές.
Έτσι ο συντάκτης του επίμαχου
δημοσιεύματος προέβη σε δημοσίευση
της είδησης, χωρίς να προβεί σε κρίσεις
ή προβλέψεις για την πορεία της υπόθεσης και χωρίς βέβαια να μπορεί να προβλέψει τη μεταγενέστερη απαλλαγή του
Θ.Σ. και του Α.Μ από την κατηγορία της
παραχάραξης και του Θ.Σ από την κατηγορία της οπλοκατοχής.
Εξάλλου σχετικά με την παραχάραξη, πράγματι ο Α.Μ είχε φωτοτυπήσει
ένα χαρτονόμισμα των 10 ευρώ και άλλα
έξη χαρτονομίσματα των 50 ευρώ σε μηχάνημα του ελαιοτριβείου, ισχυρίστηκε
όμως ότι το έκανε χάριν αστεϊσμού, ισχυρισμός που έγινε δεκτός από το Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Πατρών. Τα παραπάνω
γεγονότα για ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό
για την κοινωνία (παραχάραξη), επέβαλαν στο συντάκτη της είδησης δημοσιογράφο, την υποχρέωση έναντι του κοινού
να δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη είδηση.
Ενόψει αυτών το επίμαχο δημοσίευμα δεν περιέλαβε κάτι το ψευδές και ο
δημοσιογράφος που το συνέταξε ευλόγως πίστευε, σχετικά με την παραχάραξη
και την οπλοκατοχή του Θ.Σ, ότι η είδηση
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συνδέεται με μια αληθινή πραγματική κατάσταση και ως εκ τούτου δεν συντρέχει
το στοιχείο της γνώσης της αναλήθειας,
με αποτέλεσμα να μη στοιχειοθετείται συκοφαντική δυσφήμηση των εναγόντων.
Επίσης δεν αποδείχθηκε ότι
υπήρχε πρόθεση μείωσης της τιμής και
της υπόληψης του πρώτου των εναγόντων, τον οποίο δεν γνώριζε ο συντάκτης
του δημοσιεύματος και της επιχειρηματικής υπόληψης της δεύτερης των εναγόντων, αλλά αντίθετα ότι η είδηση δημοσιεύτηκε καλόπιστα, από δημοσιογραφικό και μόνο καθήκον προς ενημέρωση.
Ομοίως από το όλο ύφος και το
περιεχόμενο της είδησης, αλλά προπάντων από τον τρόπο που μεταδόθηκε αυτή, δεν προκύπτει ότι ο τελευταίος σκόπευε να μειώσει την τιμή και την
υπόληψη των εναγόντων.
Έτσι δεν μπορεί να συναχθεί σκοπός εξύβρισης ή οποιαδήποτε εκδήλωση
περιφρόνησης προς του ενάγοντες. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω δημοσιογράφος μετέδωσε την είδηση όπως του μεταφέρθηκε από έγκυρη πηγή (Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας), χωρίς να χρησιμοποιήσει
δριμύ ύφος με καυστική γλώσσα και δυσμενείς χαρακτηρισμούς και κρίσεις, που
ενδεχομένως επιτρεπτώς θα μπορούσε
να χρησιμοποιήσει λόγω της απαξίας της
πράξης της παραχάραξης και της οπλοκατοχής, οδηγεί στην κρίση ότι μοναδικός
σκοπός του ήταν η ενημέρωση του κοινού.
Άλλωστε η διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάδοση της είδησης και το
όλο ύφος δεν κρίνεται ότι υπερέβησαν το
αντικειμενικά αναγκαίο όριο για τη δέουσα
απόδοση του περιεχομένου της είδησης.
Τα δε λοιπά φιλολογικά διανθίσματα του γραπτού λόγου, μεταξύ των
οποίων και ο μεγαλόγραφος τίτλος με τον
οποίον εμφανίζεται η είδηση, δεν μπορούν να συστήσουν νομικώς επίμεμπτη
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πράξη, διότι όλα αυτά συγκροτούν δριμύ
δημοσιογραφικό ύφος και όχι εξυβριστικό τρόπο εκδήλωσης και συγχωρητώς
χρησιμοποιούνται προς έλεγχο της ηθικής απαξίας είδησης ή πράξης.
Ενόψει των ανωτέρω, κατά την
κρίση του Δικαστηρίου, η δημοσίευση
της επίμαχης είδησης, βρίσκεται μέσα
στα όρια της τρέχουσας δημοσιογραφικής πρακτικής και έγινε με αποκλειστικό
σκοπό την πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού, από δικαιολογημένο ενδιαφέρον που πηγάζει από τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη ελευθερία και κοινωνική αποστολή του τύπου, για τη δημοσίευση ειδήσεων σχετικά με τις πράξεις και
τη συμπεριφορά των ιδιωτών που ενδιαφέρουν το σύνολο, σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας, πληρότητας
και επικαιρότητας της πληροφόρησης.,
αλλά και με την τήρηση των αρχών του
σεβασμού της προσωπικότητας και του
καθήκοντος αληθείας, δεκτής γενομένης ως ουσιαστικά βάσιμης της εκ του
άρθρου 367 ΠΚ ένστασης που προέβαλαν οι εναγόμενοι και απορριπτομένης
της εκ του άρθρου 367παρ.2 ΠΚ αντένστασης των εναγόντων.
Τέλος δεν μπορεί να θεμελιωθεί
ευθύνη του συντάξαντος το δημοσίευμα
δημοσιογράφου στη διάταξη του άρθρου
920 ΑΚ, διότι αφενός δεν υπήρχε παρανομία αυτού, αφού η μετάδοση της επίμαχης είδησης εντάσσεται στα πλαίσια
της άσκησης του επαγγέλματος του ως
δημοσιογράφου και αφετέρου δεν υφίσταται υπαιτιότητα αυτού, ήτοι πρόθεση (δόλος) να προσβάλει την τιμή και
την υπόληψη του πρώτου των εναγόντων και την επιχειρηματική υπόληψη
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της δεύτερης των εναγόντων και έλλειψη της απαιτουμένης στη δημοσιογραφική πρακτική προσοχής (αμέλεια), αφού
η είδηση, όπως προαναφέρθηκε, στηρίχθηκε στο δελτίο τύπου της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αχαΐας.
Επομένως το επίμαχο δημοσίευμα δεν προσέβαλε παράνομα την προσωπικότητα των εναγόντων, αποκλειομένης έτσι της ευθύνης των εναγομένων
και της υποχρέωσης τους προς καταβολή αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης στη δεύτερη των εναγόντων και
χρηματικής ικανοποίησης στον πρώτο
των εναγόντων.
Κατά συνέπεια το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη
απόφαση του έκρινε τα ίδια και δέχτηκε
τον εκ του άρθρου 367 παρ.1ΠΚ ισχυρισμό των εναγομένων, απορρίπτοντας
τον εκ του άρθρου 367 παρ.2 ΠΚ ισχυρισμό των εναγόντων, ορθά ερμήνευσε
και εφάρμοσε το νόμο και ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις και πρέπει ν’ απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμοι οι σχετικοί λόγοι της έφεσης.
Επίσης απορριπτέος είναι και ο
λόγος της έφεσης με τον οποίο οι εναγόντες παραπονούνται ότι εσφαλμένα
το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν εξέτασε
την επικουρική βάση της αγωγής τους, τη
στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 920
ΑΚ, αφού με την εκκαλούμενη απόφαση
κρίθηκε νόμιμη η αγωγή ως στηριζόμενη
και στη διάταξη του ανωτέρω άρθρου και
στη συνέχεια απορρίφθηκε, αφού δέχτηκε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ότι εύλογα ο συντάξας το επίμαχο άρθρο δημοσιογράφος πίστευε ότι το περιεχόμενο του
ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
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13/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Γεράσιμος Γαντζίας).
Πληρεξουσιότητα. Παύει με ανάκληση. Παραίτηση από το δικαίωμα της ανάκλησης
είναι άκυρη εφόσον η πληρεξουσιότητα αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του αντιπροσωπευόμενου. Εντολή. Ο εντολέας έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή οποτεδήποτε, ενώ αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη, εκτός αν η εντολή αφορά και το συμφέρον του εντολοδόχου ή τρίτου. Ανάκληση πληρεξουσιότητας αμετάκλητης είναι άκυρη εκτός αν συνέτρεξε σπουδαίος λόγος, με βάση τη γενική αρχή που συνάγεται από
τις διατάξεις των άρθρων 672 κλπ. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 218ΑΚ
που ορίζει ότι η πληρεξουσιότητα παύει
με ανάκληση, η δε παραίτηση από το δικαίωμα ανακλήσεως είναι άκυρη, εφόσον
η πληρεξουσιότητα αφορά αποκλειστικά
το συμφέρον του αντιπροσωπευομένου
και εκείνη του άρθρου 724 ΑΚ, που ορίζει
ότι ο εντολέας έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή οποτεδήποτε, ενώ αντίθετη
συμφωνία είναι άκυρη, εκτός αν η εντολή
αφορά και το συμφέρον του εντολοδόχου
ή τρίτου, συνάγεται ότι, ναι μεν η πληρεξουσιότητα και η τυχόν εντολή που αποκτάται με αυτήν είναι κατ’ αρχήν ελευθέρως ανακλητή λόγω του προσωπικού και
εμπιστευτικού χαρακτήρα της, όμως από
το δικαίωμα της ανακλήσεως χωρεί κατ’
εξαίρεση παραίτηση που καθιστά αμετάκλητη την πληρεξουσιότητα (και την εντολή), εφόσον αυτή αποσκοπεί στην αποκλειστική ή έστω και παράλληλα εξυπηρέτηση του συμφέροντος του αντιπροσώπου ή τρίτου ή αν αφορά συνάμα το συμφέρον του αντιπροσωπευομένου και του
αντιπροσώπου ή τρίτου.
Ανάκληση δε της πληρεξουσιότητας γενομένη παρά το αμετάκλητο αυτής ουδεμία ενέργεια έχει και είναι
άκυρη, εκτός αν συνέτρεξε προς τούτο σπουδαίος λόγος, με βάση τη γενι-

κή αρχή που συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 672, 752 και 766 του
ΑΚ (ΑΠ 1309/2006 ΝοΒ 54, 1465, ΑΠ
1528/2002 Δημοτ. ΝΟΜΟΣ).
Σπουδαίος λόγος προς ανάκληση
της ανέκκλητης πληρεξουσιότητας κατά
την έννοια των άνω διατάξεων, υπάρχει
στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν δεν
μπορεί κατά την καλή πίστη λαμβανομένων υπόψη και των συναλλακτικών
ηθών (άρθρο 288ΑΚ) να αξιωθεί από
τον αντιπροσωπευόμενο να μην προβεί στην ανάκληση.
Αντίθετη λύση θα οδηγούσε σε
υπέρμετρη δέσμευση της ελευθερίας
του προσώπου του αντιπροσωπευομένου και θα προσέκρουε στις αρχές των
άρθρων 178 και 179 περ. α΄ του ΑΚ. Για
το λόγο αυτό είναι άκυρη η παραίτηση
από το δικαίωμα ανακλήσεως της πληρεξουσιότητας αν είναι αντίθετη προς τα
χρηστά ήθη, δηλαδή αν έτσι δεσμεύεται
εναντίον των χρηστών ηθών υπερβολικά
η ελευθερία του αντιπροσωπευομένου
προς διαχείριση και διάθεση της περιουσίας του (ΑΠ 392/2006 ΝοΒ 54, 1001),
τη δε ανάκληση δικαιολογεί η βαριά παράβαση των καθηκόντων του αντιπροσώπου (ΑΠ 1108/1981 ΝοΒ 33, 771).
Αποδείχτηκαν τα εξής: Δυνάμει
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του 17489/5.3.1985 πληρεξουσίου του
συμ/φου Λευκάδας Δήμου Α.Μ οι εναγομένες από κοινού με τη μητέρα τους
Ε. χήρα Δ.Κ παρείχαν ειδική εντολή και
πληρεξουσιότητα στον ενάγοντα αδελφό
τους όπως μεταβιβάζει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και προς οποιονδήποτε, ακόμη
και προς τον εαυτό του, το ιδανικό μερίδιο των εντολέων, ανερχόμενο σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου 12/48 της Ε.Κ. και από
9/48 εκάστης εκ των λοιπών, σε ακίνητο
(ελαιοστάσιο) εκτάσεως 4.000 τ.μ. μετά
της επ’ αυτού υφισταμένης οικίας κειμένου στη θέση «Αγία Μαρίνα» της περιφέρειας του Δήμου Λευκάδας και συνορευομένου γύρωθεν με ιδιοκτησία κληρονόμων Δ.Κ και δημοτική οδό Λευκάδας –Αγίας Μαρίνας. Στο πληρεξούσιο διαλαμβάνεται ότι η παρούσα εντολή είναι ανέκκλητος ως αφορώσα το συμφέρον του εντολοδόχου και ισχύει και για τις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του ΑΚ.
Επίσης με το 3969/2.3.1985 πληρεξούσιο της συμ/φου Αττικής Γ.Μ ο
αδελφός των διαδίκων Α.Κ χορήγησε παρόμοια πληρεξουσιότητα στον ενάγοντα
προς παραχώρηση του δικού του ιδανικού μεριδίου στο ίδιο ως άνω ακίνητο.
Σε αμφότερα τα ανωτέρω πληρεξούσια αναφέρεται ότι το ακίνητο των
4 στρεμμάτων αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης εκτάσεως της οποίας τυγχάνουν
συγκύριοι εξ αδιαιρέτου οι εντολείς από
κληρονομιά του αποβιώσαντος Δ.Ε.Κ.
Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι το επίδικο πληρεξούσιο το οποίο ήταν έγκυρο
αφού απόβλεπε προς το συμφέρον του
αντιπροσώπου, συντάχθηκε από τις εναγόμενες κατόπιν παρακλήσεων του ενάγοντος, προκειμένου ο τελευταίος να λάβει διακεκριμένο τμήμα μεγαλύτερου κληρονομιαίου ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της οικογένειας του, θεωρώντας
άπαντες ότι το συγκεκριμένο τμήμα θα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

συνυπολογιζόταν στην τελική μερίδα που
ο ίδιος εδικαιούτο από την κληρονομική
αδιαίρετη περιουσία του πατέρα τους.
Ακολούθως ο ενάγων χωρίς να
προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς
υλοποίηση της εντολής επέδειξε απρεπή συμπεριφορά προς τους εντολείς
και αθέτησε τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα. Ειδικότερα δημιουργούσε προσωπικά του χρέη έναντι τρίτων τα οποία
εμφάνιζε αναληθώς ως χρέη της κληρονομιάς, ενώ υποστήριζε ότι το ακίνητο
των 4 στρεμμάτων θα περιέρχονται σαυτόν πλέον της αναλογούσας μερίδας του
στην κληρονομιαία πατρική περιουσία. Ο
ισχυρισμός του ενάγοντος ότι το εν λόγω
ακίνητο ανήκε σαυτόν παραδοθέν ατύπως από τον πατέρα του γεγονός που
γνώριζαν και αποδέχτηκαν οι εναγόμενες με το πληρεξούσιο από κανένα αποδεικτικό μέσο αποδείχτηκε.
Περαιτέρω όταν οι κληρονόμοι του
Δ.Κ στους οποίους περιλαμβάνονται και οι
διάδικοι επώλησαν με το 1980/21.4.1998
συμβόλαιο του Συμ/φου Λευκάδας Δ.Μ
στους Β., Δ. και Σ. τα εξ αδιαιρέτου μερίδια τους επί τμήματος του ως άνω μεγαλύτερου ακινήτου προκειμένου να εξοφλήσουν από το τίμημα χρέη του κληρονομουμένου, ο ενάγων προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιο ζήτησε και έλαβε εκβιαστικά το ήμισυ σχεδόν του πραγματικού
τιμήματος της πώλησης από 7.000.000
δραχμές απειλώντας ότι σε άρνηση τους
δε θα υπέγραψε καθόν χρόνο η ΑΤΕ απειλούσε με πλειστηριασμό του ακινήτου και
είχε εκδώσει γιαυτό την από 14.10.1987
έκθεση κατασχέσεως, ενώ αρνήθηκε κάθε
συμμετοχή του στην εξόφληση των χρεών
του πατέρα του.
Τα παραπάνω βεβαίωσε από ίδια
αντίληψη ο μάρτυρας Θ.Α στην κατάθεση
του τα οποία και κρίνονται απόλυτα πειστικά και ανταποκρινόμενα στην αλήθεια,
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δεν αναιρούνται δε από αντίθετο αποδεικτικό μέσο. Εξάλλου κατά το έτος 1992 ο
ενάγων συμμετείχε μετά των αδελφών
του σε διαπραγματεύσεις για την εξώδικη διανομή του ενιαίου κληρονομιαίου
αγροτεμαχίου υπογράφοντας προς τούτο το από 12.8.1992 ιδιωτικό συμφωνητικό σύμφωνα με το οποίο το διακεκριμένο
τμήμα των 4 στρεμμάτων περιέρχονταν
στη δεύτερη των εναγομένων, παραιτούμενος εμμέσως των δικαιωμάτων του εκ
της παρασχεθείσας εντολής.
Στη συνέχεια και μετά τις ανωτέρω ενέργειες, οι εναγόμενες εντολοδότριες προέβησαν σε ανάκληση του επιδίκου πληρεξουσίου σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 1597/16.7.2001 πράξη της συμ/
φου Λευκάδας Ι.Κ. Στην τελευταία αυτή
πράξη αναφέρεται ότι η Α.Κ και η Ε.Τ ανακαλούν κάθε πληρεξουσιότητα και εντολή
που έδωσαν στον αδελφό τους Π.Κ. διότι έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους είχε δοθεί η πληρεξουσιότητα. Η εν
λόγω ανάκληση της πληρεξουσιότητας είναι ισχυρή και έγκυρη καθόσον εν προ-

κειμένω συνέτρεχε σπουδαίος λόγος που
δικαιολογούσε αυτήν και συνίστατο στη
μετέπειτα αλλαγή στάσης του ενάγοντα
εντολοδόχου απέναντι στις εναγόμενες
εντολοδότριες, αναφορικά με το ζήτημα
της διανομής της πατρικής περιουσίας
των διαδίκων το οποίο σχετίζονταν με το
σκοπό της παρασχεθείσας εντολής.
Ως εκ τούτου η παραίτηση από το
δικαίωμα της ανάκλησης της πληρεξουσιότητας ερχόταν σε αντίθεση πλέον με
τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε κατ’
ουσίαν των αγωγή ορθά τις αποδείξεις
εκτίμησε απορριπτομένου ως αβασίμου
του αντιθέτου λόγου έφεσης.
Κατ’ ακολουθίαν η έφεση είναι
αβάσιμη κατ’ ουσίαν και πρέπει ν’ απορριφθεί και να επιβληθεί στον εκκαλούντα η δικαστική δαπάνη των εφεσιβλήτων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας λόγω της ήττας του (άρθρ. 176, 183
191§2 ΚΠολΔ).

98/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Πατρινός, Αναστασία Ζαχαριά, Δημήτριος Κονδύλης).
Απάτη ΑΚ. Προϋποθέσεις για τη διάπραξή της. Έννοια παραπλάνησης. Η απάτη δόλος, όχι αμέλεια, ενώ δεν απαιτείται ο εξαπατών να επιδιώκει την κτήση παράνομου
υπηρεσιακού οφέλους όπως απαιτεί η ΠΚ 386. Ν.722/1977 για την μεταβίβαση του
αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο με τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες χωρίς αριθμό κυκλοφορίας και τα όμοια με αριθμό κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης, ενώ για τις λοιπές κατηγορίες αυτοκινήτων ισχύουν οι διατάξεις του ν.1142/1972. Τήρηση βιβλίου
μεταβολών κυριότητας και κατοχής. Μεταβίβαση του δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου
με την άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες αυτοκινητιστές, αλλιώς
η μεταβίβαση είναι απολύτως άκυρη και είναι άκυρη όχι μόνο η εμπράγματη σύμβαση αλλά και η ενοχική. Στοιχεία της αγωγής ακυρώσιμης δικαιοπραξίας. Αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού. Στοιχεία της. Δεν συγχωρείται έστω και επικουρικά ασκούμενη εφόσον στηρίζεται στα ίδια πραγματικά γεγονότα που στηρίζεται και η αγωγή
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από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία. Είναι απορριπτέα γιατί αυτή μπορεί να ασκηθεί
μόνο όταν λείπουν οι προϋποθέσεις της εκ της συμβάσεως ή της εκ της αδικοπραξίας αγωγής, εκτός αν θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα εκείνου στα οποία στηρίζεται η αγωγή από τις συμβάσεις ή την αδικοπραξία.

Κατά την διάταξη του άρθρου 147
ΑΚ όποιος παρασύρθηκε με απάτη σε
δήλωση βουλήσεως, έχει δικαίωμα να
ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας, ενώ στην διάταξη του άρθρου 149
του ίδιου κώδικα εκείνος που απατήθηκε
έχει δικαίωμα παράλληλα με την ακύρωση της δικαιοπραξίας να ζητήσει και την
ανόρθωση κάθε άλλης ζημίας, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες.
Κατά την αληθή έννοια των άνω
διατάξεων, για την θεμελίωση της έννοιας της απάτης, ως αδικοπραξίας [άρθρο
914 ΑΚ] απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις :α]να έχει παραπλανηθεί ο δηλών
β] η παραπλάνηση αυτή να είναι δόλια
και γ]να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ παραπλάνησης και δήλωσης βούλησης [ΑΠ 290/1989 ΕΕΝ 57.69, ΑΠ
1532/1979 ΝοΒ 28.1083].
Παραπλάνηση συνιστά η συμπεριφορά με την οποία προκαλείται στον
δηλούντα πλάνη ή ενισχύεται η διατηρείται η πλάνη, στην οποία ήδη βρίσκεται εκείνος. Η παραπλάνηση μπορεί να
γίνει με διάφορους τρόπους, όπως με
την παράσταση ψευδών γεγονότων [παρελθόντων, παρόντων ή μελλοντικών]
που μπορούν να επηρεάσουν την βούληση του δηλούντος ως αληθινών, με
ατελή ανακοίνωση αληθινών περιστατικών, απόκρυψη ή αποσιώπηση της αλήθειας κλπ.[ΑΠ 26/2000 ΕλλΔνη 41.690
ΑΠ 709/1999 ΕλλΔνη 41.357].
Στην τελευταία περίπτωση υπάρχει απάτη μόνον όταν ο αποσιωπών έχει
υποχρέωση να αποκαλύψει την αλήθεια.
Τέτοια υποχρέωση μπορεί να υπάρχει
είτε από το νόμο π.χ. 303, 304, 458, 519

ΑΚ] είτε από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Το τελευταίο συμβαίνει
όταν τα μέλη τελούν σε ιδιαίτερη σχέση
[π.χ. σχέση των μερών κατά το στάδιο
των διαπραγματεύσεων [ΑΠ 765/1978
ΝοΒ 27.401] ή το είδος της σύμβασης
επιβάλλει σ’ αυτόν υποχρέωση πίστεως.
Περαιτέρω για να υπάρχει απάτη
πρέπει ο εξαπατήσας να είχε πρόθεση
να παραπλανήσει τον δηλούντα, γνωρίζοντας ο ίδιος το ψευδές των γεγονότων,
που παρουσίαζε ως αληθή ή την υποχρέωση του να ανακοινώσει στοιχεία, τα
οποία τελικώς απέκρυψε ή παραποίησε.
Επομένως ,απαιτείται δόλος,
έστω και ενδεχόμενος και δεν αρκεί
αμέλεια. Ο δόλος δε αυτός πρέπει να
κατατείνει στην διατύπωση ορισμένης
δήλωσης βουλήσεως από το πρόσωπο του οποίου επιχειρείται η εξαπάτηση, ενώ δεν απαιτείται ο εξαπατών να
επιδιώκει την κτήση παράνομου περιουσιακού οφέλους όπως απαιτεί η ΠΚ
386 [ΑΠ 571/1994, ΑΠ 709/1999 όπ.π,
ΕΠειρ. 104/1997 ΕλλΔνη 38.1888, ΕΑ
6611/2006 ΕλΔ 50.191].
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων 1 και 2 ν. 722/1977 «περί απλουστεύσεως της διαδικασίας χορήγησης των
αδειών κυκλοφορίας και μεταβιβάσεως
της κυριότητας των αυτοκινήτων οχημάτων» με σαφήνεια προκύπτει ότι ο νόμος
αυτός ισχύει μόνον για τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες, χωρίς αριθμό κυκλοφορίας και τα όμοια με αριθμό
κυκλοφορίας ιδιωτικής, όμως, χρήσεως,
ενώ για τις λοιπές κατηγορίες αυτοκινήτων ισχύουν ως προς μεν τον τρόπο μεταβίβασης οι διατάξεις του ν.1142/1972,
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όπως προκύπτει από το άρθρο 6 παρ.1
ν.722/1977 [βλ. Φλούσα Αστική Ευθύνη
[άρθρο 1985/1988 ΕλΔ 29.1244].
Από τις διατάξεις δε των άρθρων 1 παρ.1, 3 και 6 παρ.1 του ν.δ.
1146/1972, το οποίο άρχισε να ισχύει
κατά το άρθρο 10 αυτού από 10.4.1972,
καθιερώνεται η τήρηση βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητας και κατοχής για την μεταβίβαση αυτοκινήτου, η εγγραφή στο
οποίο της σχετικής συμφωνίας, αποτελεί μοναδική απόδειξη και μοναδικό τίτλο
κτήσεως κυριότητας ή άλλου επ’ αυτού
επαγγελμάτου δικαιώματος [ΑΠ 2/2004
ΕλΔ 45.729, ΕΑ 859/1987 ΕλΔ 28.1457].
Επίσης, κατά την διάταξη του άρθρου 23 του ν.588/1977 «Οργάνωση
Αστικών Συγκοινωνιών Πρωτεύουσας
κλπ διατάξεις» ορίζεται ότι επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως [μετά ή άνευ
μετρητού] επί των οποίων υφίσταται απαγόρευση μεταβιβάσεως της αδείας, βάσει
των κειμένων διατάξεων, επιτρέπεται να
μεταβιβάζονται ελευθέρως κατά κυριότητα μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτών εν
όλω ή εν μέρει μόνον εις επαγγελματίες
αυτοκινητιστές. ή επαγγελματίες οδηγούς
αυτοκινήτων ασκούντες αποκλειστικώς το
επάγγελμα τούτο και είναι εγγεγραμμένοι
και ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεως
Αυτοκινητιστών.
Από την ως άνω διάταξη με σαφήνεια προκύπτει μεταβίβαση του δημοσίας
χρήσεως αυτοκινήτου με την άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται μόνον σε επαγγελματίες αυτοκινητιστές. Αν η ιδιότητα αυτή δεν
συντρέχει η μεταβίβαση είναι απολύτως
άκυρη [ΑΚ 3, 174, 180, ΑΠ 1178/1984 ΝοΒ
33.794, ΑΠ 617/1986 Συμπλ.Β.Ν./1311,
ΕΑ 1825/1988 όπ.π.], διότι το δικαίωμα
είναι προσωπαγές δηλ. άρρηκτα συνδεόμενο με το πρόσωπο εκείνο, στο οποίο
χορηγείται και συνεπώς, κατά τα ισχύοντα
γενικώς, είναι και αμεταβίβαστο.
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Άκυρη είναι τόσο η μεταβίβαση της κυριότητας του αυτοκινήτου, ως
πράγματος, όσον και της αδείας, αφού
ρητά ορίζεται ότι επιτρέπεται η μεταβίβαση «κατά κυριότητα μετά της αδείας κυκλοφορίας εν όλω ή εν μέρει [ΕΑ
1825/1988, όπ.π] και μάλιστα είναι άκυρη, όχι μόνον η εμπράγματη σύμβαση,
αλλά και η ενοχική, αφού με αυτή αναλαμβάνεται η υποχρέωση μεταβίβασης της κυριότητας αυτοκινήτου με την
άδεια και έτσι μπορεί η κατάρτιση του
να οδηγήσει οικιοθελώς ή με την βοήθεια της δικαστικής οδού, στο πιο πάνω
απαγορευμένο αποτέλεσμα [σχετ. με
αυτοκ. ΑΠ 172/1978, ΑΠ 305/79 ΝοΒ
27.39.1296, ΑΠ 1178/1984 ΝοΒ 33.794,
ΕΑ 1825/1988 ΕλΔ 29.1244].
Εξάλλου από τις διατάξεις των
άρθρων 118 αρ.4 και 216 του ΚΠολΔ
προκύπτει ότι το δικόγραφο της αγωγής, πρέπει να περιέχει σαφώς και ορισμένως τα θεμελιούντα κατά νόμο το
αξιούμενο δικαίωμα και νομιμοποιούντα τον ενάγοντα περιστατικά, με ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς. Οι εν λόγω διατάξεις καθιστούν
υποχρεωτικό περιεχόμενο της αγωγής,
όλα εκείνα τα στοιχειά, τα οποία κατά το
πραγματικό του κανόνος δικαίου, απαιτούνται για την επέλευση της αιτουμένης
εννόμου συνεπείας. Η έλλειψη ενός από
τα στοιχεία αυτά καθιστά την αγωγή αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης για έλλειψη της διαδικαστικής προϋπόθεσης του ορισμένου και στην απόρριψη της αγωγής και κατ’ αυτεπάγγελτη
έρευνα του δικαστηρίου ως απαράδεκτη.
Η εν λόγω αοριστία δεν μπορεί να
θεραπευτεί ούτε με τις προτάσεις, ούτε με
παραπομπή στο περιεχόμενο άλλου εγγράφου [ΑΠ 56/1984 Δνη 25.1353, ΑΠ
1296/1983 ΝοΒ 32.1028, ΑΠ 915/1980
ΝοΒ 32.1028, ΑΠ 915/1980 ΝοΒ 29.296].
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Στην περίπτωση με την οποία ζητείται
αποζημίωση λόγω ακυρώσιμης δικαιοπραξίας συνεπεία απάτης, για το ορισμένο της αγωγής ο ενάγων οφείλει να διαλάβει στο αγωγικό δικόγραφο εκτός των
άλλων τα ψευδή περιστατικά, αναγόμενα στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον, τα οποία ο εναγόμενος παρέστησε ως αληθή, ή τα μη αποκαλυφθέντα
αληθή γεγονότα, τα οποία ο εναγόμενος
όφειλε από το νόμο ή την καλή πίστη να
αποκαλύψει στο ενάγοντα και ότι ο απατήσας ενήργησε δολίως ήτοι γνώριζε το
ψευδές των γεγονότων ή την υποχρέωση του ν’ αποκαλύψει την αλήθεια και ότι
υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ
της απατηλής συμπεριφοράς του εναγομένου και της δήλωσης βουλήσεως του
ενάγοντος υπό την έννοια ότι χωρίς την
απατηλή συμπεριφορά του εναγομένου,
ο ενάγων δεν θα προέβαινε στην κατάρτιση της δικαιοπραξίας.
Περαιτέρω, όλες οι απαιτήσεις
αδικαιολογήτου πλουτισμού ανεξάρτητα
από την ειδικότερη μορφή τους και ανεξάρτητα από το αν πηγάζουν από παροχή ή μη, θεμελιώνονται σε τρία στοιχεία: α]σε περιουσιακή μετακίνηση από
μια περιουσία σε άλλη, β]σε συγκεκριμένη αιτία για την οποία έγινε η μετακίνηση αυτή και γ]σε ανυπαρξία ή ελάττωμα της αιτίας αυτής, που καθιστά την διατήρηση του πλουτισμού αδικαιολόγητη.
Τα δύο πρώτα από τα στοιχεία αυτά είναι κοινά σε κάθε αξίωση αδικαιολογήτου
πλουτισμού. Το τρίτο παραλλάσει ανάλογα με την μορφή της απαίτησης σε κάθε
περίπτωση, ο ενάγων οφείλει να επικαλεστεί και τα τρίτα αυτά στοιχεία και σε
περίπτωση αμφισβήτησης τους πρέπει
και να τα αποδείξει [ΑΠ 673/1999 ΕλλΔνη 41.436, ΕΑ 7059/2004 ΕλλΔνη
46.911, ΕΑ 9770/2002 ΕλλΔνη 44.1003,
ΕΑ 6057/1999 ΕλλΔνη 40.1622, ΕΑ
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3552/1998 ΝοΒ 47. 65].
Έτσι γίνεται δεκτό ότι εκείνος, που
έδωσε την παροχή σε εκτέλεση άκυρης ή
μη νόμιμης σύμβασης, ναι μεν δικαιούται
να αναζητήσει από τον λήπτη, που έγινε πλουσιότερος από την περιουσία του
αδικαιολόγητα, αυτό που έδωσε, πλην,
όμως, πρέπει να ισχυριστεί και να αποδείξει κατά τα άρθρα 216 παρ.1, 335 και 338
παρ.1ΚΠολΔ την δόση ορισμένης παροχής, την συγκεκριμένη αιτία της παροχής
και τον λόγο για τον οποίο δεν είναι νόμιμη η αιτία [Ολ.ΑΠ 2/1987 ΝοΒ 36.69].
Εξάλλου, η από το άρθρο 904ΑΚ
αγωγή του αδικαιολογήτου πλουτισμού
είναι επιβοηθητικής ουσιαστικά φύσεως
και μπορεί να ασκηθεί μόνον όταν λείπουν οι προϋποθέσεις της αγωγής από
την σύμβαση ή την αδικοπραξία, εκτός
αν θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα από εκείνα,
στα οποία στηρίζεται η αγωγή από την
σύμβαση ή την αδικοπραξία. Δεν συγχωρείται δηλαδή έστω και επικουρικά
[δικονομικά] ασκούμενη, εφόσον στηρίζεται στα ίδια, στα οποία στηρίζεται και
η αγωγή από την σύμβαση ή την αδικοπραξία πραγματικά περιστατικά [ΑΠ
104/2003 ΕλλΔνη 44.983].
Στην προκειμένη περίπτωση έτσι
διατυπωμένη η κρινόμενη αγωγή ως
προς την κυρία της βάση είναι απορριπτέα ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, όσον αφορά την μεταβίβαση του με αρ. κυκλοφορίας ΥΚΡ-8420
δημοσίας χρήσεως τουριστικού λεωφορείου, καθόσον ο ενάγων δεν επικαλείται
ότι για την επίδικη μεταβίβαση απαιτείτο
να συντρέχει στο πρόσωπο του η ιδιότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστή ή
του επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτων,
απαραίτητη προϋπόθεση για το έγκυρο της μεταβίβασης της κυριότητας αυτού, ως πράγματος καθώς και της αδεί-
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ας κυκλοφορίας τούτου, σύμφωνα με τα
προεκτεθέντα στην μείζονα σκέψη αυτής
της απόφασης, ότι η σχετική εμπράγματη σύμβαση μεταβίβασης του ½ εξ αδιαιρέτου της κυριότητας του με αρ. κυκ.
ΥΚΡ-8420 δεν καταχωρήθηκε στο προβλεπόμενο από τις προδιαληφθείσες νομικές διατάξεις στο βιβλιάριο μεταβολών
κυριότητας αυτού και ότι ο εναγόμενος
μολονότι γνώριζε τα ως άνω περιστατικά, δεν τα γνωστοποίησε στον ενάγοντα.
Όσον αφορά την επικαλούμενη
από τον ενάγοντα απατηλή υπόσχεση
μεταβίβασης της αδείας κυκλοφορίας του
με αρ. κυκλ. ΗΑΗ 1360 Δ.Χ τουριστικού
λεωφορείου ,η αγωγή είναι ομοίως, αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης για τους ίδιους ως άνω λόγους, δεδομένου ότι όπως προεκτέθηκε στη μείζονα σκέψη αυτής της απόφασης σε περίπτωση ελλείψεως της ιδιότητας του προς
ον η μεταβίβαση αγοραστή ως επαγγελματία αυτοκινητιστή ή οδηγού αυτοκινήτων άκυρη είναι όχι μόνον η εμπράγματη, αλλά και η ενοχική σύμβαση.
Περαιτέρω η κρινόμενη αγωγή,
όσον αφορά την επικουρική της βάση,
η οποία θεμελιώνεται στις διατάξεις περί
αδικαιολογήτου πλουτισμού, αυτή είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, καθόσον
λόγω της επικουρικής φύσεως της αξίωσης του αδικαιολογήτου πλουτισμού,
αυτή μπορεί να ασκηθεί, μόνον όταν λείπουν οι προϋποθέσεις της εκ της συμβάσεως ή της αδικοπραξίας αγωγής, εκτός
αν θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα εκείνων
στα οποία στηρίζεται η αγωγή από την
σύμβαση ή την αδικοπραξία, περίπτωση, που δεν συντρέχει εν προκειμένω,
εφόσον ο ενάγων δεν επικαλείται περιστατικά έλλειψης της νόμιμης αιτίας διατήρησης του πλουτισμού του εναγομένου, αλλά αντιθέτως στηρίζει την εκ του
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άρθρου 904 ΑΚ αξίωση, στις ίδιες συμβάσεις, που επικαλείται και για την θεμελίωση της κύριας βάσης της αγωγής.
Το πρωτοβάθμιο, επομένως, Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη
απόφαση του απέρριψε την αγωγή ως
μη νόμιμη κατά την επικουρική της βάση
ορθά ερμήνευσε τις προδιαληφθείσες
στην μείζονα σκέψη αυτής της απόφασης διατάξεις και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τον δεύτερο λόγω εφέσεως είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
Όσον αφορά, όμως, την απόρριψη της κυρίας βάσης της αγωγής ως κατ’
ουσίαν αβάσιμη, ενώ έπρεπε να απορριφθεί ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έσφαλε στην ερμηνεία και εφαρμογή
του νόμου και πρέπει, ενόψει του ότι στο
πλαίσιο του κατά το άρθρο 522 Κ.Πολ.Δ
μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, μπορεί σε περίπτωση, που ο εκκαλών παραπονείται για την κατ’ ουσίαν απόρριψη
της αγωγής του, να κρίνει αυτήν αόριστη
ή μη νόμιμη, κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα
και να την απορρίψει, οπότε επειδή δεν
επιτρέπεται αντικατάσταση της αιτιολογίας, διότι η απόρριψη της αγωγής για
τυπικό λόγο οδηγεί σε διαφορετικό κατ’
αποτέλεσμα διατακτικό, εξαφανίζεται η
εκκαλουμένη απόφαση και απορρίπτεται ως μη νόμιμη ή αόριστη η αγωγή και
χωρίς ειδικό παράπονο, αφού η απόφαση αυτή είναι επωφελέστερη για τον εκκαλούντα από την προσβληθείσα, [Σαμουήλ Σαμουήλ Η έφεση έκδ. 5η σελ.333
αρ.854, ΑΠ 731/1991 ΕλΔ 37.583, ΑΠ
313/1989 ΕλΔ 31.343, ΑΠ 96/1987 ΕλΔ
29.1391, Ε.Θεσσ 227/2008 δημ. ΝΟΜΟΣ], να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη
απόφαση ως προς το κεφάλαιο κατά το
οποίο απερρίφθη η κρινόμενη αγωγή
κατά την κυρία της βάση ως ουσία αβά-
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σιμη και χωρίς ειδικό παράπονο του εκκαλούντος παραπονεμένου για την κατ’
ουσίαν απόρριψη της αγωγής του κατά
το κεφάλαιο αυτό, στην συνέχεια αφού
κρατηθεί η υπόθεση κατά τούτο [άρθρο
535 παρ.1 Κ.Πολ.Δ.] και δικαστεί η από
13.6.2005 αγωγή ως προς την κυρία
της βάση, να απορριφθεί ως αόριστη και

ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης.
Τέλος, τα δικαστικά έξοδα του
εφεσιβλήτου και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας πρέπει να επιβληθούν εις βάρος του εκκαλούντος, εφόσον ηττήθηκε
στην προκειμένη δίκη [άρθρα 176 και
183 Κ.Πολ.Δ].

129/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Κότσιφας, Δημήτριος Γκουβίτσας).
Εμμάρτυρη απόδειξη κατά του περιεχομένου εγγράφου. Δεν επιτρέπεται (393.2ΚΠολΔ).
Όμως η εικονικότητα μιας δικαιοπραξίας και η ύπαρξη άλλης δικαιοπραξίας που καλύπτεται κάτω από αυτήν , μπορεί να αποδειχθεί με τα επιτρεπόμενα , κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ αποδεικτικά μέσα, ακόμα και με μάρτυρες, σε περίπτωση ηθικής
αδυναμίας. Έννοια.

Κατά το άρθρο 138 εδ. α’ του ΑΚ,
δήλωση βούλησης που δεν έγινε στα σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά (εικονική)
είναι άκυρη. Εξάλλου κατά το άρθρο 393
§ 2 ΚΠολΔ, δεν επιτρέπεται η εμμάρτυρη απόδειξη κατά του περιεχομένου εγγράφου, έστω και αν η αξία του αντικειμένου της δικαιοπραξίας είναι μικρότερη
από τα 5.900 ευρώ, κατά δε το άρθρο
164 του ΑΚ, ο οριζόμενος για τη δικαιοπραξία από τον νόμο τύπος απαιτείται
και για τις τροποποιήσεις της.
Η κατά το άρθρο, όμως 138 ΑΚ εικονικότητα της δικαιοπραξίας και η ύπαρξη άλλης δικαιοπραξίας που καλύπτεται
κάτω από αυτήν, μπορεί να αποδειχθεί
με τα επιτρεπόμενα, κατά τις διατάξεις του
ΚΠολΔ, αποδεικτικά μέσα, διότι δεν πρόκειται για τροποποίηση της δικαιοπραξίας κατά το περιεχόμενό της που καθορίσθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού
η απόδειξη της εικονικότητας, που γίνεται με έγγραφα και μάρτυρες, δεν στρέ-

φεται κατά του περιεχομένου της δικαιοπραξίας, το οποίο αναγνωρίζεται όπως
έχει εξωτερικά, αλλά κατά του κύρους της
περιεχομένης σ’ αυτήν πράξεως, η οποία
έγινε, κατά τους ορισμούς του ουσιαστικού νόμου, χωρίς πρόθεση παραγωγής
εννόμων αποτελεσμάτων ή έγινε με πρόθεση παραγωγής διαφορετικών αποτελεσμάτων από την φαινόμενη δικαιοπραξία ώστε να έχει εφαρμογή το άρθρο 393
παρ. 2 ΚΠολΔ (ΑΠ 586/2004 ΕλλΔνη 45,
1629, ΑΠ 160/1996 ΕλλΔνη 37,1325, ΑΠ
438/1995 ΕΕΝ 64,263, ΑΠ 1642/2000
και ΑΠ 10/2007 Α΄ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).
Αλλά και από τις διατάξεις των άρθρων 393 παρ. 2 και 394 παρ. 1 περ. β’
του ΚΠολΔ προκύπτει, ότι επιτρέπεται το
εμμάρτυρο μέσο προς απόδειξη της εικονικότητας ορισμένης συμβάσεως, σε
κάθε περίπτωση που υπάρχει ηθική αδυναμία για την απόκτηση αποδεικτικού εγγράφου. Ηθική αδυναμία για την απόκτηση αποδεικτικού εγγράφου υπάρχει, αν
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κατά το χρόνο που καταρτίστηκε η σύμβαση, λόγω σχέσεων φιλίας, συγγένειας, εταιρικής ή συναδελφικής συνεργασίας, υπηρεσιακής ή οικονομικής εξάρτησης κλπ., η απαίτηση λήψεως αποδεικτικού εγγράφου στη συγκεκριμένη περίπτωση θα παρίστατο ως αδικαιολόγητη, σύμφωνα με τις κρατούσες συναλλακτικές αντιλήψεις. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί συνδρομής ηθικής
αδυναμίας προς απόκτηση εγγράφου
στην συγκεκριμένη περίπτωση, όταν τα
θεμελιούντα αυτή πραγματικά περιστατικά αμφισβητούνται από τον αντίδικο
του επικαλουμένου την αδυναμία αυτή,
σχηματίζεται εκ των ενόντων με ελεύθερη προς τούτο απόδειξη των πραγματικών περιστατικών.

Συνεπώς, ο σχετικός λόγος της
εφέσεως με τον οποίο η εκκαλούσα παραπονείται ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο παρά το νόμο έκρινε ότι υπήρχε ηθική αδυναμία κτήσεως εγγράφου και δέχθηκε την απόδειξη της εικονικότητας με
μάρτυρες, είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος διότι στην προκειμένη περίπτωση
κατά τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη
επιτρέπεται η απόδειξη της εικονικότητας
της δικαιοπραξίας με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο και με μάρτυρες ανεξαρτήτως του ποσού της συμβάσεως, ενώ παραλλήλως μπορεί να συντρέχει και ηθική
αδυναμία κτήσεως εγγράφου, επιτρεπομένης και εξ αυτού του λόγου της εξετάσεως μαρτύρων για την απόδειξη της εικονικότητας της δικαιοπραξίας.

282/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μαρία Αλεξοπούλου, Βασίλειος Γαλανόπουλος, Δημήτριος Κονδύλης).
Σωματείο. Καταστατικό. Η απόφαση του δικαστηρίου παράγει δεσμευτικότητα έναντι
πάντων αντίστοιχη του δεδικασμένου χωρεί όμως τριτανακοπή από κάθε τρίτο που
δεν έχει κληθεί ή παρέμβη στη δίκη, κατά την οποία η απόφαση αυτή εκδόθηκε,
και δικαιολογεί έννομο συμφέρον. Τρίτοι. Ποιοι είναι. Πάντως δεν είναι τα μέλη του
σωματείου. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Προσβολή αποφάσεων της γενικής
συνέλευσης. Έγκριση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης από το Πρωτοδικείο.
Τριτανακοπή από μέλη. Είναι απαράδεκτη. Περιστατικά.

Όπως προκύπτει από την υπ’
αριθμ. 11806/19-11-2008 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού επιμελητή στο
Πρωτοδικείο Ηλείας Α.Α η υπό κρίση
έφεση προσδιορίστηκε για να συζητηθεί για την δικάσιμο της 19-3-2009 κατά
την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση για
την στην αρχή της παρούσας δικάσιμο
με επιμέλεια των εφεσιβλήτων οι οποίοι
και επέδωσαν στην εκκαλούσα ακριβές
αντίγραφο της από 19-8-2008 έφεσης.

Ο πρώτος εφεσίβλητος όμως δεν
παραστάθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση
από τη σειρά του οικείου πινακίου και συνεπώς ενόψει του ότι η αναβολή της υπόθεσης και η εγγραφή της στο πινάκιο ισχύει
ως κλήτευση προς όλους τους διαδίκους,
πρέπει να δικαστεί ερήμην. Η διαδικασία
όμως θα προχωρήσει σαν να ήταν και
αυτός παρών (524 παρ. 4 ‚ 741 ΚΠολΔ).
Σύμφωνα με το άρθρο 528 ΚΠολΔ,
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όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με
το άρθρο 16 π. 4 ν. 2915/2001 που ισχύει από 1.1.2002 (άρθρο 15 ν. 2943/2001),
αν ασκηθεί έφεση από διάδικο που δικάστηκε σαν να ήταν παρών, η εκκαλούμενη απόφαση εξαφανίζεται μέσα στα όρια
που καθορίζονται από την έφεση και τους
πρόσθετους λόγους. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς
που μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως.
Κατά δε το άρθρο 524 παρ. 2 του
ίδιου Κώδικα, όπως αντικ. με το άρθρο 16
π. 3 ν. 2915/2001 η προφορική συζήτηση κατά τις διατάξεις του άρθρο 270 είναι
υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση του
άρθρου 528, στην οποία εφαρμόζονται
όλες oι διατάξεις του άρθρου 270. Πράγματι στην περίπτωση αυτή, εφόσον η έφεση εξακολουθεί να λειτουργεί ως υποκατάστατο της καταργημένης αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας, επιφέρει - χωρίς έρευνα των λόγων της - την εξαφάνιση
της εκκαλούμενης απόφασης, ανεξάρτητα
πλέον από το είδος της διαδικασίας, την
αναδίκαση της υπόθεσης από το εφετείο.
Έτσι αυτό μετατρέπεται περίπτωση αυτή,
ουσιαστικά σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο
(ΑΠ 1015/ 2005 ΕλΛ 46. σ. 1100 βλ. Εισηγητική έκθεση ν. 2190/2001 ΚΝοΒ 2001
σ. 1329, ΕΠ 432/2004 αδημοσίευτη, Ελ
5224/2003 ΕλΛ 2004 σ. 555).
Στην προκειμένη περίπτωση, η εκκαλούσα καθής η τριτανακοπή στον πρώτο βαθμό άσκησε έφεση κατά της υπ’ αριθ.
253/2008 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, η οποία
εκδόθηκε κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ερήμην αυτής, με την
οποία ζητάει για λόγους που ανάγονται σε
εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και κακή
εκτίμηση των αποδείξεων, την εξαφάνιση
της εκκαλούμενης και την απόρριψη της
από 21-1-2008 τριτανακοπής των τριτανακοπτόντων ήδη εφεσιβλήτων.
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Η έφεση ασκήθηκε σύμφωνα με
τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη εφόσον η εκκαλουμένη απόφαση
επιδόθηκε στην εκκαλούσα στις 29-72008 (βλ. υπ’ αριθμ. 11310/29-7-2008
έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ηλείας Α.Α) και
η υπό κρίση έφεση κατατέθηκε στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου
στις 4-9-2008, δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου
δεν υπολογίζεται για τις προθεσμίες των
άρθρων 518 (147 ΚΠολΔ).
Είναι συνεπώς παραδεκτή ‚ πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή (ΚΠολΔ 495 επ.,
511, 513 παρ. 1 εδ. β΄, 516 παρ. 1, 517,
518, 520 παρ. 1, 522, 528, 586, 741, 761
επ. 773 ΚΠολΔ) και, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες σκέψεις, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, μέσα
στα όρια που καθορίζονται με την έφεση
και να κρατηθεί η υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση, κατά την ίδια διαδικασία,
ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των
λόγων της (άρθρο 533 παρ.1 ΚΠολΔ).
Κατά τα άρθρα 79, 81, 82 και 84 ΑΚ
σε συνδυασμό λαμβανόμενα κάθε τροποποίηση του καταστατικού σωματείου, ισχύει μόνο αφού εγγραφεί στο οικείο βιβλίο.
Την εγγραφή αυτή διατάσσει το Πρωτοδικείο στην Περιφέρεια του οποίου έχει την
έδρα του το σωματείο, μετά από αίτηση
της διοίκησης του και έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προς τούτο όρων.
Η απόφαση αυτή του δικαστηρίου
παράγει δεσμευτικότητα έναντι πάντων
αντίστοιχη του δεδικασμένου σύμφωνα
με το αρθ. 773 του ΚΠολΔ και ανάλογη
εφαρμογή του άρθρου 329 του αυτού
κώδικα (Κ. Μπέη σχόλιο Δ. 6.644, ΕφΑθ
12094/1988 ΕλλΔνη 31.1043,ΕφΑθ
5806/75 Αρχ ΝΚΖ. 69). Τούτο δεν παρακωλύει την άσκηση κατά της αποφάσε-
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ως αυτής τριτανακοπής από κάθε τρίτο
που δεν έχει κληθεί ή παρέμβει στη δίκη
μετά την οποία η απόφαση αυτή εκδόθηκε και δικαιολογεί έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 583,
586 παρ. 1, 590 παρ.1, 741, 773 ΚΠολΔ
(ΑΠ 829/3981 ΕΕΝ 49.541).
Τρίτοι όμως στη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας δεν είναι τα πρόσωπα στα οποία αφορά η δίκη και θίγονται από την απόφαση με συνέπεια τα
μέλη του σωματείου να μη νομιμοποιούνται, διότι δεν είναι τρίτα κατά την έννοια
αυτή σε άσκηση τριτανακοπής ούτε και
με τους όρους συνεπώς του άρθρου 586
παρ.2 ΚΠολΔ κατά της απόφασης με την
οποία γίνεται δεκτή η αίτηση της διοίκησής
του και διατάσσεται η εγγραφή της τροποποίησης του καταστατικού του που αποφάσισε η γενική συνέλευση των μελών
του στο σχετικό βιβλίο και αν δεν κλητεύθηκαν ή δεν έλαβαν μέρος στη δίκη αυτή.
Και τούτο διότι το μέλος του οικείου
σωματείου λόγω της ανωτέρω ιδιότητάς
του, εγνώριζε ή σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται ότι γνώριζε της περί τροποποίησης του καταστατικού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου του την
οποία μπορούσε να προσβάλλει ευθέως
με την ακυρωτική αγωγή της ΑΚ 101. Ειδικότερα, αν η απόφαση της γενικής συνέλευσης είναι άκυρη, αντιβαίνει στο νόμο
ή το καταστατικό του Παρέχεται προστασία με τη διάταξη του άρθρου 101 ΑΚ, η
οποία του χορηγεί αγωγή προς κήρυξη
της ακυρότητάς της υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις που σε αυτή αναφέρονται (Στ. Βλαστός Αστικά Σωματεία - συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές οργανώσεις
έκδ. 1996 σελ. 125, ΕΑ 12094/1988 ο.π.).
Με τη διάταξη δε του άρθρου 13
παρ.1 του ν. 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (ΦΕΚ 61/93-2000 τ.Α) προκύπτει ότι απόφαση της
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γενικής συνέλευσης συνεταιριστικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και oι Ενώσεις Γεωργικών
Συνεταιρισμών η οποία αντιβαίνει στο
νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη και
κατά την παρ.2 του ανωτέρω άρθρου
προκύπτει ότι η ακυρότητα αποφάσεων
κηρύσσεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού μετά
από αίτηση κάθε μέλους ή τρίτου που
έχει έννομο συμφέρον, η οποία (αίτηση) ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη λήψη της απόφασης.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι ισχυρές μέχρι να ακυρωθούν με δικαστική απόφαση. Σύμφωνα
τέλος με το άρθρο 31 του ν. 2810/2000
oι διατάξεις του άρθ. 13 του νόμου αυτού
εφαρμόζονται και στις δευτεροβάθμιες
συνεταιριστικές οργανώσεις (βλ ΕφΘεσ.
539/2005 ΕΠΙΣΚΕΜΠΛ 2005.431).
Στην προκειμένη περίπτωση με την
από 21-1- 2008 “τριτανακοπή που άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας οι τριτανακόπτοντες ισχυρίζονται ότι είναι μέλη της καθής ‘Ενωσης
Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας - Ολυμπίας ήδη εκκαλούσας, ότι με τις υπ’ αριθμ
284/2006 και 31/2007 οριστικές αποφάσεις του ανωτέρω Δικαστηρίου έγιναν δεκτές αιτήσεις της καθής η τριτανακοπή
δευτεροβάθμιας συνεταιριστικής Οργάνωσης με την επωνυμία Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηλείας- Ολυμπίας»
με τις οποίες ζητούσε να εγκριθούν οι τροποποιήσεις του καταστατικού της οι οποίες αποφασίστηκαν με τις 191/22-4-2006
και 192/30-9- 2006 αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μελών της αντίστοιχα, μετά την τήρηση της σε αυτή αναφερόμενης προδικασίας και στη συνέχεια διατάχθηκε η καταχώρηση του τροποποιημένου καταστατικού της στο ειδικό βιβλίο
(μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών) που
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τηρείται στο Ειρηνοδικείο Πύργου.
Αφού ιστορούν τα ανωτέρω, ζητούν επικαλούμενοι έννομο προς τούτο
συμφέρον ‚ να ακυρωθούν οι με αριθμό
284/2006 και 31/2007 οριστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ηλείας με τις οποίες εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού της καθής, καθόσον δεν κλήθηκαν ούτε παρενέβησαν στις δίκες αυτές επί των οποίων εκδόθηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις,
οι δε αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων της καθής με τις οποίες αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού της είναι άκυρες, επειδή αντιβαίνουν στο νόμο και στο καταστατικό αυ-

τής, για τους λόγους που εκθέτουν αναλυτικά στην τριτανακοπή τους
Σύμφωνα όμως με όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας
οι τριτανακόπτοντες δεν νομιμοποιούνται να ασκήσουν τριτανακοπή κατά των
284/2006 και 3 1/2007 οριστικών αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ηλείας, δεν είχαν την ιδιότητα του τρίτου,
αφού όπως οι ίδιοι ιστορούν στο δικόγραφο της τριτανακοπής τους, είναι μέλη
της καθής και συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 21 - 1-2008
τριτανακοπή που άσκησαν ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας κατά
των αποφάσεων αυτών.

435/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ευθύμιος Κοκκινογένης- Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μακρυστάθης, Μαρία Σωτηροπούλου).
Πρόταση για κατάρτιση σύμβασης- Πρέπει να είναι πλήρης. Έννοια. Η πρόταση πάντως
είναι ισχυρή και αν για κάποιο στοιχείο είναι αόριστη, αλλά αφήνεται ο προσδιορισμός
στο λήπτη της προτάσεως. Η αποδοχή της πρότασης για σύναψη σύμβασης πρέπει
να είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της πρότασης, χωρίς επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις. Η σιωπή στην πρόταση δεν αποτελεί ούτε αποδοχή ούτε αποποίηση. Η αποδοχή
με τροποποιήσεις επάγεται την απόσβεση της πρότασης, αλλά ταυτόχρονα ισχύει και
ως νέα πρόταση προς σύναψη συμβάσεως με περιεχόμενο τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σε συνδυασμό και με το λοιπό περιεχόμενο της αρχικής πρότασης. Κάθε σύμβαση που δε ρυθμίζεται από το νόμο παράγει ενοχή και όχι μόνο οι ρυθμιζόμενες από
το νόμο (π.χ. πώληση, δάνειο κ.λ.π.) δηλαδή κάθε «συμφωνία και νόμος». Παράβαση
σύμβασης. Δεν είναι αδικοπραξία εκτός αν, και χωρίς τη συμβατική σχέση διαπραττομένη, θα ήταν παράνομη ως ενέχουσα προσβολή δικαιώματος, το οποίο αντιτάσσεται
κατά του ζημιώσαντος και το οποίο επομένως αυτός όφειλε να σεβαστεί.

Από το συνδυασμό των άρθρων
185, 189, 192 και 195 σαφώς προκύπτει
ότι η πρόταση για την κατάρτιση συμβάσεως πρέπει να είναι πλήρης, δηλαδή να
περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σκοπούμενη σύμβαση, προπαντός μεν τα ουσιώδη, από δε τα επου-

σιώδη, εκείνα, τα οποία ο προτείνων νομίζει ότι πρέπει να εξαρθούν ειδικότερα.
Η πρόταση όμως είναι ισχυρά
και όταν ακόμη είναι αόριστη ως προς
κάποιο από τα στοιχεία της (ουσιώδη ή
επουσιώδη) εφόσον ο προσδιορισμός
του επαφίεται στο λήπτη της προτάσεως
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ή μπορεί να συναχθεί με αναφορά στις
δηλώσεις των μερών που προηγήθησαν
(ΑΠ 8/2005, Ελλ.Δνη 46.831).
Εξάλλου από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 189,191 εδ. β΄
και 195 ΑΚ προκύπτει ότι η αποδοχή
της πρότασης για σύναψη σύμβασης η
οποία αποτελεί αντίστοιχο της πρότασης δικαίωμα, πρέπει να είναι σύμφωνη
με το περιεχόμενο της πρότασης, χωρίς
επιφύλαξη ή τροποποίηση, να ακολουθεί
την πρόταση και να περιέλθει σ’ αυτόν
που πρότεινε με αφετηρία το χρόνο της
πρότασης μέσα στην προθεσμία που τάχτηκε μ’ αυτήν ή συγχρόνως με άλλο τρόπο ή προφορικώς ή αν δεν τάχτηκε προθεσμία έως τη στιγμή που κατά τις περιστάσεις κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης απαιτείται και συνακόλουθα υποχρεούται να αναμένει αυτός που πρότεινε.
Η σιωπή του προς ον η πρόταση
δεν αποτελεί ούτε αποδοχή ούτε αποποίηση. Μόνον κατ’ εξαίρεση μπορεί ερμηνευτικώς να δοθεί σ’ αυτήν δικαιοπρακτικός χαρακτήρας με βάση την ακολουθούμενη από τα μέρη πρακτική. Η αποδοχή
με τροποποιήσεις επάγεται την απόσβεση
της πρότασης, αλλά ταυτόχρονα ισχύει και
ως νέα πρόταση προς σύναψη συμβάσεως με περιεχόμενο τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σε συνδυασμό και με το λοιπό περιεχόμενο της αρχικής πρότασης.
Η ασυμφωνία των μερών ως
προς ουσιώδη όρο έχει ως συνέπεια τη
μη σύναψη της σύμβασης (Βλ. άρθρο
Απόστολου Γεωργιάδη -Θανάση Λιακόπουλου «η επιστολή προθέσεων», ΝοΒ
41.209 επ., Π 8/2005, Ελλ.Δνη 46.831,
ΑΠ 1638/2001, Ελλ.Δνη43.767,ΑΠ
1282/1994, Ελλ.Δνη 37.681, Εφ.Αθ.
8582/2006, Ελλ.Δνη 49.929).
Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ, που ορίζει ότι για σύσταση ή αλλοίωση ενοχής με δικαιοπραξία
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απαιτείται σύμβαση, εφόσον ο νόμος δεν
ορίζει διαφορετικά, προκύπτει η βασική
αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. Η
αρχή αυτή περιλαμβάνει: α) την ελευθερία συνάψεως (ή μη συνάψεως) κάποιας
σύμβασης και β) την ελευθερία καθορισμού του περιεχομένου της συμβάσεως,
με την έννοια ότι τα συμβαλλόμενα μέρη
μπορούν να επιλέγουν μια επώνυμη ή
ανώνυμη ή μια μικτή σύμβαση.
Ό,τι οι συμβαλλόμενοι αποφάσισαν, ως περιεχόμενο της συμβάσεως
τους, αυτό και τους δεσμεύει. Η δεσμευτικότητα της όποιας συμβάσεως, εφόσον
η τελευταία είναι ενεργός και ισχυρή, γιατί
δεν αντίκειται στο νόμο ή την ηθική, είναι
άμεση απόρροια της προαναφερόμενης
αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων.
Επομένως ενοχή παράγει όχι μόνο
η πώληση ή το δάνειο, που είναι συμβάσεις ρυθμιζόμενες από το νόμο, αλλά και
κάθε σύμβαση μη ρυθμιζόμενη γενικά από
το νόμο, άρα με το παραπάνω άρθρο (361
ΑΚ), υιοθετείται το λεγόμενο «συμφωνία και νόμος», δηλαδή η αρχή ότι κάθε
σύμβαση είναι δεσμευτική γι’ αυτόν που
υποχρεώνεται απ’ αυτήν (βλ. Γεν. Ενοχ.
παρ.53, Γεωργιάδης - Σταθόπουλος στον
ΑΚ υπ’ αριθμ. 361 παρ. 3, ΑΠ 603/76,ΝΟΒ
24.1024, ΕΑ 8596/2002, Ελλ.Δνη 44.860,
Εφ.Θεσ. 1690/80, Αρμ.1981. 370, ΕΑ
3364/80, ΝοΒ 28.1226).
Τέλος κατά τη διάταξη του άρθρου
914 του ΑΚ όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον
αποζημιώσει. Μόνη η αθέτηση προϋφισταμένης ενοχής δεν συνιστά αδικοπραξία.
Είναι όμως δυνατόν μια υπαίτιος ζημιογόνος συμπεριφορά (πράξη ή
παράλειψη) με την οποία παραβιάζεται
η σύμβαση, πέραν της αξίωσης από τη
σύμβαση να θεμελιώσει και αξίωση από
αδικοπραξία, όταν, και χωρίς τη συμβατική σχέση διαπραττομένη θα ήταν πα-
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ράνομη ως ενέχουσα προσβολή δικαιώματος, το οποίο αντιτάσσεται κατά του
ζημιώσαντος και το οποίο επομένως αυτός όφειλε να σεβαστεί.
Για την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής προς αποζημίωση από
αδικοπραξία πρέπει να αναφέρονται τα

στοιχεία, που αποτελούν τις προϋποθέσεις της αποζημίωσης και κυρίως η παράνομη ενέργεια του υπαιτίου, η υπαιτιότητά του, η ζημία και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς και της ζημίας (βλ. ΑΠ
1801/2001, Ελλ.Δνη 43.1350).

516/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θάνος Αμπατζής, Μαρία Αλεξοπούλου).
Εικονική πώληση με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Σύμβαση που υποκρύπτεται είναι η
δωρεά. Αγωγή για την ακύρωση και την επιστροφή του δωρηθέντος, ύστερα από ανάκληση της δωρεάς. Από το έγγραφο της πώλησης δεν απαιτείται να αποδεικνύεται η δωρεά που αποδεικνύεται με τα επιτρεπόμενα εκάστοτε αποδεικτικά έγγραφα. Περιστατικά.

Ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος αναφέρει στην ένδικη αγωγή του ότι με το αναφερόμενο σε αυτή πωλητήριο συμβόλαιο
μεταβίβασε το έτος 1996 στον εναγόμενο
την κυριότητα του ½ εξ αδιαιρέτου της γ’
αυτή περιγραφόμενης κάθετης ιδιοκτησίας
μετά του ποσοστού αναλογίας της στο οικόπεδο, η οποία του ανήκει κατά κυριότητα.
Ότι η αγοροπωλησία αυτή είναι εικονική διότι οι συμβαλλόμενοι διάδικοι κατά το
φαινόμενο μόνο κατάρτισαν σύμβαση πώλησης, ενώ στην ουσία ήθελαν την κατάρτιση σύμβασης δωρεάς λόγω του επικειμένου μεταξύ του εναγομένου και της θυγατέρας του ενάγοντος γάμου, δωρεά την οποία
στη συνέχεια ανακάλεσε την 2/2/2004 λόγω
της διάλυσης του μεταξύ του τελευταίου και
της θυγατέρας του αρραβώνα το έτος 2000,
περιελθούσης της ανακλήσεως σε γνώση
του εναγομένου.
Ζήτησε ν’ αναγνωριστεί 1) ως εικονική η ανωτέρω σύμβαση πώλησης
κάτω από την οποία υποκρύπτεται σύμβαση δωρεάς 2) ότι η καλυπτόμενη σύμβαση δωρεάς έχει ανακληθεί 3) οι λόγοι

ανακλήσεώς της είναι αληθείς και 4) να
καταδικαστεί ο εναγόμενος σε δήλωση
βουλήσεως περί αναμεταβιβάσεως του
ως άνω ακινήτου και να υποχρεωθεί να
του αποδώσει τη νομή του. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχτηκε την αγωγή του ως
βάσιμη κατ’ ουσίαν κατά το πρώτο αίτημά της και την απέρριψε κατά τα λοιπά.
Με την κρινόμενη έφεση παραπονείται ο εναγόμενος μόνο για την κατ’ ουσίαν παραδοχή του α’ αιτήματος και ζητεί
την εξαφάνισή της προκειμένου ν’ απορριφθεί η αγωγή στο σύνολό της.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 138 παρ. 1 ΑΚ ‚ η δήλωση βουλήσεως που δεν έγινε στα σοβαρά παρά
μόνο φαινομενικά (εικονική) είναι άκυρη κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου,
άλλη δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω
από την εικονική είναι έγκυρη, αν τα μέρη
ήθελαν να συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για τη σύστασή της.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει
ότι, όταν μεταξύ των όρων που απαιτούνται
για την κατάρτιση της υπό την εικονική κα-
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λυπτόμενης άλλης δικαιοπραξίας είναι συστατικός τύπος, όπως το συμβολαιογραφικό έγγραφο που επιβάλλει ο νόμος πάντοτε για τη δωρεά ακινήτου (άρθρα 159 παρ.
1, 369 και 498 παρ. 1 Α.Κ.) αρκεί ότι ο τύπος αυτός τηρήθηκε για την εικονική δικαιοπραξία και δεν απαιτείται να προκύπτει από
τον τύπο αυτόν και το είδος και γενικότερα
το περιεχόμενο της καλυπτόμενης δικαιοπραξίας, αλλά αυτά αποδεικνύονται με τα
επιτρεπόμενα εκάστοτε αποδεικτικά μέσα.
Ειδικότερα από το συμβολαιογραφικό έγγραφο πωλήσεως ακινήτου, την
οποία εικονικά συνήψαν τα μέρη, δεν
απαιτείται να προκύπτει η δωρεά, την
οποία θέλησαν πράγματι τα μέρη και η
οποία καλύπτεται και την εικονική πώληση. Η λύση αυτή προκύπτει αυτονοήτως, από την ίδια την έννοια της εικονικότητας, όπως την αναγνωρίζει ο νόμος ( Ολ ΑΠ 36/1998 Νόμος).
Αποδείχτηκαν τα εξής: Δυνάμει
του υπ’ αριθμ. 39756/18.12.1996 πωλητηρίου συμβολαίου οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμ/φου Πύργου Μ.Ι.Α. που μεταγράφηκε στο τόμο 6 και αρ. 2481 των
βιβλίων μεταγραφών του Δήμου Πύργου
(Λετρίνων), ο ενάγων μεταβίβασε προς
τον εναγόμενο κατά κυριότητα το ½ εξ
αδιαιρέτου της μελλοντικά με αριθμό
ΔΥΟ(2) αναγερθησόμενης αυτοτελούς,
ανεξάρτητης και διακεκριμένης κάθετης
ιδιοκτησίας και το αντιστοιχούν σε αυτή
εξ αδιαιρέτου ποσοστό, επί οικοπέδου
ευρισκομένου στο Δ.Δ. Κολλυρίου του
Δήμου Πύργου, εκτάσεως 634 τ.μ. απεικονιζομένου με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε,
Ζ, - Η, Θ, Ι, Κ, Λ στο από Οκτωβρίου
1996 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού Μηχανικού Π. Τ., που προσαρτάται
στην υπ’ αριθμ. 39755/1996 συμβολαιογραφική πράξη της ανωτέρω συμ/φου.
Το έτερο ήμισυ της ως άνω κάθετης ιδιοκτησίας και το αντιστοιχούν εξ
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αδιαιρέτου ποσοστό επί του άνω οικοπέδου μεταβίβασε ο ενάγων δυνάμει του
υπ’ αρ. 4007 /14.4.97 συμβολαίου γονικής παροχής της ιδίας συμ/φου κατά την
ψιλή αυτού κυριότητα στην κόρη του Γ.
Α. Μ παρακρατώντας για τον εαυτό του
την επικαρπία αυτού.
Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι ο εναγόμενος ήταν κατά το χρόνο της μεταβίβασης μνηστευμένος με τη θυγατέρα του
ενάγοντος με σκοπό τη σύναψη γάμου.
Για το λόγο αυτό ήταν αναγκαία η εξασφάλιση μιας μελλοντικής συζυγικής οικίας
στην ανέγερση της οποίας αποφάσισαν
να προχωρήσουν με δαπάνες τόσο του
εναγομένου όσο και της θυγατέρας του
ενάγοντος στο μεταβιβασθέν κατά το ½
εξ αδιαιρέτου οικόπεδο στον εναγόμενο.
Οι λόγοι δε που ο τελευταίος δέχτηκε από το μέλλοντα πεθερό του τη
σύναψη αγοραπωλητηρίου συμβολαίου ήταν α) η αποφυγή της επιπλέον φορολογίας που θα του επέφερε μία σύμβαση δωρεάς και β) η απόκτηση δυνατότητας λήψης δανείου σεισμοπλήκτων
το οποίο θα δικαιούταν σε περίπτωση
που παρουσίαζε αγορά οικοπέδου για
την ανέγερση της κατοικίας.
Πράγματι εκδόθηκε η 16/14.1.1997
άδεια οικοδομής στο όνομα του εναγομένου και της θυγατέρας του ενάγοντος και
ο εναγόμενος έλαβε δάνειο 2.000.000
δραχμών. Ενώ η οικοδομή ανεγέρθηκε με
δαπάνες και των δύο όπως τούτο αποδεικνύεται και από την υπ’ αριθμ. 1388/2002
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ηλείας με την οποία η θυγατέρα του ενάγοντος υποχρεώθηκε να αποδώσει το μερίδιο των δαπανών που πραγματοποίησε
ο εναγόμενος ύψους: 8.962 ευρώ.
Τα ανωτέρω αποδεικνύονται από
τις εξ ιδίας αντιλήψεως καταθέσεις των
μαρτύρων Μ. Γ.Α., Δ. Μ., Μ. Χ. και Π. Τ.
οι οποίες κρίνονται πειστικές και αντα-
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ποκρινόμενες στην αλήθεια και δεν αναιρούνται από αντίθετο αποδεικτικό μέσο
και δη από την κατάθεση της μάρτυρας
αδελφής του εναγομένου.
Η μάρτυς αυτή δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει πειστικά την προέλευση των
χρημάτων ύψους 1.500.000 δραχμές που
ισχυρίζεται ότι κατέβαλε ο αδελφός της
ως τίμημα. Ακόμη καταθέτει ότι ο αδελφός της κατά την ημέρα υπογραφής του
συμβολαίου, είχε μαζί του το ποσόν αυτό
προς καταβολή, γεγονός όμως το οποίο
δεν είναι αληθές καθόσον στο ίδιο το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο αναφέρεται ότι
το τίμημα ύψους 200.000 δραχμών που
συμφωνήθηκε καταβλήθηκε προγενεστέρως και εκτός του γραφείου της συμ/φου.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η
μεταβίβαση η οποία έγινε με το ανωτέρω συμβόλαιο, παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίστηκε στη συμβολαιογραφική
πράξη ως αγοραπωλησία ήταν εικονική και υπέκρυπτε στην πραγματικότητα δωρεά την οποία θέλησαν και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη.
Εξάλλου το γεγονός ότι ο εναγόμενος ήταν ο μέλλων σύζυγος της θυγατέρας
του ενάγοντος με την οποία διατηρούσε

γνωριμία ήδη από το έτος 1993 δικαιολογεί το ότι ο τελευταίος αποφάσισε να προβεί στην ενέργεια αυτή της δωρεάς, ώστε
να εξασφαλίσει την ανέγερση της συζυγικής οικίας της θυγατέρας του, καθόσον ο
ίδιος δεν ήταν σε θέση να προχωρήσει εξ
ιδίων πόρων στην ανέγερση αυτής.
Τέλος ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι κατά της πρώην μνηστής του
άσκησε αγωγή διανομής για την οποία εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση η οποία
διατάσσει την δια πλειστηριασμού εκποίηση του κοινού ακινήτου η οποία και προσβλήθηκε από την εκεί εναγομένη με έφεση που εκκρεμεί η εκδίκασή της και στην
οποία δίκη δεν προβλήθηκε ο ισχυρισμός
της εικονικότητας δεν ασκεί έννομη επιρροή στην παρούσα δίκη που έχει διαφορετικό αντικείμενο και δεν αναιρεί τα ανωτέρω εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση στη δίκη διανομής.
Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε όμοια και δέχτηκε
την αγωγή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν κατά
το περί αναγνώρισης της εικονικότητας
αίτημά της ορθά τις αποδείξεις εκτίμησε απορριπτομένων ως αβασίμων των
αντίθετων λόγων έφεσης.

551/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Παρασκευή Τσούμαρη- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Ραγιάς, Κατερίνα Κιτσάκη).
Σωματείο. Κλήση Γενικής Συνέλευσης από αναρμόδιο πρόσωπο (αντιπρόεδρο) ενώ κατά το
καταστατικό αυτή γίνεται μόνο από τον πρόεδρο. Άκυρη η Γενική Συνέλευση. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1
του καταστατικού του «Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις σχέσεις του, υποχρεούται να γνωστοποιεί
στο ΔΣ τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις. Συγκαλεί τις τακτικές συ-

νεδριάσεις του ΔΣ, υποχρεούμενος να
συγκαλεί τούτο εκτάκτως, εφόσον δύο εκ
των συμβούλων ζητήσουν την σύγκληση αυτού. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του
ΔΣ. Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει
τη διαχείριση του ταμείου, οσάκις κρί-
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νει τούτο αναγκαίο, προς το οποίο, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ, δίδει εντολή
για κάθε δαπάνη. Υπογράφει μετά του
Γενικού Γραμματέα, κάθε έγγραφο του
σωματείου και φροντίζει γενικώς για την
προαγωγή και ανάπτυξη του σωματείου.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά στα καθήκοντα του ο
Αντιπρόεδρος του ΔΣ και τούτον ο πρεσβύτερος των Συμβούλων».
Πρόκειται περί αθλητικού σωματείου με 9μελές ΔΣ, από δε τις 166-2005, πρόεδρος αυτού είχε εκλεγεί η
ενάγουσα. Στις 29-12-2006, η ενάγουσα,
υπό την ιδιότητα της, ως Πρόεδρος του
ΔΣ του ανωτέρω σωματείου και η Γραμματέας αυτού Ε.Μ., απέστειλαν προς τον
ταμία του σωματείου Κ.Ρ., επιστολή, με
την οποία διαμαρτύρονταν για την παράνομη, κατά τους ισχυρισμούς τους, κατακράτηση εκ μέρους του τελευταίου των
βιβλίων και σφραγίδων του σωματείου
και τη χρήση των τελευταίων, καθώς και
την πλαστογράφηση της υπογραφής της
ενάγουσας, ζητούσαν δε απ’ αυτόν, την
παράδοση των ως άνω βιβλίων και της
σφραγίδας, εντός 24 ωρών από την παραλαβή της επιστολής αυτής.
Ο ανωτέρω απάντησε στην ενάγουσα με την από 11-1-2007, εξώδικη
απάντηση με διαμαρτυρία και επιφύλαξη, με την οποία αρνήθηκε τα ανωτέρω και ζήτησε την σύγκληση από αυτήν
εκτάκτου ΔΣ, για να συζητηθεί το θέμα
αυτό. Αποδείχτηκε επίσης ότι στις 22-12007, συνήλθε το ΔΣ του εναγομένου
σωματείου, με θέμα πρόταση μομφής,
που υπέβαλε ο ανωτέρω Κ.Ρ., κατά της
ενάγουσας, στην οποία προσήλθε και η
τελευταία, χωρίς ωστόσο την συνεδρίαση αυτή να έχει συγκαλέσει η ίδια, όπως
οριζόταν στο άρθρο 10 του καταστατικού
του προκειμένου σωματείου.
Πλην όμως στη συνεδρίαση αυτή,
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δεν ελήφθη απόφαση, αλλά αποφασίστηκε η εκ νέου συνεδρίαση για τις 24-1-2007,
οπότε με την απουσία της ενάγουσας, έγινε δεκτή η ως άνω πρόταση μομφής και
αποφασίστηκε η εκ νέου συνεδρίαση του
ΔΣ για την επομένη, με θέμα την εκλογή
νέου προέδρου. Πράγματι στις 25-1-2007
συνεδρίασε εκ νέου το ΔΣ, με την απουσία
της ενάγουσας και τριών ακόμη μελών του
ΔΣ και αποφασίστηκε η εκλογή ως νέου
προέδρου του μέλους Β.Τ..
Την ακύρωση των ως άνω αποφάσεων της 24ης -1-2007 και 25ης-1-2007,
ζητεί η ενάγουσα, για το λόγο ότι αυτές
συγκλήθηκαν όχι από την ίδια που ήταν
αρμόδια κατά το καταστατικό αλλά από
αναρμόδιο πρόσωπο. Το εναγόμενο σωματείο ισχυρίζεται ότι η ενάγουσα συγκάλεσε η ίδια το ΔΣ του εναγομένου για τις
17-1-2007, οπότε πράγματι συνεδρίασε
αυτό, όπου και υποβλήθηκε η ανωτέρω
πρόταση μομφής και παρουσία της ιδίας
(ενάγουσας) αποφασίστηκε η εκ νέου συνεδρίαση του ΔΣ για τις 22-1-2007.
Για την απόδειξη του ισχυρισμού
του αυτού, προσκομίζει ένα χειρόγραφο
ενυπόγραφο πρόχειρο πρακτικό της ως
άνω συνεδρίασης. Ο εξετασθείς μάρτυρας της ανταπόδειξης, κατέθεσε ότι κατά
την συνεδρίαση της 22-1-2007, στην
οποία παρέστη και η ενάγουσα, χωρίς
ωστόσο να την έχει συγκαλέσει η ίδια,
κατά τα προαναφερόμενα, δεν κατέστη
δυνατή η λήψη απόφασης λόγω αιφνίδιας ασθένειας του Αντιπροέδρου, ενώ
στη συνέχεια καταθέτει ότι η εκ νέου σύγκληση του ΔΣ για τις 24-1-2007, αποφασίστηκε από αυτόν και τον αντιπρόεδρο,
στο σπίτι του τελευταίου, ενώ η ενάγουσα ενημερώθηκε γι’ αυτή από τον μάρτυρα μέλος του ΔΣ.
Τόσον όμως η συνεδρίαση της 22ας
-1-2007 όσον και αυτή της Ι7ης -1-2007, δεν
είναι εγγεγραμμένες στο βιβλίο πρακτικών
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του εναγομένου, έτσι ώστε να προκύπτει τι
πράγματι έλαβε χώρα σ’ αυτές, σε αντίθεση
δε με την κατάθεση του ανωτέρω μάρτυρα,
στη συνεδρίαση της 24ης-1-2007, όπως
αυτή αποτυπώθηκε στα πρακτικά, αναφέρεται ότι η σύγκληση της συνεδρίασης αυτής αποφασίστηκε προφορικά κατά την
προηγούμενη συνεδρίαση της 22-1-2007,
παρουσία της ενάγουσας.
Ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι
δεν αποτυπώθηκαν οι ως άνω συνεδριάσεις γιατί η ενάγουσα, μετά την αποχώρηση της από την συνεδρίαση της 17ης-12007, πήρε μαζί της τα σχετικά βιβλία, και
αληθής υποτιθέμενος, δεν το απαλλάσσει
της υποχρέωσής του να καταγράψει αυτές
στη συνέχεια, μετά την ανάκτηση των εν
λόγω βιβλίων, όπως και έπραξε και με τις
αμέσως επόμενες συνεδριάσεις.
Με βάση τα ανωτέρω, το ΔΣ του
εναγομένου δεν συγκλήθηκε νόμιμα για

την συνεδρίαση του, της 24ης-1-2007,
αφού δεν συγκλήθηκε από την ενάγουσα, Πρόεδρο αυτού. Συνεπώς η απόφαση που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση
αυτή, για την έκπτωση της ενάγουσας
από τη θέση του Προέδρου, είναι άκυρη.
Άκυρη επίσης, είναι και. η απόφαση που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της
25-1-2007, η οποία συγκλήθηκε, όπως
προαναφέρθηκε από τον Αντιπρόεδρο
του ΔΣ του εναγομένου, για το λόγο ότι,
σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου, αρμόδιος για την σύγκληση αυτής θα
ήταν ο ανωτέρω σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος της ενάγουσας προέδρου,
πλην όμως η τελευταία, δεν κωλυόταν
ούτε απουσίαζε, απλώς κρίθηκε, εσφαλμένα, ότι δεν ήταν πλέον αρμόδια, λόγω
της έκπτωσης της, με την απόφαση της
24-1-2007, για την σύγκληση του, η οποία
όμως τελευταία απόφαση είναι άκυρη.

612/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ελένη Κατσούλη, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Λαλιώτης, Ιωάννης Κόττας).
Παραγραφή σε επιδικία. Διαδικαστικές πράξεις που διακόπτουν την παραγραφή. Διαδικαστική πράξη συνιστά κάθε πράξη του δικαστηρίου ή των διαδίκων, η οποία περιέχει
στοιχεία δικαστικής ενέργειας και είναι αναγκαία για την έναρξη, συνέχιση ή περάτωση
της δίκης, όπως ο ορισμός δικασίμου, η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο, η εκφώνησή της, η πράξη αναβολής της συζήτησης, η έκδοση απόφασης, η κλήση για τη διεξαγωγή των αποδείξεων, η επίδοση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
η άσκηση ένδικων μέσων, η κατάθεση της κλήσης (χωρίς να απαιτείται η κοινοποίησή
της), η επίδοση της κλήσης προς συζήτηση κ.α. Η ματαίωση της συζήτησης δεν αποτελεί διακοπτικό γεγονός, καθόσον δεν αποτελεί διαδικαστική πράξη, κατ’ άρθρο 260
ΑΚ. Οι οψιγενείς ισχυρισμοί, δηλαδή εκείνοι που γεννήθηκαν μετά την τελευταία συζήτηση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο μπορούν παραδεκτά να προβληθούν από τον εναγόμενο με την έφεση. Έτσι, παραδεκτά προτείνεται από τον εναγόμενο εκκαλούντα, με
λόγο έφεσης ή πρόσθετο λόγο, η ένσταση παραγραφής της αξίωσης του ενάγοντος σε
επιδικία. Αν η παραγραφή της αξίωσης διακοπεί με έγερση της αγωγής, η ίδια ακριβώς
παραγραφή, δηλαδή όμοια με εκείνη που έχει ήδη διακοπεί, αρχίζει σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το είδος της ως βραχυπρόθεσμης ή συνηθισμένης, ευθύς αμέσως
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από την αγωγή αυτή. Περιστατικά. Αίτηση του εναγομένου να διαταχθεί η επιστροφή
του ποσού, το οποίο επιδικάστηκε προσωρινά στον ενάγοντα – εφεσίβλητο, είναι αβάσιμο, καθόσον ότι καταβλήθηκε χωρίς γνώση της παραγραφής δεν αναζητείται (κατά
την καταβολή η απαίτηση ήταν ενεργός και όχι παραγεγραμμένη).

Επειδή, κατά το άρθρο 19 παρ.
2 ν. 489/76 «η αξίωση του ζημιωθέντος
τρίτου κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου υπόκειται στην παραγραφή του άρθρου 10 παρ. 2 του ίδιου νόμου». Κατά
την τελευταία αυτή διάταξη, η αξίωση παραγράφεται μετά πάροδο δύο (2) ετών
από την ημέρα του ατυχήματος, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί αναστολής και διακοπής.
Η προαναφερόμενη διάταξη, θεσπίζουσα τη διετή παραγραφή των αξιώσεων κατά του επικουρικού κεφαλαίου, είναι ειδική, η δε ευθύνη του εν λόγω νομικού προσώπου που δεν πηγάζει ούτε από
σύμβαση, ούτε από αδικοπραξία, είναι ιδιόρρυθμη ευθύνη εκ του νόμου (βλ. Εφ.Πατρών 565/2004, Αχ. Νομ. 2005 σελ. 620).
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 261
του ΑΚ η παραγραφή διακόπτεται με την
έγερση της αγωγής για την αξίωση, η δε
παραγραφή που διακόπηκε με αυτό τον
τρόπο, αρχίζει πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι η παραγραφή μπορεί να συμπληρωθεί με την πάροδο του
χρόνου, που ισχύει γι’ αυτή, χωρίς να
μεσολαβήσει κάποια διαδικαστική πράξη ή άλλος λόγος διακοπής, πριν να περατωθεί τελεσίδικα η δίκη. Εάν δηλαδή η αξίωση βρίσκεται ήδη σε επιδικία,
η παραγραφή στην οποία αυτή υπόκειται μπορεί να συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια της επιδικίας, αν αδρανούν οι διάδικοι (ΑΠ 1610/2003 ΕλΔ 45,793, ΕφΠατρ 953/2005 ΑχΝομ 2006,35).
Διαδικαστική πράξη συνιστά κάθε
πράξη του δικαστηρίου ή των διαδίκων, η

οποία περιέχει στοιχεία δικαστικής ενέργειας και είναι αναγκαία για την έναρξη,
συνέχιση ή περάτωση της δίκης, όπως ο
ορισμός δικασίμου, η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο, η εκφώνηση της, η
πράξη αναβολής της συζήτησης, η έκδοση απόφασης, η κλήση για τη διεξαγωγή
των αποδείξεων, η επίδοση της απόφασης
του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η άσκηση ένδικων μέσων, η κατάθεση της κλήσης
(χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση της), η
επίδοση της κλήσης προς συζήτηση κ.α.
Η ματαίωση της συζήτησης δεν
αποτελεί διακοπτικό γεγονός, καθόσον
δεν αποτελεί διαδικαστική πράξη, κατ’
άρθρο 260 ΑΚ (ΑΠ 1683/84 ΕλΔ 26, 650,
Γεωργιάδης - Σταθόπουλος ΑΚ στο άρθρο 261). Η παραγραφή δεν διακόπτεται, ούτε αναστέλλεται από τη λήξη της
επιδικίας, που επέρχεται με τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης μέχρι
την έναρξη της επιδικίας, που αναβιώνει
με την άσκηση του ενδίκου μέσου (βλ.
Ολ.ΑΠ 1143/1983, ΝοΒ 32/673).
Εξάλλου, όπως προκύπτει από τη
διάταξη του άρθρου 527 παρ.2 ΚΠολΔ,
οι οψιγενείς ισχυρισμοί, δηλαδή εκείνοι
που γεννήθηκαν μετά την τελευταία συζήτηση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο
μπορούν παραδεκτά να προβληθούν
από τον εναγόμενο με την έφεση.
Έτσι, παραδεκτά στην κατ’ έφεση
δίκη προτείνεται από τον εναγόμενο εκκαλούντα, με λόγο έφεσης ή πρόσθετο η ένσταση παραγραφής της αξίωσης του ενάγοντος σε επιδικία (βλ. Σαμουήλ, η Έφεση
έκδ. 1986 σελ. 165 παρ. 312, ΑΠ 930/1975
ΝοΒ 24/257). Αν η παραγραφή της αξίωσης διακοπεί με έγερση της αγωγής, η
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ίδια ακριβώς παραγραφή, δηλαδή όμοια
με εκείνη που έχει ήδη διακοπεί, αρχίζει σε
κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το είδος
της ως βραχυπρόθεσμης ή συνηθισμένης, ευθύς αμέσως από την αγωγή αυτή.
Στην προκειμένη περίπτωση, το
εναγόμενο - εκκαλούν Επικουρικό Κεφάλαιο με τον υποβαλλόμενο στο Δικαστήριο τούτο πρόσθετο λόγο έφεσης,
τον οποίο παραδεκτώς άσκησε με τις
προτάσεις του, προτείνει ένσταση διετούς παραγραφής εν επιδικία της ένδικης αξίωσης του ενάγοντος προς αποζημίωση, ισχυριζόμενο ότι ναι μεν η παραγραφή διακόπηκε με την άσκηση της
αγωγής, πλην όμως από την 18-4-2002
που είχε ορισθεί η συζήτηση της έφεσης,
κατά της 338/1999 οριστικής απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου,
κατά την οποία και ματαιώθηκε μέχρι και
την 14-12-2007, που κατατέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου τούτου η νέα από
3-12-2007 κλήση για τον ορισμό δικασίμου προς συζήτηση της έφεσης, δε μεσολάβησε άλλη διαδικαστική πράξη, με
αποτέλεσμα η ένδικη αξίωση του εφεσίβλητου ενάγοντος να έχει παραγραφεί.
Η ένσταση αυτή, ως οψιγενής παραδεκτώς, προτείνεται αφού τα πραγματικά περιστατικά που τη στηρίζουν προέκυψαν μεταγενέστερα από την έκδοση
της εκκαλούμενης απόφασης (άρθρα
269 παρ. 2 στοιχ. β΄ και 527 αρ. 1 και
3 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, σύμφωνα με
τις διατάξεις που αναφέρονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε.
Από το περιεχόμενο των εγγράφων της δικογραφίας, αποδείχθηκαν σε
σχέση με την περί παραγραφής ένσταση, τα ακόλουθα: Επί της από 26-111998 αγωγής του ενάγοντος - εφεσίβλητου (αριθ. εκθ. 431- 496/1998) κατά των
εκκαλούντων, η οποία κατατέθηκε στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Αιγίου, εκδό-
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θηκε η εκκαλούμενη υπ’ αριθ. 338/1999
απόφαση του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου. Κατ’ αυτής, οι εναγόμενοι άσκησαν
την από 29-01-2001 έφεση τους, ενώπιον του πιο πάνω Δικαστηρίου.
Στη συνέχεια, αντίγραφο της έφεσης κατατέθηκε στο Εφετείο Πατρών με
αύξοντα αριθμό 404/25-3-2001, προσδιορίστηκε δε για συζήτηση στις 18-4-2002,
η οποία ματαιώθηκε. Προσδιορίστηκε δε
εκ νέου με πρωτοβουλία του ενάγοντος,
με την από 3-12-2007 αίτηση κλήση του,
η οποία κατατέθηκε 14-12-2007.
Επομένως, η ένδικη αξίωση του
ενάγοντος έχει παραγραφεί εν επιδικία,
αφού μεταξύ δύο τελευταίων διαδικαστικών
πράξεων και συγκεκριμένα από 18-4-2002,
που είχε αρχικά ορισθεί η συζήτηση της
έφεσης και είχε εγγραφεί στο σχετικό πινάκιο μέχρι την κατάθεση της νέας κλήσης
προς συζήτηση αυτής (14-12-2007) από
τον ενάγοντα, μεσολάβησε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών. Ο εφεσίβλητος δεν επικαλείται με τις προτάσεις του
προς απόκρουση της ένστασης αυτής διακοπτικό της παραγραφής, γεγονός.
Κατ’ ακολουθία των παραπάνω,
κατά παραδοχή ως βάσιμου και κατ’ ουσίαν του σχετικού πρόσθετου λόγου της
κρινόμενης έφεσης του εκκαλούντος εναγομένου, πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση. Στη συνέχεια, να
κρατηθεί η υπόθεση και εκδικαστεί από το
παρόν Δικαστήριο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 535 παρ. 1 του ΚΠολΔ και
αφού γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη η
σχετική ένσταση παραγραφής του εκκαλούντος - εναγομένου Επικουρικού Κεφαλαίου ν’ απορριφθεί ως παραγεγραμμένη
η ένδικη αγωγή, ως προς αυτό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ένσταση παραγραφής ενεργεί υποκειμενικά
και δεν ενεργεί και υπέρ του εις ολόκληρον υπόχρεου προς αποζημίωση πρώ-
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του εναγομένου (άρθρο 486 ΑΚ). Επίσης, το αίτημα του εναγομένου Επικουρικού Κεφαλαίου περί επαναφοράς των
πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και επιστροφής του ποσού το οποίο
επιδικάστηκε προσωρινά στον ενάγοντα - εφεσίβλητο είναι απορριπτέο ως
αβάσιμο, καθόσον ότι καταβλήθηκε χωρίς γνώση της παραγραφής δεν αναζητείται (κατά την καταβολή η απαίτηση
ήταν ενεργός και όχι παραγεγραμμένη).
Τέλος, τα δικαστικά έξοδα μεταξύ

των πιο πάνω διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, λόγω δυσχερούς ερμηνείας
των σχετικών διατάξεων περί παραγραφής στη συγκεκριμένη υπόθεση (άρθρα
179 και 183 ΚΠολΔ), ενώ ο ερημοδικαζόμενος εκκαλών, λόγω της ήττας του,
πρέπει να καταδικαστεί στην πληρωμή
της δικαστικής δαπάνης του εφεσίβλητου, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας
(άρθρα 183, 176 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται
ειδικότερα στο διατακτικό της απόφασης.

698/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Λαμπρόπουλος, Ευστάθιος Καννής).
Δήλωση βουλήσεως άκυρη γιατί ο δηλών, κατά το χρόνο που έγινε η δήλωση, δεν είχε
συνείδηση των πράξεών του ή βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που είναι δυνατόν να συνέτρεχαν στο ίδιο πρόσωπο εφόσον ο νόμος δεν το αποκλείει. Δεν
είναι απαραίτητο ο δικαιοπρακτών να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση δικαστικής συμπαράστασης. Δεν είναι επίσης απαραίτητη η αναφορά της νόσου στην αγωγή. Ο ενάγων οφείλει να αποδείξει την ασθένεια κατά το χρόνο της δήλωσης.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
131 ΑΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 16 του ν. 2447/1996:
«Η δήλωση της βούλησης είναι άκυρη αν,
κατά το χρόνο που έγινε, το πρόσωπο δεν
είχε συνείδηση των πράξεών του ή βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που
περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της
βούλησής του. Οι κληρονόμοι μπορούν,
μέσα σε μια πενταετία από την επαγωγή,
να προσβάλουν για έναν από τους λόγους
της προηγούμενης παραγράφου τις μη χαριστικές δικαιοπραξίες που έγιναν από τον
κληρονομούμενο ή προς αυτόν τότε μόνο:
1. αν κατά την κατάρτιση της δικαιοπραξίας εκκρεμούσε διαδικασία για την υποβολή
του κληρονομουμένου σε δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής δια-

ταραχής, που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί ή αν μετά την κατάρτιση ο κληρονομούμενος υποβλήθηκε σε δικαστική συμπαράσταση για την παραπάνω αιτία 2. αν η δικαιοπραξία καταρτίστηκε ενόσω αυτός βρισκόταν έγκλειστος σε ειδική για την κατάστασή του μονάδα ψυχικής υγείας 3. αν η
κατάσταση που επικαλούνται οι κληρονόμοι προκύπτει από την ίδια την δικαιοπραξία που προσβάλλεται».
Η αντίστοιχη διάταξη του ίδιου άρθρου 131 ΑΚ, όπως ίσχυε πριν από την
αντικατάστασή του με το άνω άρθρο 16 του
ν. 2447/1996, όριζε: «Η δήλωση βούλησης
είναι άκυρη, αν κατά το χρόνο που έγινε,
το πρόσωπο δεν είχε συνείδηση των πράξεών του ή δεν είχε τη χρήση του λογικού
επειδή έπασχε από πνευματική ασθένεια».
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Στην ανωτέρω λεκτική μεταβολή ο νομοθέτης προέβη (όπως και στην
αντίστοιχη νέα διάταξη του άρθρου 1666
ΑΚ για τη δικαστική συμπαράσταση) με
το σκοπό χρήσης της ορθής ορολογίας
«ψυχική ή διανοητική διαταραχή», αντί
της «πνευματικής ασθένειας» και «περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του», αντί της «δεν είχε τη χρήση
του λογικού», έτσι ώστε να είναι κατανοητό το κείμενο του νόμου από τους μη ειδικούς, συγχρόνως όμως να εκφράζουν
οι νέοι όροι όλες τις καταστάσεις που στο
προϊσχύσαν δίκαιο αποδίδονταν με τους
ανωτέρω όρους (βλ. εισηγητική έκθεση
Υπουργού Δικαιοσύνης σ. 24, 25, 29).
Από την προαναφερθείσα διάταξη
του άρθρου 131 εδ. α΄ ΑΚ συνάγεται ότι
η δήλωση είναι άκυρη, αν κατά το χρόνο
που έγινε, ο δηλών από τις άνω αιτίες δεν
είχε συνείδηση των πράξεών του ή βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή, που είναι δυνατόν να συνυπάρχουν
στο ίδιο πρόσωπο, εφόσον ο νόμος δεν
το αποκλείει, δηλαδή δεν είχε έλλογη κρίση, που να του επιτρέπει να προσδιορίζει ελεύθερα τη βούλησή του με λογικούς
υπολογισμούς και βρισκόταν σε αδυναμία
να διαγνώσει το περιεχόμενο και την ουσία της δικαιοπραξίας που επιχειρεί και τις
συνέπειες που θα προκύψουν από αυτή.
Η ρύθμιση αναφέρεται στην ανικανότητα κατά την στιγμή της δήλωσης
βούλησης για τη συγκεκριμένη δικαιοπραξία που προσβάλλεται εκάστοτε.
Κατά την ως άνω διάταξη αρκεί η ύπαρξη ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής,
που να αποκλείει τον ελεύθερο προσδιορισμό της βούλησης με λογικούς υπο-
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λογισμούς κατά τον κρίσιμο χρόνο, χωρίς να είναι απαραίτητο ο δικαιοπρακτών
να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση δικαστικής συμπαράστασης. Η ακυρότητα δε
των δικαιοπραξιών τού κατά τα παραπάνω ανικάνου λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής είναι απόλυτη, ώστε
οποιοσδήποτε έχων έννομο συμφέρον
προς τούτο δύναται να την προσβάλλει.
Για το ορισμένο δε της αγωγής με
την οποία ζητείται η αναγνώριση ακυρότητας λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, δεν είναι απαραίτητη η αναφορά της
νόσου ειδικώς, η οποία μπορεί να είναι οιαδήποτε και αδιάγνωστη ακόμη, γιατί επιρροή ασκεί, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, το καθοριζόμενο αποτέλεσμα και δη
της στέρησης της συνείδησης των πράξεων του δηλούντος και της βούλησής του.
Ο ισχυριζόμενος την ακυρότητα
οφείλει να αποδείξει τα συγκεκριμένα περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει η έλλειψη συνείδησης των πράξεων και η ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιόριζε αποφασιστικά την λειτουργία της βούλησης κατά το χρόνο της δήλωσης. Το δε
δικαστήριο κρίνει περί της εννοίας της έλλειψης της συνείδησης των πράξεων και
του περιορισμού αποφασιστικά της λειτουργίας της βούλησης, με βάση τις προσκομιζόμενες αποδείξεις, κάνοντας χρήση
κατά την εκτίμηση αυτών και συναγωγή
του εντεύθεν πορίσματος και των κοινών
γνώσεων και των εν γένει κανόνων της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας, που
κάθε νουνεχής άνθρωπος και επομένως
και ο δικαστής κατέχει (ΑΠ 48/2009 δημοσ.
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 223/2008 ΝοΒ 2009,51, ΑΠ
12/2005 ΕλΔ 2005, 752, 761).
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735/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Βρυσηΐδα Θωμάτου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βγενόπουλος, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος).
Διεθνής δικαιοδοσία. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται Έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον
υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Έτσι, ιδιωτικές διεθνείς διαφορές, εφόσον
συνδέονται με την ελληνική πολιτεία με στοιχείο θεμελιωτικό αρμοδιότητας ελληνικού δικαστηρίου κατά τις διατάξεις περί γενικών και ειδικών δωσιδικιών υπάγονται στα ελληνικά δικαστήρια. Στην περίπτωση αυτή, τα ελληνικά δικαστήρια εφαρμόζουν επί του δικονομικού πεδίου αποκλειστικώς το ελληνικό δικονομικό δίκαιο, επί του πεδίου δε του
ουσιαστικού δικαίου το από τις διατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου υποδεικνυόμενο ως εφαρμοστέο δίκαιο. Συμβάσεις. Ποιό δίκαιο εφαρμόζεται. Δάνειο. Η διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ που απαιτεί τη μεταβίβαση της κυριότητας του δανείσματος
στο λήπτη, δεν είναι αναγκαστικού δικαίου και μπορούν οι συμβαλλόμενοι να διαπλάσουν το δάνειο ως σύμβαση, με μόνη τη συναίνεση καταρτιζόμενη, σε τρόπο ώστε να
είναι τούτο καταρτισμένο από τη συναίνεση των μερών και να μετατίθεται η δόση του
δανείσματος σε μεταγενέστερο χρόνο. Τόκος τόκου. Προϋπόθεση οφειλής του. Αίτημα
σχετικής (καταψηφιστικής οπωσδήποτε) αγωγής. Οφειλή σε ξένο νόμισμα. Πληρωτέα
στην ημεδαπή. Το ανώτατο ποσοστό του νόμιμου τόκου ή υπερημερίας είναι το ίδιο με
την οφειλή σε ημεδαπό νόμισμα και η εξόφλησή του θα γίνει στο ελληνικό νόμισμα, με
βάση την επίσημη ισοτιμία του προς το αλλοδαπό νόμισμα κατά το χρόνο της πληρωμής.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του
ΚΠολΔ, στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται Έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ως κανόνας η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων
και επί ιδιωτικών διεθνών διαφορών, εφόσον αυτές συνδέονται με την ελληνική πολιτεία με στοιχείο θεμελιωτικό αρμοδιότητας
ελληνικού δικαστηρίου κατά τις διατάξεις
περί γενικών και ειδικών δωσιδικιών (ΑΠ
803/2000 Δ/νη 41.1599, ΑΠ 108/1988 Δ/
νη 29.1392, ΕφΑθ 6073/2001 Δ/νη 44.209,
ΕφΠατρ 76/2007 ΑχαΝομ 2008.326).
Στην περίπτωση αυτή, τα ελληνικά δικαστήρια εφαρμόζουν επί του δικονομικού μεν πεδίου αποκλειστικώς το ελληνικό δικονομικό δίκαιο, επί δε του πεδίου του ουσιαστικού δικαίου το από τις δι-

ατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου υποδεικνυόμενο ως εφαρμοστέο
δίκαιο (ΑΠ 803/2000 οπ.).
Εξάλλου, από τη διάταξη του
άρθρου 25 ΑΚ προκύπτει ότι επί σύμβασης που ενδιαφέρει το δίκαιο περισσότερων χωρών, οι από τη σύμβαση αυτή ενοχές ρυθμίζονται καταρχήν
από το δίκαιο στο οποίο υποβλήθηκαν
τα συμβαλλόμενα μέρη με ρητή ή σιωπηρή συμφωνία και μόνο όταν ελλείπει τέτοια συμφωνία εφαρμόζεται επί
των ενοχών αυτών το δίκαιο που αρμόζει στη σύμβαση από το σύνολο των ειδικών συνθηκών (ΑΠ 7390/1991 ΝοΒ
40.726, ΑΠ 1206/1982 ΝοΒ 31.1169,
ΕφΑθ 6359/2003 Δ/νη 45.1466, ΕφΑθ
5344/2003 ΑρχΝ 2005.166, ΕφΘεσσ
351/2009 ΕΦΑΔ 2009.970).
Από το συνδυασμό των διατάξε-
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ων των άρθρων 806, 807, 808, 293, 294,
295, 361 του ΑΚ, συνάγεται ότι: α) η διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ, που απαιτεί
τη μεταβίβαση της κυριότητας του δανείσματος στο λήπτη, δεν είναι αναγκαστικού δικαίου και μπορούν οι συμβαλλόμενοι, δυνάμει της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων, να διαπλάσουν το
δάνειο ως σύμβαση με μόνη τη συναίνεση καταρτιζόμενη, σε τρόπο ώστε να είναι τούτο καταρτισμένο από τη συναίνεση των μερών και να μετατίθεται η δόση
του δανείσματος σε μεταγενέστερο χρόνο, β) ο χρόνος απόδοσης έντοκου δανείου, εφόσον δεν ορίστηκε με τη σύμβαση, ούτε συνάγεται από τις περιστάσεις,
είναι ένας μήνας από την καταγγελία του
δανειστή ή του οφειλέτη, γ) για το συμφωνημένο ως έντοκο δάνειο ο δανειολήπτης οφείλει στο δανειοδότη, από το χρόνο που ορίστηκε με τη σύμβαση τον τόκο
που συμφωνήθηκε, που δεν μπορεί να
υπερβαίνει όμως, το προβλεπόμενο από
το νόμο ανώτατο όριο δικαιοπρακτικού
τόκου, για το οποίο συνυπολογίζονται ως
τόκοι και οι προμήθειες ή άλλα ανταλλάγματα που συνομολογούνται ή καταβάλλονται επί πλέον του τόκου και δ) σε περίπτωση υπερημερίας ως προς την απόδοση χρηματικού δανείου, η οποία υπερημερία επέρχεται, είτε με την παρέλευση του οριζόμενου με τη σύμβαση χρόνου απόδοσης του δανείου (άρθρο 341
παρ. 1 ΑΚ), είτε με καταγγελία ενός από
τους συμβαλλομένους, οφείλεται μόνο τόκος υπερημερίας (άρθρ. 808 ΑΚ).
Έτσι, σε περίπτωση καθυστέρησης
έντοκης συμβατικής από δάνειο οφειλής ο
τόκος υπερημερίας (υψηλότερος του συμβατικού) οφείλεται αντί του συμβατικού και
όχι επιπρόσθετα, εκτός εάν τα μέρη είχαν
προβλέψει με τη σύμβαση να οφείλεται και
για το χρόνο υπερημερίας του οφειλέτη το
συμφωνημένο (κατώτερο) ποσοστό δικαι-
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οπρακτικού τόκου (ΑΠ 1740/2009 οπ, ΑΠ
1437/2005 Δ/νη 47. 107).
Εξάλλου, με το άρθρο 296 παρ.
1 ΑΚ, ορίζεται ότι για τόκους κάθε είδους
οφείλεται τόκος, αν τέτοιος τόκος συμφωνηθεί ή αν ζητηθεί με αγωγή και στις δύο,
όμως, περιπτώσεις μόνο για οφειλομένους
τόκους ενός ολόκληρου τουλάχιστον έτους
ή μιας χρήσεως αν πρόκειται για το Δημόσιο. Η συμφωνία για πληρωμή τέτοιου τόκου πρέπει να γίνεται ή η αγωγή να επιδίδεται αφού λήξει το έτος ή η χρήση.
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται
ότι για την άσκηση του δικαιώματος προς
ανατοκισμό, δηλαδή προς υπολογισμό
και λήψη νόμιμου τόκου επί τόκων, νομίμων ή δικαιοπρακτικών, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις: α) να καθυστερούνται απαιτητοί τόκοι ενός τουλάχιστον έτους ή, αν
πρόκειται για το Δημόσιο, μιας χρήσεως, β) να επιδοθεί εκ μέρους του δανειστή στον οφειλέτη καταψηφιστική αγωγή, περιέχουσα το περί ανατοκισμού αίτημα και γ) η επίδοση της ως άνω αγωγής να γίνει μετά τη συμπλήρωση του
έτους ή της χρήσεως ανάλογα, δηλαδή
αφού έχει συμπληρωθεί κατά την άσκηση της αγωγής ετήσια ή και μεγαλύτερη
(ποτέ όμως βραχύτερη του έτους) χρήση του κεφαλαίου και συνεπώς εφόσον
υπάρχουν δεδουλευμένοι, ήτοι απαιτητοί και ληξιπρόθεσμοι τόκοι, ενός τουλάχιστον έτους ή μιας χρήσεως.
Αίτημα δε της περί ανατοκισμού
αγωγής δεν είναι η κεφαλαιοποίηση των
οφειλομένων και καθυστερουμένων, τουλάχιστον ενός έτους, τόκων, ώστε του
λοιπού να εισπράξουν και αυτοί τόκο,
αλλά η καταψήφιση του εναγομένου
στην πληρωμή των καθυστερουμένων
τόκων, εντόκως από την επίδοση της
αγωγής έως την εξόφληση του τοκοφόρου ποσού των τόκων, η οποία διακό-
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πτει και τον ανατοκισμό (ΟλΑΠ 10/2007,
ΑΠ 1102/2010, ΑΠ 2319/2009, ΑΠ
1847/2007, δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ).
Και τούτο λόγω της μη αναδρομικότητος του ανατοκισμού, που σημαίνει
ότι η αγωγή δεν ανατρέχει στο παρελθόν, δηλαδή στο χρόνο από τον οποίο
οι τόκοι έγιναν απαιτητοί, αλλά ο ανατοκισμός αρχίζει μόνο από την επίδοση
της περί ανατοκισμού αγωγής. Με βάση
αυτά συνάγεται ότι για να είναι ορισμένη
η περί ανατοκισμού οφειλομένων τόκων
αγωγή, πρέπει να περιέχει, σύμφωνα με
το παραπάνω άρθρο 216 ΚΠολΔ, εκτός
των άλλων, σαφή έκθεση, α) των δεδουλευμένων τόκων, τους οποίους οφείλει
ο οφειλέτης, β) της χρονικής περιόδου
της τοκογονίας, η οποία θα πρέπει να είναι, κατ’ ελάχιστο, περίοδος ενός έτους
και γ) της άσκησης της αγωγής μετά την
συμπλήρωση του ελαχίστου, κατά τα
παραπάνω, χρονικού διαστήματος (ΑΠ
2319/2009, ΑΠ 1847/2007 οπ).
Περαιτέρω, εάν ο δανειστής και
δανειολήπτης κατοικούν σε διαφορετικές Χώρες, οπότε, λόγω του ότι πρόκειται για διεθνή συναλλαγή, είναι επιτρεπτή η συνομολόγηση υποχρεώσεων σε
αλλοδαπό νόμισμα (ΑΠ 54/1994 Δ/νη
37. 154, ΕφΘεσσ 144/1998, δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαρ 680/2004 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2005. 273) και το χρηματικό
ποσό που καταβάλλεται, είναι σε ξένο
νόμισμα, τόπος κατάρτισης της σύμβασης δανείου, η οποία και συντελείται
από τη στιγμή που παραλάβει ο δανειολήπτης το μεταφερθέν ποσό, είναι ο της
κατοικίας του δανειολήπτη.
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Στην περίπτωση αυτή αποδοτέο
ποσό είναι το ισάξιο του αλλοδαπού νομίσματος με βάση την ισοτιμία κατά την
ημέρα της πληρωμής (ΟλΑΠ 21/1990 Δ/
νη 31.811, ΑΠ 506/2003, ΑΠ 1693/2002
δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 91/2004
ΔΕΕ 2004, 427, ΕφΑθ 1342/2001 Αρμ
2001, 1091, ΕφΘεσσ 2516/1998, δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ).
Ανάλογο δε θα είναι και το αίτημα της αγωγής με την οποία ζητείται η απόδοση του δανείσματος (ΕφΑθ
1342/2001, ΕφΘεσσ 144/1998 οπ),
εκτός και αν έχει συμφωνηθεί ο χρόνος απόδοσης του δανείου, οπότε το
δάνεισμα είναι καταβλητέο επί τη βάσει
της ισοτιμίας της δραχμής και του αλλοδαπού νομίσματος κατά το χρόνο κατά
τον οποίο έπρεπε, κατά την συμφωνία
των συμβληθέντων, να αποδοθεί το δάνειο και όχι εκείνον κατά τον οποίο τελικώς θα καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό
(ΟλΑΠ 351/1985 Ν0Β 26. 1117, ΕφΠειρ
404/1994 δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ).
Τέλος, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 291, 292, 293, 345,
346 ΑΚ και 109 ΕισΝΑΚ συνάγεται ότι σε
νόμιμη χρηματική οφειλή σε ξένο νόμισμα
πληρωτέα στην ημεδαπή, το ανώτατο ποσοστό του νόμιμου ή από υπερημερία τόκου, είναι το ίδιο με την οφειλή σε ημεδαπό νόμισμα και η εξόφλησή του θα γίνει
στο τελευταίο νόμισμα, με βάση την επίσημη ισοτιμία του προς το αλλοδαπό νόμισμα κατά το χρόνο της πληρωμής (ΑΠ
1169/1997 Δ/νη 40.348, ΑΠ 1315/1993 Δ/
νη 35. 1593, ΕφΑθ 5299/1999 οπ, ΕφΑθ
3998/1998 Δ/νη 39.1419).
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784/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Κωστακόπουλος, Χριστόφορος Σαράκης).
Αθλητικά σωματεία. Δάνεια από μέλη του διοικητικού συμβουλίου προς το σωματείο
για αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών (ν. 2725/1999). Σύσταση αθλητικής ανώνυμης
εταιρίας. Πότε επιτρέπεται η σύσταση αθλητικής ανώνυμης εταιρίας.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός
και άλλες διατάξεις»:, « Επιτρέπονται
προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις
προς το αθλητικό σωματείο από Μέλη
του διοικητικού του συμβουλίου, για την
αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών».
Ακόμα κατά τη διάταξη του άρθρου
64 του ίδιου νόμου : «1. Σύσταση αθλητικής ανώνυμης εταιρείας επιτρέπεται μόνο
με τη μετατροπή του Τ.Α.Α. Σε περίπτωση μη υπάρξεως Τ.Α.Α., λόγω λειτουργίας
στο οικείο άθλημα ανωνύμων αθλητικών
εταιρειών, επιτρέπεται η σύσταση Α.Α.Ε.
με τη μετατροπή του τμήματος ερασιτεχνών αθλητών του αθλητικού σωματείου. 2. Η εταιρεία που συνιστάται υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αθλητικού σωματείου που προκύπτουν κατά περίπτωση από τη δραστηριότητα του Τ.Α.Α. ή του τμήματος ερασιτεχνών αθλητών. Κατά τα λοιπά δεν επηρεάζεται η μορφή και η λειτουργία του
αθλητικού σωματείου, το οποίο διατηρεί
τα υπόλοιπα αθλητικά του τμήματα, συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου
ερασιτεχνικού τμήματος».
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ίδιου νόμου : «1.
Κάθε εταιρεία με την ίδρυσή της, και χωρίς άλλη οποιαδήποτε διατύπωση, υποκαθίσταται σε όλα τα ενοχικά δικαιώματα,
καθώς και τις ενοχικές υποχρεώσεις, του
ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, οι οποί-

ες είτε είχαν αναληφθεί είτε δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα του Τ.Α.Α. ή
από άλλο έγγραφο και προκύπτουν από
τα επίσημα Βιβλία του αθλητικού σωματείου ή Τ.Α.Α. προς το Δημόσιο, κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και προς οποιονδήποτε τρίτο. Δεν
περιλαμβάνονται στην υποκατάσταση οι
ενοχικές υποχρεώσεις που αφορούν τη
δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.
2. Εκκρεμείς δίκες στα προαναφερόμενα
δικαιώματα και υποχρεώσεις συνεχίζονται
επ’ ονόματι της εταιρείας, η οποία νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά, χωρίς
να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης».
Από το συνδυασμό των πιο πάνω
διατάξεων σαφώς συνάγεται ότι οι αθλητικές ανώνυμες εταιρίες υποκαθιστούν το
αθλητικό σωματείο που τις ίδρυσε σε όλα
τα δικαιώματα και τις ενοχικές του υποχρεώσεις έναντι τρίτων, οι οποίες είτε είχαν αναληφθεί, είτε δημιουργήθηκαν από
τη λειτουργία του Τμήματος Αμειβομένων
Αθλητών (Τ.Α.Α.) και προκύπτουν από
τα επίσημα βιβλία του, εκτός από εκείνες
που αφορούν στη δημιουργία αθλητικών
εγκαταστάσεων, για τις οποίες εξακολουθεί να παραμένει υπόχρεο το σωματείο
(ΑΠ 626/2003 δημοσ. ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων 336 παρ. 3, 339 και 395 ΚΠολΔ
προκύπτει ότι δικαστικά τεκμήρια, ήτοι
συμπεράσματα εξαγόμενα κατά τους κανόνες της λογικής και της ανθρώπινης
εμπειρίας εκ γνωστών πραγμάτων περί
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αγνώστων για τη διαμόρφωση αποδεικτικού πορίσματος, μπορεί να συναγάγει ο δικαστής της ουσίας από οποιοδήποτε στοιχείο, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει διαταχθεί και απόδειξη με μάρτυρες.
Τέλος από το συνδυασμό των διατάξεων 432, 443, 445 και 449 παρ. 2
ΚΠολΔ προκύπτει ότι αναγκαία αλλά και
επαρκής προϋπόθεση της αποδεικτικής
δύναμης του ιδιωτικού εγγράφου ότι η
δήλωση που περιέχει προέρχεται από
τον εκδότη του εγγράφου, είναι η ιδιόχειρη υπογραφή του τελευταίου, τα δε

απλά αντίγραφα αυτού, χωρίς επικύρωση, εφόσον δεν αμφισβητείται η γνησιότητά τους, αποτελούν επιτρεπτό αποδεικτικό μέσο για τη συναγωγή δικαστικών
τεκμηρίων, με ελεύθερη εκτίμησή τους,
με βάση την παρεχόμενη από τη διάταξη
του άρθρου 270 παρ. 2 εδ. 2 ΚΠολΔ δικονομική δυνατότητα στο δικαστήριο να
λάβει υπόψη συμπληρωματικά και αποδεικτικά μέσα, που δεν πληρούν τους
όρους του νόμου (ΑΠ 173/2010 δημοσ.
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 947/2009 δημοσ. ΝΟΜΟΣ,
ΑΠ 1286/2003 ΕλΔ 2005, 406).

870/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Ελένη Κούφη, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θανάσης Βγενόπουλος, Παρασκευή Σφαέλου).
Πλάνη συμβαλλομένου σε δικαιοπραξία που προκλήθηκε από απάτη ως προς την έννοια και σημασία των εκατέρωθεν δηλώσεων, στην οποία ανάγεται και η ασυμφωνία
μεταξύ δηλώσεως και πραγματικής βουλήσεως (άρθρ. 140-147 ΑΚ.).Η πλάνη αυτή δεν
αντιτίθεται καθ’ αυτή προς τα βεβαιούμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ώστε η παραδοχή τέτοιας εκδοχής να ενέχει παράβαση των ορισμών του άρθρου 438 ΚΠολΔ, με
απόδοση στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδεικτικής δυνάμεως μικρότερης της από
το νόμο πραγματικής. Όμως ο ισχυρισμός ότι οι δικαιοπρακτικές δηλώσεις της βουλήσεως που περιέχονται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν έγιναν στην πραγματικότητα,
αλλά ο αντισυμβαλλόμενος δολίως και εν αγνοία του ζήτησε από το συντάξαντα συμ/φο
και έθεσε αυτές, δεν μπορεί να προβληθεί χωρίς ταυτόχρονη προσβολή του συμβολαιογραφικού εγγράφου ως πλαστού. Άρθρα 173 και 200 ΑΚ. Εφαρμόζονται όταν γεννιέται αμφιβολία ως προς την έννοιά τους οπότε γίνεται προσφυγή στους κανόνες αυτούς
για την ερμηνεία της σύμβασης ή της δικαιοπραξίας. Η ερμηνεία της συμβάσεως δεν
είναι πραγματικό γεγονός κατά την έννοια του άρθρου 335 ΚΠολΔ, αλλά ανάγεται στο
έργο του δικαστηρίου της ουσίας που προβαίνει στην ερμηνεία χωρίς να διατάξει αποδείξεις. Σύμβαση υπέρ τρίτου. Μπορεί να υπάρξει και με τη μορφή της εκποιητικής δικαιοπραξίας και όχι μόνο με τη μορφή που ρυθμίζει ο νόμος (410-414 ΑΚ). Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατό να συμφωνηθεί αφενός άφεση χρέους υπέρ ορισμένου προσώπου, η οποία όμως δεν ενεργεί ως αποσβεστικό γεγονός της ενοχής, αλλά ως συμφωνία (υπόσχεση) του δανειστή κατά την οποία δεν μπορεί να ασκήσει το ενοχικό δικαίωμα κατά του ορισμένου εκείνου προσώπου. Εκχώρηση. Είναι αναιτιώδης, δηλαδή ανεξάρτητη από την αιτία της και το κύρος της και δεν επηρεάζεται από τα ελαττώματα της
αιτίας, ούτε επομένως από την ιδιαίτερη σχέση εκχωρητή και εκδοχέα, από δε την αναγγελία αποκόπτεται οριστικά κάθε δεσμός του εκχωρηθέντος οφειλέτη από τον εκχωρητή
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και η απαίτηση που εκχωρήθηκε αποκτάται από τον αναγγείλαντα εκδοχέα, έναντι του
οποίου ο οφειλέτης έχει τις ίδιες υποχρεώσεις που είχε προς τον εκχωρητή. Περιστατικά.

Η εκδοχή πλάνης συμβαλλομένου
δικαιοπραξίας που προκλήθηκε με απάτη ως προς την έννοια και σημασία των
εκατέρωθεν δηλώσεων στην οποία ανάγεται και η ασυμφωνία μεταξύ δηλώσεως και πραγματικής βουλήσεως (άρθρ.
140-147 ΑΚ) δεν αντιτίθεται καθ’ αυτή
στην κατά το άρθρο 438 ΚΠολΔ αποδεικτική, πλήρους αποδείξεως, δύναμη συμβολαιογραφικού εγγράφου για τα βεβαιούμενα σε αυτό ως γενόμενα ενώπιον του
συμ/φου ή εκ μέρους του, ώστε η παραδοχή τέτοιας εκδοχής να ενέχει παράβαση των ορισμών του άρθρου που προαναφέρεται με απόδοση στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδεικτικής δυνάμεως μικρότερης της από το νόμο πραγματικής (Α.Π. 1335/1991 Ελ.Δνη 33.1190,
Α.Π. 1771/1986 ΝοΒ 35.1062).
Ο ισχυρισμός όμως ότι δικαιοπρακτικές δηλώσεις της βουλήσεως που περιέχονται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο
δεν έγιναν στην πραγματικότητα, αλλά ο
αντισυμβαλλόμενος δολίως και εν αγνοία
του ζήτησε από το συντάξαντα συμ/φο
και έθεσε αυτές, δεν μπορεί να προβληθεί χωρίς ταυτόχρονη προσβολή του συμβολαιογραφικού εγγράφου ως πλαστού
(Α.Π. 455/1993 Ελ.Δνη 1995.91).
Οι κανόνες που θεσπίζονται από
τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ για αναζήτηση κατά την ερμηνεία των δικαιοπραξιών της αληθινής βούλησης χωρίς προσήλωση στις λέξεις και για την ερμηνεία
των συμβάσεων, όπως απαιτεί η καλή
πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, εφαρμόζονται όταν γεννιέται αμφιβολία ως προς την έννοια αυτών και συνεπεία αυτού γίνεται προσφυγή στους κανόνες αυτούς για την ερμηνεία της σύμβασης ή της δικαιοπραξίας.

Εξάλλου η ερμηνεία της συμβάσεως δεν αποτελεί πραγματικό γεγονός
κατά την έννοια του άρθρου 335 ΚΠολΔ,
υποκείμενο σε απόδειξη, αλλά ανάγεται
στο έργο του δικαστηρίου της ουσίας,
το οποίο επιλαμβανόμενο της διαφοράς
προβαίνει σε αυτήν απευθείας, χωρίς να
διατάξει απόδειξη.
Έτσι σε περίπτωση που θα διαγνώσει κατά την κυρίαρχη κατά το σημείο
αυτό κρίση του την ύπαρξη κενού ή αμφιβολίας στις βουλήσεις που έχουν δηλωθεί,
οφείλει να προσφύγει κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 173 και 200 του ΑΚ στους κανόνες
της καλής πίστεως, λαμβάνοντας υπόψη
και τα συναλλακτικά ήθη και να παραθέσει
στην απόφασή του και τα πραγματικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρμογή αυτών, χωρίς να δεσμεύεται στην κρίση
του από τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία
άγεται το δικαστήριο σε ερμηνεία ασαφούς
δικαιοπρακτικής βουλήσεως, μπορεί και
αν ακόμη δεν συντρέχει λόγος να ταχθούν
αποδείξεις περί συναλλακτικών ηθών, να
αντλήσει αυτεπάγγελτα για την κρίση του
επιχειρήματα ή να συνάγει σχετικά συμπεράσματα και από τους κανόνες της λογικής
και της ανθρώπινης εμπειρίας που απορρέουν από τις κοινές γνώσεις του δικαστή.
Συνακόλουθα τέτοια προς ερμηνεία επιχειρήματα ή συμπεράσματα αρύεται ελεύθερα το δικαστήριο και από κάθε
ενώπιόν του στοιχείο, όπως και από τις
προσκομιζόμενες για άλλο θέμα εμμάρτυρες και άλλες αποδείξεις, ενώ μπορεί
να προσφύγει και σε γεγονότα κείμενα
εκτός της συμβάσεως που προκύπτουν
ιδίως από έγγραφα και να λάβει υπόψη
του τις διαπραγματεύσεις των ενδιαφερομένων οι οποίες προηγήθηκαν και τις
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ενέργειες αυτών που ακολούθησαν την
κατάρτισή της (Α.Π. 30/1995 Αρχ. Νομ.
46.122, Α.Π. 240/1995 Ελ.Δνη 37.681).
Περαιτέρω παρά τη θεωρητική διαφωνία που υπάρχει αν μπορεί να υπάρξει σύμβαση υπέρ τρίτου (ΑΚ 410-414) με
τη μορφή της εκποιητικής δικαιοπραξίας
και όχι μόνο με τη μορφή που ρυθμίζει
ο νόμος της υποσχετικής δικαιοπραξίας
(βλ. Γεωργιάδη στο Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ. Εισαγ. 410-415 αρ. 24-28).
Ορθότερο είναι να γίνει δεκτή η
άποψη υπέρ της όσο το δυνατόν ευρείας
εφαρμογής των ΑΚ. 410 επ. και να αναγνωρίζεται το επιτρεπτό των διαθέσεων
υπέρ τρίτου. Το ότι ο νομοθέτης ρύθμισε ρητά μόνο την υποσχετική σύμβαση
υπέρ τρίτου δεν αποτελεί κώλυμα να
εφαρμόσουμε τις σχετικές διατάξεις κατ’
αναλογία και στην εκποιητική σύμβαση
υπέρ τρίτου. Την άποψη αυτή επιβεβαιώνουν και οι ρυθμίσεις των ΑΚ 471, 484.
Συνεπώς είναι δυνατόν να υπάρξει σύμβαση άφεσης χρέους υπέρ τρίτου
(ΑΚ 454) καίτοι θεωρείται η άφεση χρέους
ως εκποιητική δικαιοπραξία. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι δυνατόν (ΑΚ 361) να
συμφωνηθεί αφενός άφεση χρέους υπέρ
ορισμένου προσώπου, η οποία όμως δεν
ενεργεί ως αποσβεστικό γεγονός της ενοχής (ΑΚ 454), αλλά ως συμφωνία (υπόσχεση) του δανειστή κατά την οποία δεν
μπορεί να ασκήσει το ενοχικό δικαίωμα
κατά του ορισμένου εκείνου προσώπου
(Εφ.Θεσ. 265/1983 Αρμ. ΛΖ΄ 658).
Τέλος από τις διατάξεις των άρθρων 455, 460 και 462 ΑΚ προκύπτει
ότι η εκχώρηση είναι αναιτιώδης, δηλαδή ανεξάρτητη από την αιτία της και το
κύρος της, δεν επηρεάζεται από τα ελαττώματα της αιτίας, ούτε επομένως από
την ιδιαίτερη σχέση εκχωρητή και εκδοχέα, από δε την αναγγελία αποκόπτεται
οριστικά κάθε δεσμός του εκχωρηθέντος

53

οφειλέτη από τον εκχωρητή και η απαίτηση που εκχωρήθηκε αποκτάται από τον
αναγγείλαντα εκδοχέα, έναντι του οποίου ο οφειλέτης έχει τις ίδιες υποχρεώσεις που είχε προς τον εκχωρητή (Α.Π.
300/2007 Ελ.Δνη 48.1092).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Με τη
μεσολάβηση της κτηματομεσιτικής εταιρείας «Ε.Χ.. Α.Ε.», εκπρόσωπος της οποίας
ήταν ο πατέρας του πρώτου εναγομένου
και αντιπρόσωπος του δευτέρου, Δ.Χ.,
οι ενάγουσες ανέλαβαν την υποχρέωση
το φθινόπωρο του έτους 2002 να πουλήσουν και μεταβιβάσουν κατά κυριότητα προς τους ως άνω εναγόμενους ισομερώς (1/2) στον καθένα τα εξ αδιαιρέτου
ιδανικά ποσοστό αυτών και συγκεκριμένα
4,75/100 η πρώτη ενάγουσα, 7,13/100 η
δεύτερη, 7,13/100 η τρίτη, 8,15/100 η τέταρτη, 8,73/100 η πέμπτη και έκτη αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά και οι έξι ενάγουσες να πουλήσουν ιδανικό ποσοστό
44,62/100 αντί τιμήματος 29,35 ευρώ ανά
τετραγωνικό μέτρο επί ενός αγροτεμαχίου στη θέση «ΣΤΑΘΜΟΣ» περιφέρειας Μποζαϊτίκων Προαστίου Δήμου Πατρέων, εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμού και εκτός ζώνης, συνολικής εκτάσεως 19.081,32 τ.μ. που συνορεύει βόρεια
με ανώνυμη δημοτική οδό, νότια με ανώνυμη δημοτική οδό, ανατολικά με ανώνυμη δημοτική οδό και πέραν αυτής με όριο
απαλλοτρίωσης του Ο.Σ.Ε. και δυτικά με
ανώνυμη δημοτική οδό.
Περί της συμφωνίας τους αυτής
υπογράφηκε το από 7-12-2002 ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ των εναγουσών και
των λοιπών αναφερομένων μη διαδίκων
συγκυρίων του ιδίου ακινήτου ως πωλητών και των δύο πρώτων εναγομένων
που ο δεύτερος εκπροσωπείται από τον
ως άνω Δ.Χ. ως αγοραστών. Το παραπάνω πωλούμενο αγροτεμάχιο προερχόταν
από μεγαλύτερο ακίνητο 32.371,20 τ.μ.
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στην ίδια θέση, από το οποίο, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 7/1997 Πράξη Εφαρμογής του Δήμου Πατρέων, όπως αυτή
κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 14.660/2011-1997 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας
που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Πατρέων στον τόμο
2.203 με αριθμό 49, έκταση 13.289,88
τ.μ. εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης «Επέκταση-Παραλία Προαστίου-Άγιος Παντελεήμονας» ΦΕΚ 1181/Δ/23-8-1993,
ενώ η υπόλοιπη έκταση των 19.081,32
τ.μ. που απέμεινε εκτός σχεδίου πόλεως
αποτελεί το ως άνω πωλούμενο ακίνητο.
Σύμφωνα με την παραπάνω πολεοδομική Πράξη Εφαρμογής οι ενάγουσες και οι λοιποί συγκύριοι του ρυμοτομούμενου ακινήτου δικαιούνται αποζημίωση λόγω απαλλοτριώσεως που
υποχρεούται να τους καταβάλει ο Δήμος
Πατρέων και αφορά συνολική οικοπεδική έκταση 1.580,30 τ.μ. ως το έλλειμμα
της αποδοτέας εισφοράς γης προς το εξ
αδιαιρέτου ιδανικό μερίδιό τους και αντιστοιχεί σε 166,50 τ.μ. στο μερίδιο της
πρώτης, 249,90 της δεύτερης και τρίτης
αντίστοιχα, 285,60 τ.μ. της τέταρτης και
314,20 τ.μ. της πέμπτης και έκτης αντίστοιχα. Τη συμφωνία τους αυτή οι ως
άνω συμβαλλόμενοι αρχικά περιέλαβαν
στο από 7-12-2002 ιδιωτικό συμφωνητικό που έχουν υπογράψει, χωρίς να αμφισβητείται η γνησιότητα των υπογραφών
τους από κανένα διάδικο μέρος.
Μεταξύ των όρων της συμφωνίας
που καταχωρήθηκαν στο ως άνω ιδιωτικό
συμφωνητικό ήταν και ο επίμαχος με αριθμό 3 που αναφέρει «Συμφωνείται επίσης
ότι οι πωλητές (ενάγουσες στην προκειμένη περίπτωση) με το οριστικό συμβόλαιο
θα αποξενώνονται των δικαιωμάτων τους
αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας και ένταξης
στο σχέδιο πόλεως κατά τις διατάξεις του ν.
1337/1983, όπως συγκεκριμένα αυτά ανα-
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γράφονται στη στήλη αρ. 50 πίνακα εφαρμογής της 7/1997 Π.Ε. περιοχής Παρ. Προαστίου του Δήμου Πατρέων».
Το ως άνω δικαίωμα αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας των εναγουσών πωλητών, όπως δεν αμφισβητείται και προκύπτει άλλωστε από την προσκομιζόμενη
πράξη πολεοδομικής εφαρμογής, αναφέρεται στο προαναφερόμενο δικαίωμα των
εναγουσών προς αποζημίωση από τον
υπόχρεο τρίτο εναγόμενο Δήμο Πατρέων
λόγω ρυμοτομίας του υπολοίπου μεγαλύτερου ακινήτου τους, τμήμα του οποίου
αποτελεί το προς πώληση ακίνητο.
Επομένως αβασίμως οι ενάγουσες υποστηρίζουν ότι η δήλωσή τους αυτή
αφορούσε παραίτησή τους από τυχόν δικαίωμά τους να ζητήσουν αποζημίωση
από τους εναγόμενους αγοραστές στην
περίπτωση που βαρυνόταν το ακίνητο που
τους πούλησαν με τυχόν εισφορές. Κατόπιν όσων ως άνω οι διάδικοι συμφώνησαν
οι ενάγουσες παριστάμενες με τους παρακάτω πληρεξούσιους δικηγόρους τους και
η έκτη από αυτές εκπροσωπούμενη από
την πέμπτη ενάγουσα αδελφή της, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 909/14-12-2001 πληρεξουσίου της συμ/φου Αθηνών Σ.Π.Κ.,
προσήλθαν ως πωλητές καθώς και οι δύο
πρώτοι εναγόμενοι ως αγοραστές ενώπιον της συμ/φου Πατρών Σ.Π. για την υπογραφή του ένδικου συμβολαίου αγοραπωλησίας των ιδανικών μεριδίων τους επί του
ως άνω αγροτεμαχίου.
Ειδικότερα με το συμβόλαιο αυτό
υπ’ αριθμ. 11.953/13-12-2002, που έχει
μεταγραφεί νόμιμα στον τόμο 2.305 με
αριθμό 103 των βιβλίων μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Πατρών, οι ενάγουσες και οι λοιποί αναφερόμενοι στο συμβόλαιο εξ αδιαιρέτου συγκύριοι συνολικού
ποσοστού 65,06% επί του αγροτεμαχίου,
πούλησαν τα ιδανικά μερίδιά τους και μεταβίβασαν αυτά στους δύο πρώτους ενα-
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γόμενους κατ’ ισομοιρία στον καθένα.
Επίσης στο συμβόλαιο αυτό που
φέρει τον τίτλο «Συμπλήρωση της υπ’
αριθμ. 10721/2001 πράξης μου αποδοχής κληρονομιάς και αγοραπωλησία
ποσοστού αδιαίρετα αγροτεμαχίου, αξίας με βάση τον αντικειμενικό προσδιορισμό 263.924,42 ευρώ, ενώ το πραγματικό τίμημα που συμφωνήθηκε και τελικά καταβλήθηκε είναι το αναφερόμενο στο ως άνω από 7-12-2002 ιδιωτικό συμφωνητικό σημαντικά υψηλότερο
ποσό των 364.334,46 ευρώ περιελήφθησαν και οι παρακάτω όροι με τους
οποίους οι ενάγουσες πωλήτριες δηλώνουν τα εξής: «Οι πωλητές αποξενώνονται από κάθε τίτλο και δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής τους στο πωλούμενο ποσοστό αδιαίρετα του αγροτεμαχίου, οι δε αγοραστές γίνονται απόλυτοι συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι
του παραπάνω πωλουμένου ποσοστού
των 65,06/100 αδιαίρετα του αγροτεμαχίου και κατά το ½ αδιαίρετα ο καθένας.
Επίσης οι πωλητές αποξενώνονται των δικαιωμάτων αποζημιώσεώς τους
λόγω ρυμοτομίας και ένταξης στο σχέδιο
πόλης κατά τις διατάξεις του ν. 1337/1983,
όπως συγκεκριμένα αυτά αναγράφονται
στη στήλη αριθμ. (50) του κτηματολογικού πίνακα εφαρμογής της 7/1997 Π.Ε.
περιοχής Παραλίας Προαστίου του Δήμου
Πατρέων, συμπεριλαμβανομένης και της
απαλλοτρίωσης ΟΣΕ. Οι αγοραστές (εναγόμενοι) όπως παρίστανται αποδέχονται
όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν».
Η δικαιοπρακτική ως άνω δήλωση
βουλήσεως των εναγουσών στη δεύτερη
παράγραφο «Επίσης οι πωλητές αποξενώνονται...» με δεδομένο ότι αφορά το δικαίωμα των εναγουσών πωλητών προς
λήψη αποζημιώσεως από τον τρίτο εναγόμενο Δήμο Πατρέων λόγω ρυμοτομίας του υπολοίπου εκτός του πωλουμένου
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ακινήτου τους, όπως ατελώς διατυπώθηκε με τη χρήση της φράσης «αποξενώνονται των δικαιωμάτων τους» είναι δεκτική
αποσαφήσεως και έχει την έννοια ερμηνευόμενη όπως επιβάλλει η καλή πίστη
και τα συναλλακτικά ήθη κατ’ αναζήτηση της αληθής βουλήσεως των συμβαλλομένων χωρίς προσήλωση στις λέξεις
(άρθρ. 173, 200 ΑΚ), αφού και οι εναγόμενοι αγοραστές αποδέχθηκαν τη σχετική δήλωση, ότι μεταξύ των συμβαλλομένων αυτών συμφωνήθηκε σύμβαση εκχωρήσεως κατά την οποία οι ενάγουσες
μεταβίβασαν στους εναγόμενους αγοραστές το δικαίωμά τους προς λήψη αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας.
Η σύμβαση αυτή ως σύμβαση εκχωρήσεως με την οποία οι εναγόμενοι κατόπιν συμφωνίας τους με τις ενάγουσες
κυρίες του εδάφους που απαλλοτριώνεται απέκτησαν την αξίωση αυτών αποζημιώσεως, αφού αφορά μεταβίβαση ενοχικής απαίτησης είναι έγκυρη και συνεπάγεται αλλαγή στο πρόσωπο του δανειστή
που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο
δικαιούχος της αποζημιώσεως σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 455 επ. ΑΚ
ανεξάρτητα από το ποιος παραμένει κύριος του απαλλοτριωμένου ακινήτου και
της αιτίας της εκχωρήσεως (βλ. Κ. Χορομίδη η Αναγκαστική Απαλλοτρίωση εκδ.
Γ΄1997 παρ. 106 σελ. 629 επ.).
Συνεπώς δεν είναι νόμιμος ο
ισχυρισμός των εναγουσών ότι η ως
άνω συμφωνία ως σύμβαση εκχωρήσεως δεν είναι έγκυρη γιατί το δικαίωμα
προς λήψη αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας (απαλλοτρίωσης) μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο μαζί με το βαρυνόμενο
με την απαλλοτρίωση ακίνητο και όχι αυτοτελώς ως ενοχική απαίτηση.
Έτσι από την αναγγελία της εκχωρήσεως της απαιτήσεως στον τρίτο εναγόμενο Δήμο Πατρέων, υπόχρεο προς
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αποζημίωση ως οφειλέτη που έγινε με
την προσκόμιση σε αυτόν από τους εναγόμενους αγοραστές του ως άνω αγοραπωλητηρίου συμβολαίου που περιέχει την περί εκχωρήσεως σύμβαση,
πλέον το δικαίωμα προς λήψη της αποζημιώσεως έχουν οι εναγόμενοι εκδοχείς (ΑΚ. 460). Υπέρ της ως άνω ερμηνείας της μεταξύ των διαδίκων συμφωνίας που περιλήφθηκε στη συμβολαιογραφική πράξη ότι δηλαδή καταρτίσθηκε σύμβαση εκχωρήσεως συνηγορούν
και οι υπόλοιπες αποδείξεις. Ειδικότερα
εξεταζόμενη η μάρτυρας κ.λ.π.
Περαιτέρω κατά την κρίση του Δικαστηρίου ο ίδιος όρος περί αποξενώσεως των πωλητών από το δικαίωμα αποζημιώσεως ως δικαιοπρακτική βούληση
αυτών δεν έχει την έννοια της παραιτήσεως αυτών υπό την μορφή συμβάσεως αφέσεως χρέους που συμφωνήθηκε
μεταξύ των συμβαλλομένων ως σύμβαση υπέρ τρίτου και συγκεκριμένα υπέρ
του τρίτου εναγομένου Δήμου Πατρέων.
Ειδικότερα εκτός του ότι ερμηνευτικά δεν μπορεί να αποδοθεί τέτοια έννοια στη συγκεκριμένη δήλωση, ουδείς
λόγος υπήρχε οι ενάγουσες πωλήτριες
να παραιτηθούν από το ως άνω δικαίωμα της αποζημιώσεως υπέρ του τρίτου
εναγομένου Δήμου που δεν συμμετείχε
στη σχετική σύμβαση πωλήσεως.
Πλέον όμως, αφού ως άνω έγινε
δεκτό ότι η ένδικη δικαιοπρακτική δήλωση έχει την έννοια της εκχωρήσεως που
συνεπάγεται τη μεταβίβαση της απαιτήσεως των εναγουσών, αυτές δεν έχουν
έννομο συμφέρον να ζητούν την αναγνώριση ότι η ίδια δικαιοπρακτική δήλωση δεν συνιστά σύμβαση άφεσης χρέους. Οπότε η ένδικη αγωγή κατά το κύριο αίτημα αυτής που επιδιώκει την αναγνώριση ότι η ένδικη δικαιοπρακτική δήλωση δεν συνιστά σύμβαση εκχωρήσε-
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ως ούτε άφεσης χρέους πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.
Περαιτέρω αβάσιμο κρίνεται και
το επικουρικό αίτημα της αγωγής περί
κήρυξης της ακυρότητας της ως άνω δικαιοπρακτικής δήλωσης των εναγουσών
ως σύμβασης εκχωρήσεως λόγω πλάνης
τους ότι αυτή αφορούσε μόνο τα ιδανικά
μερίδιά τους επί του μεταβιβαζομένου ακινήτου και όχι το δικαίωμά τους αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας του υπολοίπου μη
μεταβιβαζόμενου ακινήτου τους.
Ειδικότερα, όπως ως άνω αναφέρθηκε καθορίζεται με σαφήνεια χωρίς να
καταλείπεται οποιοδήποτε αμφιβολία που
να μπορεί να δημιουργήσει πλάνη από
ποιο ακριβώς δικαίωμά τους αποξενώνονται οι ενάγουσες με τον επίδικο όρο.
Επιπλέον ήταν απόλυτα σαφές
και γνωστό στις ενάγουσες κατά το χρόνο συντάξεως του συμβολαίου, αφού και
οι ίδιες δεν το αρνούνται, ότι ρυμοτομούμενο μετά την ένταξή του στο σχέδιο πόλεως ήταν το υπόλοιπο μη μεταβιβαζόμενο ακίνητό τους για το οποίο και εδικαιούντο αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης,
πράγμα που δεν ίσχυε για το τμήμα της
ιδιοκτησίας τους που παρέμεινε εκτός
σχεδίου το οποίο και μεταβίβασαν, για το
οποίο γνώριζαν ότι δεν δικαιούνται αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας για να μπορούν να μεταβιβάσουν τέτοιο δικαίωμα.
Επιπλέον, όπως αναγράφεται στο
επίμαχο συμβόλαιο, αυτό συντάχθηκε σε
σχέδιο από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των συμβαλλομένων που παρέστησαν και κατά την υπογραφή του και από την
πλευρά των εναγουσών πωλητών παρέστη
η δικηγόρος Π.Τ.Δ., ενώ συνέπραξαν και οι
υπόλοιποι αναφερόμενοι δικηγόροι για τους
λοιπούς μη διαδίκους πωλητές καθώς και
για τους εναγόμενους αγοραστές.
Έτσι αποκλείεται οι ως άνω νομικοί
παραστάτες και ιδιαίτερα αυτοί των εναγου-
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σών να είχαν οποιαδήποτε πλάνη ως προς
την έννοια του ένδικου όρου περί αποξενώσεως που τέθηκε στο συμβόλαιο ή να
τέθηκε αυτός χωρίς να έχει συμφωνηθεί.
Αντίθετα η παρουσία τριών δικηγόρων από την πλευρά των πωλητών
έναντι ενός των αγοραστών διασφάλιζε
πλήρως τα συμφέροντα και δικαιώματα
αυτών, ώστε αποκλείεται να τέθηκε ο συγκεκριμένος όρος χωρίς να γίνεται κατανοητό το νόημα και οι έννομες συνέπειες
που είχε. Άλλωστε και κατά την ανάγνωση και υπογραφή του συμβολαίου ενώπιον της συμ/φου ουδείς των παρισταμένων πωλητών διάδικος ή μη, καθώς και
οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, αντέλεξε
στην ύπαρξη του συγκεκριμένου όρου.
Επίσης το ίδιο συνέβη όταν την
ίδια ημέρα υπογράφηκε ενώπιον της
ίδιας συμ/φου το 11954/13-12-2002 συμβόλαιο πωλήσεως από τους λοιπούς συγκύριους των υπολοίπων ιδανικών ποσοστών και στο οποίο συμβόλαιο τέθηκε
ο ίδιος ακριβώς όρος χωρίς να υπάρξει
αντίρρηση εκ μέρους κάποιου.
Τα υποστηριζόμενα περί μη αναγνώσεως από τη συμβολαιογράφο του
επίμαχου συμβολαίου μέχρι τέλους και
αποκρύψεως δηλαδή του όρου περί αποξενώσεως των πωλητών από τα δικαιώματά τους προς αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας, αλυσιτελώς προβάλλονται χωρίς
παράλληλη προσβολή του συμβολαίου ως
πλαστού (άρθρ. 438 ΚΠολΔ). Συνεπώς η
ένδικη δικαιοπρακτική δήλωση βουλήσεως των εναγουσών δεν είναι ακυρώσιμη
λόγω πλάνης και το σχετικό αίτημα της
αγωγής πρέπει να απορριφθεί κατ’ ουσία.
Τέλος αβάσιμο κρίνεται και το τρίτο επικουρικό αίτημα που προβάλλεται
από την έκτη ενάγουσα περί αναγνωρίσεως της ακυρότητας της ίδιας ως άνω
ένδικης φερόμενης ως δικαιοπρακτικής
δηλώσεως αυτής περί αποξενώσεως,
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καθόσον η παριστάμενη κατά τη σύνταξη του συμβολαίου για λογαριασμό της
πέμπτης ενάγουσας αδελφής της, προέβη στην εν λόγω δήλωση καθ’ υπέρβαση της πληρεξουσιότητας που της είχε
δώσει αυτή με το 909/14-12-2001 πληρεξούσιο της συμ/φου Αθηνών Σ.Π.Κ..
Ειδικότερα για την ένδικη σύμβαση
εκχώρησης ενοχικής απαίτησης - αποζημιώσεως που αποτελεί αναιτιώδη σύμβαση και μπορεί να καταρτισθεί και ατύπως η
παρεχόμενη πληρεξουσιότητα προς τρίτο
για την κατάρτισή της δεν είναι αναγκαίο
να γίνει εγγράφως ούτε βεβαίως να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο.
Εκτός αυτού και η συγκεκριμένη ενάγουσα γνώριζε ότι είχε συμφωνηθεί ο επίδικος όρος, αφού είχε υπογράψει το από
7-12-2002 ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό
όπου περιλαμβάνονταν και ο επίδικος αυτός όρος, στον οποίο συνεπώς συμφωνούσε και η ίδια να τεθεί στο οριστικό συμβόλαιο.
Εξάλλου το επίμαχο ως άνω
909/14-12-2001 συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο συντάχθηκε ένα έτος πριν την
κατάρτιση της ένδικης συμβολαιογραφικής
πράξης (13-12-2002) και με αυτό η έκτη
ενάγουσα παρείχε στην πέμπτη ενάγουσα
αδελφή της την πληρεξουσιότητα να πωλήσει και μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο
κατά πλήρη κυριότητα, αντί οποιουδήποτε τιμήματος και με οποιουσδήποτε όρους
και συμφωνίες εγκρίνει οποιοδήποτε ακίνητό της ή ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί αυτού.
Συνεπώς σε κάθε περίπτωση η
πέμπτη ενάγουσα ενήργησε στα όρια
πληρεξουσιότητας που της παρείχε η
έκτη ενάγουσα αδελφή της και δεν υπάρχει ακυρότητα της ένδικης δικαιοπρακτικής δήλωσης βουλήσεως από το λόγο
αυτό. Κατόπιν όσων ανωτέρω ελέχθηκαν η ένδικη αγωγή κατά το μέρος που
κρίθηκε αυτή νόμιμη πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.
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2. ενοχικο δικαιο
17/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αντωνία Δεββέ, Ιωάννης Μαράτος, Γρηγόριος Δανελάτος).
Αδικοπραξία. Στοιχεία για την ύπαρξη της. Παράνομη συμπεριφορά υπάρχει και όταν
υφίσταται παράβαση της γενικής υποχρεώσεως πρόνοιας στα πλαίσια της συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας του ατόμου, δηλαδή η παράβαση της κοινωνικώς επιβεβλημένης και εκ της θεμελιώδους δικανικής αρχής της συνεπούς συμπεριφοράς απορρέουσας υποχρεώσεως λήψεως ορισμένων μέτρων επιμέλειας για την αποφυγή προκλήσεως ζημίας σε έννομα αγαθά τρίτων προσώπων.
Αμέλεια υπάρχει και όταν ο δράστης δεν επέδειξε τη συμπεριφορά του μέσου συνετού και επιμελούς εκπροσώπου του κύκλου της δραστηριότητας του, που αν τη κατέβαλε θα αποφεύγετο η βλάβη του τρίτου. Αυτά ισχύουν και στο γιατρό κατά την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών του. Νόμος 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή. Εφαρμογή και στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
298, 299, 330 εδ. β, 914 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η αδικοπρακτική ευθύνη προς
αποζημίωση ή και προς ικανοποίηση της
ηθικής βλάβης προϋποθέτει συμπεριφορά παράνομη και υπαίτια, επέλευση περιουσιακής ζημίας ή και ηθικής βλάβης
και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και του
περιουσιακού ή μη χαρακτήρα της ζημίας.
Παράνομη είναι η συμπεριφορά
που αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέμει δικαίωμα ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος, μπορεί δε η συμπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική
ενέργεια ή παράλειψη ορισμένης ενέργειας. Για την κατάφαση της παρανομίας δεν
απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της
συμπεριφοράς στο γενικότερο πνεύμα του
δικαίου ή στις επιταγές της έννομης τάξης.
Έτσι παρανομία συνιστά και η

παράβαση της γενικής υποχρέωσης
πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της
συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας των ατόμων, δηλαδή η παράβαση της κοινωνικώς επιβεβλημένης και εκ της θεμελιώδους δικανικής αρχής της συνεπούς συμπεριφοράς απορρέουσας, υποχρεώσεως λήψεων ορισμένων μέτρων επιμέλειας για την
αποφυγή προσκλήσεως ζημίας σε έννομα αγαθά τρίτων προσώπων.
Αμέλεια ως μορφή υπαιτιότητας
υπάρχει και όταν εξαιτίας της παραλείψεως του δράστη να καταβάλει την επιμέλεια που αν κατέβαλε με μέτρο τη συμπεριφορά του μέσου συνετού και επιμελούς εκπροσώπου του κύκλου δραστηριότητας του, θα ήταν δυνατή η αποτροπή του ζημιογόνου αποτελέσματος είτε
προέβλεψε την επέλευση του εν λόγω
αποτελέσματος είτε προέβλεψε ως ενδεχόμενο επελεύσεως του, ήλπιζε όμως
ότι θα το αποφύγει.
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Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων θεμελιώνει και την αδικοπρακτική ευθύνη του ιατρού για ζημία που
προκαλείται από αυτόν κατά την παροχή
των ιατρικών υπηρεσιών του. Την ευθύνη αυτή, ως προς ορισμένα (ειδικά ) θέματα καλύπτει η ρυθμιστική εμβέλεια του
άρθρου 8 του ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών» το οποίο ορίζει μεταξύ άλλων ότι «ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε ζημία που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή των υπηρεσιών» (παρ.1) ότι «ως παρέχων υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά
τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο
της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας» (παρ.2 εδ.β) ότι «ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής υπηρεσίας και της ζημίας» (παρ.3) ότι «ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της
απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας»
(παρ.4) ότι «για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη η
ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια και το
σύνολο των ειδικών συνθηκών και ιδιαίτερα: α) η φύση και το αντικείμενο της υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση με το βαθμό επικινδυνότητας της, β) η εξωτερική μορφή
της υπηρεσίας γ)ο χρόνος παροχής της
υπηρεσίας δ) η ελευθερία δράσης που
αφήνεται στον ζημιωθέντα στο πλαίσιο
της υπηρεσίας ε)το αν ο ζημιωθείς ανήκει
σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων και στ)το αν η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική
προσφορά του παρέχοντος» (παρ.4 εδ.
β) και ότι η «μόνη η ύπαρξη ή δυνατότητα τελειότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δεν συνιστά υπαιτιότητα» (παρ.5).
Από τις διατάξεις αυτού του άρθρου προκύπτει ότι στο πεδίο εφαρμογής του εμπίπτουν και οι ιατρικές υπηρε-
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σίες, διότι ο παρέχων αυτές ιατρός ενεργεί κατά τρόπο ανεξάρτητο, δεν υπόκειται δηλαδή σε συγκεκριμένες υποδείξεις
ή οδηγίες του αποδέκτη των υπηρεσιών
(ασθενούς) αλλά έχει την πρωτοβουλία
και την ευχέρεια να προσδιορίζει τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών του.
Για την θεμελίωση της αδικοπρακτικής ιατρικής ευθύνης απαιτείται παράνομη και υπαίτια πρόκληση ζημίας.
Έτσι αν στο πλαίσιο μιας ιατρικής πράξεως παραβιαστούν οι κανόνες και αρχές τις ιατρικής επιστήμης και εμπειρίας ή οι εκ του γενικού καθήκοντος προνοίας και ασφάλειας απορρέουσες υποχρεώσεις επιμέλειας του μέσου συνετού
ιατρού της ειδικότητας του ζημιώσαντος,
τότε η συμπεριφορά αυτή είναι παράνομη και συγχρόνως υπαίτια.
Ενόψει δε της καθιερούμενης συναφώς νόθου αντικειμενικής ευθύνης με
την έννοια της αντιστροφής του βάρους
αποδείξεως τόσο ως προς την παρανομία ο ζημιωθείς φέρει το βάρος να αποδείξει την παροχή των υπηρεσιών, τη ζημία του και τον αιτιώδη σύνδεσμο της ζημίας με την εν γένει παροχή των υπηρεσιών, όχι όμως και τη συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη του επέφερε το ζημιογόνο αποτέλεσμα, ενώ ο παρέχων τις υπηρεσίες ιατρός, προκειμένου να απαλλαγεί από την ευθύνη, πρέπει να αποδείξει είτε την ανυπαρξία παράνομης και
υπαίτιας πράξεως του, είτε την έλλειψη
αιτιώδους συνδέσμου της ζημίας με την
παράνομη και υπαίτια πράξη του, είτε
τη συνδρομή κάποιου λόγου επαγόμενου την άρση ή τη μείωση της ευθύνης
του (ΑΠ 1227/2007 αδημ.).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα περιστατικά: Στις 13-11-2000 ο ενάγων μετέβη
στο διαγνωστικό κέντρο της πρώτης εναγομένης στο οποίο παρείχε τις υπηρεσίες
του στα πλαίσια άσκησης επαγγελματικής
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δραστηριότητας κατά τρόπο ανεξάρτητο ο
δεύτερος εναγόμενος ως ειδικός ακτινοδιαγνώστης, προκειμένου να υποβληθεί
σε εξέταση καρωτίδων (triplex), διότι πριν
από λίγες ημέρες εμφάνισε επεισόδιο μυϊκής αδυναμίας αριστερού άνω άκρου που
διήρκεσε λίγη ώρα.
Μετά την εξέταση ο δεύτερος εναγόμενος χορήγησε στον ενάγοντα την
από 13-11-2000 γνωμάτευση στην οποία
αναφέρεται ότι «ελέγχθηκαν οι κοινές καρωτίδες αμφοτεροπλεύρως, το εξωκρανιακό τμήμα των έσω, έξω καρωτίδων
καθώς και οι σπονδυλικές και διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: τα προαναφερθέντα
αγγεία ελέγχονται με φυσιολογικό εύρος,
είναι βατά και χαρακτηρίζονται από ηπιότατες τοιχωματικές αθηρωματικές αλλοιώσεις οι οποίες δεν προκαλούν ιδιαίτερες αιμοδυναμικές διαταραχές ή αξιολογήσιμες στενώσεις. Οι σπονδυλικές
ελέγχονται φυσιολογικού εύρους χωρίς
αναστροφή της ροής τους».
Στις 4-2-2001, σε 83 ημέρες αργότερα, ο ενάγων εισήχθη εκτάκτως στο
Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών λόγω αιφνίδιας εγκατάστασης δυσαρθρίας, πτώση γωνίας στόματος (αρ) και μυϊκής αδυναμίας αριστερών άκρων υποβλήθηκε εκ νέου σε εξέταση καρωτίδων (triplex), σύμφωνα με το
οποίο διαγνώστηκε πλάκα χαμηλής ηχογένειας τουλάχιστον 2,7 εκ., αναγνωρίζεται το οπίσθιο τρίχωμα της (δε) έσω καρωτίδας, ενώ μία ακόμη πλάκα χαμηλής
ηχογένειας τουλάχιστον 2 εκ. αναγνωρίζεται στο πρόσθιο τοίχωμα της δεξιάς
έσω καρωτίδας προκαλώντας σε μέγιστο
ποσοστό 95-99% στην δε αγγειογραφία
καρωτίδων αναφέρεται ότι αναγνωρίζεται στένωση 99% μετά την έκφυση της
ΔΕ έσω και μετρίου βαθμού αθηρωματικές αλλοιώσεις απεικονίζονται στην αρ.
έσω σπονδυλικές βατές» υποβλήθηκε
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στο ανωτέρω νοσοκομείο έως 23-2-2001
για ισχαιμικού τύπου αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο στην κατανομή της μέσης εγκεφαλικής δεξιά (βλ. προσκομιζόμενο από
23-2-2001 περιληπτικό σημείωμα νοσηλείας του ανωτέρω νοσοκομείου).
Ακολούθως εισήχθη στις 23-22001 στην ΕΥΡΩ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
και στις 14-3-2001 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση του έγινε αφαίρεση αιμορραγικής πλάκας. Προηγούμενα υποβλήθηκε και στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ σε νέα εξέταση καρωτίδων (triplex)
στην οποία παρατηρήθηκε επιμήκης
στένωση της έσω καρωτίδας στο ύψος
της εκφύσεως της 90% περίπου στένωση έξω καρωτίδας 30% περίπου, ενώ ο
υποηχογενής χαρακτήρας της αθηρωματικής πλάκας αποδίδεται στη μεγάλη
συγκέντρωση ενδοπλακικής αιμορραγίας στη δε εξέταση ενδαρτηριακής εκλεκτικής ψηφιακής αγγειογραφίας αγγείων
τραχήλου και παναγγειογραφία εγκεφάλου βρέθηκε κρίσιμη στένωση ΔΕ έσω
καρωτίδας από την έκφυση της πιθανώς
αθηρωματικής αιτιολογίας.
Και μετά την επέμβαση στην
οποία υποβλήθηκε ο ενάγων η υγεία του
δεν αποκαταστάθηκε, πάσχει από αριστερή ημιπληγία με πυραμιδική συνδρομή αριστερού ημιμορίου του σώματος
(άνω και κάτω άκρου) συνεπεία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Η βλάβη της υγείας την οποία υπέστη ο ενάγων δεν αποδείχθηκε ότι οφείλεται σε
αμέλεια του δευτέρου εναγομένου κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Ο δεύτερος εναγόμενος γνωμάτευσε κατά την εξέταση καρωτίδων στην οποία
υποβλήθηκε ο ενάγων στις 13-11-2000 ότι
τα αγγεία ελέγχονται με φυσιολογικό εύρος
είναι βατά και χαρακτηρίζονται από ηπιότατες τοιχωματικές αθηρωματικές αλλοιώσεις

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

οι οποίες δεν προκαλούν ιδιαίτερες αιμοδυναμικές διαταραχές ή αξιολογήσιμες στενώσεις. Η γνωμάτευση αυτή δεν αποδείχθηκε
ότι ήταν εσφαλμένη. Αυτές οι αθηρωματικές αλλοιώσεις δεν μπορούν να προκαλέσουν αξιόλογες στενώσεις του αυλού των
αγγείων ούτε προκαλούν ιδιαίτερες αιμοδυναμικές διαταραχές.
Περαιτέρω, η αξιολόγηση της
γνωμάτευσης του εναγομένου που ήταν
όπως προαναφέρθηκε, ειδικός ακτινοδιαγνώστης καθώς και η ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή που έπρεπε να ακολουθήσει ο ενάγων ανήκε αποκλειστικά
στον κλινικό ιατρό που παρακολουθούσε τον ενάγοντα. Στις αρμοδιότητες του
δευτέρου εναγομένου ανήκε η εκτέλεση
και η γνωμάτευση της εξέτασης και όχι
η σύσταση της θεραπείας και η παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου η οποία
ανήκε στον θεράποντα κλινικό ιατρό.
Ο ενάγων μετά τη διενέργεια της
εξέτασης αυτής έπρεπε να απευθυνθεί
στον θεράποντα ιατρό του και η ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή στο στάδιο αυτό στο οποίο υπήρχαν ήπιες αλλοιώσεις σε συνδυασμό με το φυσιολογικό αποτέλεσμα της αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου που είχε ήδη υποβληθεί
ήταν η ρύθμιση των παραγόντων κινδύνου δηλαδή η διακοπή του καπνίσματος,
η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, η επαναφορά της χοληστερίνης σε φυσιολογικά
επίπεδα και η λήψη και αντιαιμοπεταλικών φαρμάκων. Ο ίδιος ο ενάγων ισχυρίζεται ότι επισκέφθηκε το νευρολόγο ιατρό
που τον παρακολουθούσε και του χορήγησε το φάρμακο PLAVIX, αγωγή όμως
που δεν ακολούθησε όπως αποδεικνύεται
από το προσκομιζόμενο περιληπτικό σημείωμα νοσηλείας του Π.Π.Γ.Ν. Πατρών.
Επίσης ο ενάγων ήταν καπνιστής
και είχε πολύ υψηλή χοληστερίνη (υπερλιπιδαιμία) παράγοντες που ήταν επιβα-
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ρυντικοί στην ασθένεια του. Σε κάθε όμως
περίπτωση αποδείχθηκε από τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα ότι το εγκεφαλικό
επεισόδιο που υπέστη μετά 83 ημέρες ο
ενάγων, οφείλεται στην απότομη αύξηση
των διαστάσεων μιας μικρής αθηρωματικής πλάκας συνεπεία ενδοπλακικής αιμορραγίας με επακόλουθο στένωση του
αγγείου και απόσπαση εμβόλων με αποτέλεσμα ο ασθενής να υποστεί ένα σημαντικού βαθμού αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ισχαιμικού τύπου.
Η εικόνα αυτή εγκαθίσταται οξέως
από τη ρήξη έως τη σημαντική στένωση
του 90-95% ο μηχανισμός εγκατάστασης
είναι αυτός της ενδοπλακικής αιμορραγίας με ρήξη πλάκας και συνάθροιση αιμοπεταλίων και είναι συχνό φαινόμενο σε
ασθενείς με προϋπάρχουσα βλάβη στο
τοίχωμα ανεξάρτητα από την αρχική του
έκταση, οι οποίοι δεν ακολουθούν πιστά τη θεραπευτική αγωγή και δεν φροντίζουν να εξαλείψουν τους παράγοντες
κινδύνου όπως το κάπνισμα και να ρυθμίσουν την αρτηριακή τους πίεση.
Το γεγονός ότι στο χειρουργείο
που υποβλήθηκε ο ενάγων ανευρέθη
αιμορραγική πλάκα, δηλαδή θρόμβωση
του αγγείου και αφαιρέθηκε, σε συνδυασμό με τα μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο υπερηχογραφικά αποτελέσματα που
εμφάνισαν αθηρωματική πλάκα με στοιχεία μεγάλης ενδοπλακικής αιμορραγίας
και στένωση της τάξης του 90-95% στη
δεξιά έσω καρωτίδα και αλλοιώσεις της
τάξης του 25% στην αντίστοιχο αριστερά, αποδεικνύει ότι ήταν οξεία η εγκατάσταση της στένωσης και τα αποτελέσματα που αυτή επέφερε.
Το γεγονός ότι δεν υπήρχε σε όλες
τις εξετάσεις του ενάγοντος στην ετερόπλευρο έσω καρωτίδα σημαντική βλάβη
συνηγορεί σε συνδυασμό με τα ανωτέρω
αναφερόμενα χειρουργικά ευρήματα υπέρ
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της οξείας εγκατάστασης της στένωσης.
Στενώσεις μη αιμοδυναμικά σημαντικές,
μπορούν μεν σε μικρό χρονικό διάστημα
να μετατραπούν σε μεγάλες και άνω του
90% αν η αθηρωματική πλάκα εμφανίσει
ενδοπλακική αιμορραγία, το πρόβλημα
όμως δημιουργείται και στις δύο πλευρές
και ειδικότερα, αν ο ασθενής είχε με τη διαδικασία της χρόνιας εξέλιξης στένωση της
τάξης του 90% στη μία εκ των καρωτίδων
θα υπήρχε σημαντική στένωση τουλάχιστον άνω του 50% και στην ετερόπλευρη
καρωτίδα, ενώ στην περίπτωση της απότομης αύξησης των διαστάσεων της αθηρωματικής πλάκας εμφανίζεται το πρόβλημα μόνο στη μία πλευρά όπως στην προκειμένη περίπτωση.
Συνεπώς από τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα δεν αποδείχθηκε οποιαδή-

ποτε αμελής συμπεριφορά του δευτέρου
εναγομένου, η οποία να συνδέεται αιτιωδώς με την εξέλιξη της υγείας και τη
βλάβη που υπέστη ο ενάγων. Δεν αποδείχθηκε ότι έκανε εσφαλμένη διάγνωση
της κατάστασης των καρωτίδων του ενάγοντος ώστε απότοκος αυτής να είναι το
ισχαιμικού τύπου εγκεφαλικό επεισόδιο
που υπέστη ο τελευταίος στις 4-2-2001.
Η διάγνωση του ήταν ορθή και ο ενάγων
έπρεπε να απευθυνθεί στον θεράποντα
ιατρό του και να ακολουθήσει την ενδεδειγμένη θεραπεία. Η εκκαλουμένη απόφαση, που απέρριψε την αγωγή ως κατ’
ουσίαν αβάσιμη, σε ορθή κατέληξε κρίση
ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων
και πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι
οι σχετικοί λόγοι της εφέσεως.

22/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστικός αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου,
Αθηνά Τάσσου-Τζουμερκιώτη).
Δημόσιο. Ακίνητά του που κατέχονται αυθαίρετα από τρίτους προ της 1/1/1967.
Παραχώρηση με βάση το ν.263/1968. Προϋποθέσεις εξαγοράς αστικών και αγροτικών
ακινήτων. Καθορισμός τιμήματος από το Νομάρχη της περιοχής. Αμφισβήτηση από
τον προς ον η παραχώρηση του μεγέθους του τιμήματος. Αίτηση καθορισμού από
το δικαστήριο του τιμήματος που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί έφεση. Περιστατικά.

Κα τά το άρθρο 4 του α.ν.
263/1968 «Τροποποίηση νομοθεσίας
περί προστασίας δημοσίων κτημάτων»
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
των άρθρων 1, 4, 16 του Ν. 719/1977, 34
του Ν.1473/1984, 25 του Ν. 2166/1993
και 26 του Ν.2836/2000, «1. Πας αυθαίρετος κάτοχος δημοσίου κτήματος, ανήκοντος εις την ιδιωτικήν περιουσίαν του
Δημοσίου και υπαγομένου εις αρμοδιό-

τητα της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, είτε
έχων τίτλον είτε στερούμενος τοιούτου,
πάντως όμως κατέχων το κτήμα προ της
1ης Ιανουαρίου 1967, δικαιούται όπως,
υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις, αίτινες δέον να συντρέχουν κατά τον χρόνον ενάρξεως ισχύος του παρόντος και
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1)
έτους από του αυτού ως άνω χρόνου,
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αιτήσηται παρά του αρμοδίου οικονομικού εφόρου την εξαγοράν τούτου εφόσον : α) Προκειμένου περί αστικού ακινήτου, έχει ανεγερθεί επ’ αυτού μόνιμον
κτίσμα, εις ο κατοικεί ο ίδιος ή η οικογένεια του, έστω και κατά την θερινήν μόνον περίοδον ή χρησιμοποιεί τούτο, προσωπικώς, δι’ επαγγελματικούς σκοπούς,
δεν κέκτηται δε κατά τον χρόνον ενάρξεως ισχύος του παρόντος ετέραν ακίνητον περιουσίαν αξίας ανωτέρας των
50.000.000 δραχμών ή μέσον ετήσιον
εισόδημα μείζον των 7.000.000 δραχμών κατά τα τρία προ του αυτού ως άνω
χρόνου έτη, β) Προκειμένου περί αγροτικού κτήματος…..3. Η εξαγορά, ούσα δυνητική δια το Δημόσιον, ενεργείται επί τη
καταβολή εκ μέρους του αγοραστού τιμήματος ίσον :α) Προς τα 3/10 της κατά
τον χρόνον της εξαγοράς αγοραίας αξίας, προκειμένου περί των αστικών ακινήτων και τα 2/10 της αυτής αξίας προκειμένου περί των αγροτικών κτημάτων,
αν η κατοχή του αιτούντος ή των δικαιοπαρόχων του ήρξατο προ της 1ης Ιανουαρίου 1920 και συνεχίζεται έκτοτε άνευ
διακοπής, β)….γ) προς τα 8/10 δια τα
αστικά ακίνητα και τα 6/10 δια τα αγροτικά κτήματα της ως άνω αξίας των, αν
η κατοχή του αιτούντος ή των δικαιοπαρόχων του ήρξατο κατά το χρονικόν διάστημα από 29ης Οκτωβρίου 1940 μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1966 και συνεχίζεται έκτοτε άνευ διακοπής….5. Το μειωμένο τίμημα που προβλέπεται από τις
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται για αξία του εκποιούμενου ακινήτου μέχρι τα 3.000.000 δραχμές. Η αξία του ακινήτου πέρα από τα
3.000.000 δραχμές καταβάλλεται από
τον αγοραστή ολόκληρη…..8. Αν ο δικαιούχος αμφισβητεί το χρόνο έναρξης
της κατοχής του ακινήτου καθώς και τον
καθορισμό του τιμήματος, που προσδι-
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ορίσθηκε με την απόφαση του Νομάρχη, αποφασίζει το μονομελές πρωτοδικείο της περιοχής του ακινήτου, κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερόμενου που ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός
μηνός από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της
απόφασης του Νομάρχη…».
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων σαφώς προκύπτει, ότι η
άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του
κατόχου κτήματος ανήκοντος στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, γίνεται αρχικά διοικητικά με αίτηση του που κατατίθεται στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο,
με απόφαση του Νομάρχη και ήδη του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
Στην περίπτωση δε που η αίτηση
αυτή γίνει δεκτή, πλην όμως ο δικαιούχος αμφισβητεί το ύψος του τιμήματος
που καθορίσθηκε από το Δημόσιο, τότε
δικαιούται με αίτηση του ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του ακινήτου, να ζητήσει τον καθορισμό του τιμήματος από το δικαστήριο
κατ’ εύλογη αυτού κρίση, τάσσεται δε
προς άσκηση του δικαιώματος αυτού
προθεσμία ενός μηνός αρχόμενη από
την κοινοποίηση της απόφασης, με την
οποία εγκρίνεται από το Δημόσιο η εκποίηση του ακινήτου (ΕφΔωδ. 179/2004
Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, Εφ.Δωδ
215/1999 ΑρχΝ. 2001.190).
Πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :Με την
13072/9.11.2005 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος εγκρίθηκε το 5/15.9.2005 πρακτικό
της Επιτροπής του άρθρου 25 του Ν.
2166/1993 για την απευθείας εκποίηση
στους αιτούντες του ΑΒΚ 126 δημόσιου
κτήματος και τμήματος του ΑΒΚ 128 δη-
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μόσιου κτήματος, αντί τιμήματος 64.985
ΕΥΡΩ, καταβλητέου σε έξι (6) εξαμηνιαίες δόσεις έντοκες προς 7% ετησίως.
Πρόκειται για οικοπεδική έκταση
άρτια και οικοδομήσιμη, συνολικής έκτασης 411, 74 τ.μ., που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλεως Μεσολογγίου και στην εντός σχεδίου πόλεως
περιοχή, στο ΟΤ 212, επί της συμβολής
των οδών Σ.Σταυροπούλου και Χρ. Ευαγγελάτου, πλησίον του ραδιοφωνικού
σταθμού Μεσολογγίου και απεικονίζεται
στο από μηνός Ιουνίου 2002 τοπογραφικό διάγραμμα του εργολάβου δημοσίων έργων Κ.Κ., το οποίο θεωρήθηκε από
τον αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό της
Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Αιτωλ/νίας Γ.Λ.

Η επιτροπή του άρθρου 26 του
Ν. 2166/1993 αποδέχθηκε την από
30.5.1978 αίτηση της δικαιοπαρόχου
των αιτούντων Φ.Χ.Δ..Κ. περί εξαγοράς
απευθείας της άνω οικοπεδικής εκτάσεως, εντός της οποίας υπάρχει ισόγειο
παράπηγμα από τσατμά και στέγη από
κεραμίδια, την οποία η τελευταία κατείχε αυθαίρετα από το έτος 1966 περίπου
και, αφού έλαβε υπόψη της τα συγκριτικά στοιχεία, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του εν λόγω ακινήτου καθώς
και τον κοινωνικό χαρακτήρα, τον οποίο
προσδίδει η Πολιτεία στις περιπτώσεις
αυτές, καθόρισε την αγοραία αξία του σε
66.746, 35 ΕΥΡΩ κ.λ.π.

34/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Αναστασία Παπαθανασοπούλου,
Εμμανουήλ Μπιρμπίλης).
Μίσθωση ακινήτου από το Δημόσιο για εγκατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών (π.δ.
19/19.11.1932). Αποκλείεται η σιωπηρή αναμίσθωση, δηλαδή η σιωπηρή παράταση. Παράταση της μίσθωσης. Τι απαιτείται. Εναντίωση του εκμισθωτή στην παράταση. Τέτοια θεωρείται η μονομερής δήλωση του εκμισθωτή ότι δεν στέργει στη συνέχιση της μίσθωσης είτε γενικώς είτε με τους ίδιους όρους. Μπορεί να είναι και σιωπηρή και ρητή. Τέτοια δήλωση αποτελεί (εκτός από την άσκηση της αγωγής για απόδοση του μισθίου)και εξώδικη δήλωση του εκμισθωτή ότι δεν δέχεται την παράταση της
μίσθωσης. Η δήλωση μπορεί να γίνει και στην στεγαζόμενη υπηρεσία ή τον οικονομικό έφορο. Λεπτομέρειες. Οι μισθώσεις του δημοσίου υπάγονται στις διατάξεις του
π.δ.34/1995 εφόσον έχουν συναφθεί μετά το ν.2648/1998. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 28 (όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ΑΝ 1120/1928)
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
25 του ΑΝ 1540/1938) και 30 του ΠΔ/τος
της 19/19.11.1932 «περί στεγάσεως δημοσίων υπηρεσιών», που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 34 του ΕισΝ.ΑΚ

προκύπτει ότι σε μισθώσεις για την στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών αποκλείεται σιωπηρά αναμίσθωση, με την έννοια
της σιωπηρής παράτασης της μίσθωσης
με τους ίδιους όρους για αόριστο χρόνο.
Η παράταση αυτή της σύμβασης
είναι δυνατή για ορισμένο και πάλι χρόνο, όμως προς τούτο χρειάζεται δήλωση
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του Υπουργού Οικονομικών προς τον εκμισθωτή, τήρηση των διατυπώσεων και
συνδρομή των προϋποθέσεων, που τάσσει η διάταξη του ως άνω άρθρο 29. Η
χρησιμοποίηση του μισθίου ακινήτου από
το Ελληνικό Δημόσιο μετά την λήξη της
σύμβασης μισθώσεως, κατά νομικό πλάσμα θεωρείται σιωπηρά παράταση για το
χρονικό διάστημα της χρησιμοποιήσεως
και υποχρεούται το Δημόσιο σε καταβολή, ως αποζημίωση, του συμφωνημένου
μισθώματος και άλλης περαιτέρω ζημίας,
μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 611 ΑΚ, δηλαδή εφόσον ο εκμισθωτής αν και γνωρίζει ότι το
Ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει να χρησιμοποιεί το μίσθιο ακίνητο, δεν εναντιώνεται.
Ως εναντίωση, κατά την έννοια του
νόμου, νοείται η μονομερής δήλωση του
εκμισθωτή, ότι δεν στέργει στην συνέχιση
της μίσθωσης, είτε γενικώς είτε με τους
ίδιους όρους. Η εναντίωση μπορεί να είναι όχι μόνον ρητή, αλλά και σιωπηρή, να
έγινε δηλαδή για άλλο σκοπό, που, όμως
δείχνει κατά τους κανόνες της λογικής,
συμπερασματικά την βούληση του εκμισθωτή να μην δεχθεί εξακολούθηση της
μίσθωσης, με τους ίδιους όρους.
Τέτοια σιωπηρή εναντίωση αποτελεί προδήλως, εκτός από την άσκηση
αγωγής απόδοσης του μισθίου ακινήτου και εξώδικη δήλωση του εκμισθωτή ότι δεν δέχεται την παράταση της μίσθωσης. Η εναντίωση αυτή αρκεί να γίνει προς την στεγαζόμενη υπηρεσία ή
τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και δεν
είναι απαραίτητο να γίνει αποκλειστικώς
προς τον Υπουργό Οικονομικών ή το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όπως
ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και
6 του Δ/τος της 26-6/10-7-1940 «περί
Κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου, προκειμένου για δικόγραφο εισαγωγικό της δίκης. Τέτοιο ,όμως, δι-
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κόγραφο δεν συνιστά η εναντίωση ως
προς την παράταση της μίσθωσης (ΑΠ
1340/2003 ΕλλΔνη 46.158, ΑΠ 570/2000
ΕλλΔνη 41.1646, ΑΠ 65/2000 ΕλλΔνη
41.759, ΑΠ 574/1999 ΕλλΔνη 41.121,
ΑΠ 1691/1995 ΕλλΔνη 39.374, ΕΑ
8888/2005 ΕλλΔνη 47.1502).
Μόλις, ο εκμισθωτής εναντιωθεί
στην συνέχιση της μίσθωσης, αυτή λήγει
αμέσως και ο εκμισθωτής μπορεί να αξιώσει την απόδοση της χρήσεως του μισθίου ακινήτου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου
608 παρ.1ΑΚ. δεδομένου ότι δεν πρόκειται για ανανέωση της σύμβασης για αόριστο χρόνο, αλλά για συνέχιση αυτής, για
όσο χρόνο δεν εναντιώνεται ο εκμισθωτής, συνεπώς δεν απαιτείται καταγγελία
για την λύση της μίσθωσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 608 παρ.2 του ΑΚ. (Ι.Κατρά ΕλλΔνη 30.652, ΑΠ 922/1994 ΕΔΠ
1995.256.ΑΠ 863/1991 ΕλλΔνη 33.838,
ΕΠατρ. 790/1996 ΕλλΔνη 39.186).
Περαιτέρω στο άρθρο 41 παρ.17
του Ν.2648/1998 ορίζονται τα εξής: «α)
Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 19/19.11.1932 αντικαθίστανται ως εξής:«1)Στις μισθώσεις
ακινήτων για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών ή άλλη δημόσια χρήση, εφαρμόζονται ως προς την διάρκεια της μίσθωσης, την αναπροσαρμογή του μισθώματος και την καταγγελία της σύμβασης από τον εκμισθωτή, λόγω ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης του ακινήτου
οι διατάξεις του ΠΔ 34/1995, όπως ισχύουν», β) Στην παράγραφο 3 του άρθρου
29 του Π.Δ 19/19.11.1932 προστίθενται
εδάφια, που έχουν ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται παράταση, για μία μόνο
φορά, της μίσθωσης, χωρίς την διεξαγωγή δημοπρασίας, στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες κρίνεται τούτο απολύτως αναγκαίο και αιτιολογείται επαρκώς από την
στεγαζόμενη υπηρεσία.
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Η παράταση αυτή γίνεται με απλή
δήλωση του Υπουργού των Οικονομικών,
που κοινοποιείται στον εκμισθωτή τρεις
τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη
της ισχύουσας μίσθωσης, το δε μίσθωμα
αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων του Π.Δ 34/1995, όπως
ισχύουν», γ)Οι διατάξεις της προηγουμένης περίπτωσης β’ αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται μόνον σε μισθώσεις,
που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».
Η ισχύς της παραπάνω ρύθμισης αρχίζει από την δημοσίευση του
Ν.2648/1998 στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ,που έγινε στις 22.10.1998.
Η νέα ρύθμιση, με την οποία οι μισθώσεις για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών,
υπάγονται στο καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων του Π.Δ. 34/95, αφορά
μισθώσεις, που συνάπτονται μετά την
ισχύ του Ν.2648/1998.
Αυτό συνάγεται από τον συνδυασμό των εδαφίων β΄ και γ΄ της νέας αυτής
ρύθμισης, τα οποία εισάγουν μεταβατική
ρύθμιση, που αφορά τις υφιστάμενες μισθώσεις, που έχουν συναφθεί πριν από
την έναρξη ισχύος του Ν.2648/1998, η
θέσπιση των οποίων ,σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είχε νόημα, κατά το
περί τούτου εξαγόμενο εξ αντιδιαστολής επιχείρημα (ΑΠ 342/2002 ΕλλΔνη
2003.183, ΕΠατρ 1115/200 προσκ.).
Στην προκειμένη περίπτωση από
την προσήκουσα εκτίμηση των επικαλουμένων και προσκομιζομένων εγγράφων (σημειώνεται ότι οι διάδικοι δεν εξέτασαν πρωτοδίκως μάρτυρες) αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του από 7/5/1998 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως, ο ενάγων εξεμίσθωσε στο εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο, στις 7.5.1998, μετά από
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σχετική μειοδοτική δημοπρασία, ένα διώροφο κτήριο, που βρίσκεται στην Αμαλιάδα Ηλείας, στην διασταύρωση των
οδών Σισίνη και Αγ.Γεωργίου, προκειμένου να στεγασθούν σ’ αυτό οι υπηρεσίες της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης
Αμαλιάδος. Το μίσθιο παραδόθηκε αυθημερόν στο εναγόμενο. Η διάρκεια της
μίσθωσης ορίστηκε τριετής, δηλαδή για
το χρονικό διάστημα από 7.5.1998 έως
7.5.2001. Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 420.000 δραχμών. Ο
συμβατικός χρόνος της μίσθωσης έληξε
στις 7.5.2001, το εναγόμενο, όμως Ελληνικό Δημόσιο εξακολούθησε να κατέχει και να χρησιμοποιεί το μίσθιο ακίνητο και μετά την κατά τα άνω συμβατική
λήξη της μίσθωσης, χωρίς να παραταθεί μονομερώς η διάρκεια της, σύμφωνα
με το άρθρο 29 παρ.2 του ΠΔ 19.1932.
Αλλά, ούτε και ο ενάγων εκμισθωτής εναντιώθηκε στην συνέχιση της ένδικης μίσθωσης και έτσι παρατάθηκε σιωπηρά, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα
στη μείζονα σκέψη αυτής της απόφασης.
Με την 1115/2005 τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, αναπροσαρμόστηκε το μηνιαίο μίσθωμα, κατόπιν ασκήσεως της από 30.4.2002 αγωγής του ενάγοντος, στο ποσό των 1.600
ευρώ από 20.5.2002 και εφεξής. Στην
συνέχεια αποδείχθηκε ότι ο τελευταίος με
την από 13.8.2007 εξώδικη δήλωση του
προς το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο,
την οποία κοινοποίησε προς την Κτηματική Υπηρεσία του Ν.Ηλείας και προς το
ΝΣΚ, στις 31/8/2007 (βλ. τις επικαλούμενες και νομίμως προσκομιζόμενες 999Γ
και 8481δ’/31.8.2007 εκθέσεις επιδόσεως των δικαστικών επιμελητών στα
Πρωτοδικεία Ηλείας και Αθηνών Δ.Τ και
Α.Π αντίστοιχα), εναντιώθηκε στην περαιτέρω συνέχιση της ένδικης μίσθωσης
με τους ισχύοντες όρους, ζητώντας ανα-
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προσαρμογή του μηνιαίου μισθώματος
στο ποσό των 3.500 ευρώ.
Συνεπώς, από την κατά τα άνω
εναντίωση του ενάγοντος εκμισθωτή,
έληξε η σιωπηρά παραταθείσα για ορισμένο χρόνο ένδικη σύμβαση μίσθωσης και έκτοτε ανέκυψε η υποχρέωση
του εναγομένου προς απόδοση της χρήσεως του ενδίκου μισθίου ακινήτου, μη
απαιτουμένης καταγγελίας, σύμφωνα με
το άρθρο 608 παρ.2 του ΑΚ για την λύση
αυτής, στην οποία εκ περισσού ο ενάγων
προέβη για μίσθωση αορίστου χρόνου,
σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην μείζονα σκέψη αυτής της απόφασης.
Εξάλλου, η ένδικη μίσθωση διέπεται από τις διατάξεις του προδιαληφθέντος ΠΔ 19/19.11.1932 και δεν τυγχάνουν εφαμρογής σ’αυτήν, σύμφωνα

με τις νομικές σκέψεις που προαναφέρθηκαν, οι διατάξεις του ΠΔ 34/95, ως
προς τη διάρκεια της, αφού αυτή έχει συναφθεί πριν από τις 22.10.1998, οπότε
άρχισε να ισχύει το άρθρο 41 παρ.17 του
Ν.2648/1998. Το πρωτοβάθμιο, επομένως, Δικαστήριο το οποίο δέχθηκε ότι η
ένδικη μίσθωση έληξε από την εναντίωση του ενάγοντος εκμισθωτή στην περαιτέρω παράταση της μίσθωσης, μη
απαιτουμένης καταγγελίας για την λύση
της και ότι δεν εφαρμόζονται επ’ αυτής οι διατάξεις του άρθρου 41 παρ.17
του Ν.2648/1998, αλλά εκείνες του ΠΔ
19/19.11.1932, δεν έσφαλε στην ερμηνεία και εφαρμογή των προδιαληφθεισών διατάξεων και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τους δεύτερο και τρίτος λόγους
εφέσεως είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.

43/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Διονύσιος Παλλαδινός-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Κότσιφας, Σωτήριος Βαβαρούτας).
Αδικοπραξία. Ζημία θετική και διαφυγόν κέρδος. Άρθρο 930 παρ.3 ΑΚ. Η κατά του
ζημιώσαντα αξίωση του παθόντος για αποζημίωση δεν μπορεί να αποκρουσθεί από
τον ζημιώσαντα εκ του λόγου ότι άλλος, εκ του νόμου υποχρεούμενος, κατέβαλε στον
παθόντα, που απέσχε από την εργασία του τις αποδοχές του. Η υποχρέωση του τρίτου
προς παροχή μπορεί να στηρίζεται και σε σχέση δημοσίου δικαίου όπως στην περίπτωση
του Δημοσίου που παρέχει το μισθό σε πρόσωπο που δεν μπορεί να προσφέρει εργασία
λόγω ανικανότητας του από ατύχημα. Ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ. Πληρώνει αυτό τα
νοσήλεια αλλά ο παθών εισπράττει και την ζημία του από τον υπαίτιο. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
298 εδ. α και 914 ΑΚ προκύπτει ότι
όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και
υπαίτια έχει υποχρέωση αποζημίωσης
του παθόντος, η οποία περιλαμβάνει
τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του ζημιωθέντος (θετική ζημία) και το
διαφυγόν κέρδος. Στο άρθρο 930 παρ.3
ΑΚ ορίζεται ότι η αξίωση αποζημιώσεως

δεν αποκλείεται εκ του ότι κάποιος άλλος έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει ή να διατρέφει αυτόν που αδικήθηκε.
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται γενικότερη αρχή, κατά την οποία η κατά του
ζημιώσαντος αξίωση του παθόντος για
αποζημίωση δεν μπορεί να αποκρουσθεί
από τον ζημιώσαντα εκ του λόγου ότι άλλος εκ του νόμου υποχρεούμενος κατέ-
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βαλε στον παθόντα, που απέσχε από την
εργασία του, τις αποδοχές του. Διότι κατά
τη βούληση του νομοθέτη δεν πρέπει να
αποβεί προς όφελος του ζημιώσαντος το
γεγονός ότι τρίτος είναι υπόχρεος από το
νόμο ή εξ άλλου λόγου να αποζημιώσει ή
να διατρέφει αυτόν που αδικήθηκε.
Η υποχρέωση του τρίτου προς παροχή μπορεί να στηρίζεται και σε σχέση
δημοσίου δικαίου, όπως στην περίπτωση
του Δημοσίου που παρέχει τον μισθό σε
πρόσωπο που δεν μπορεί να προσφέρει
εργασία λόγω ανικανότητας του από ατύχημα. Τέτοια δυνατότητα για πρόσκτηση
από τον παθόντα αθροιστικά της αποζημίωσης από τον αδικήσαντα και της παροχής του τρίτου δεν υφίσταται όταν ο νομοθέτης ορίζει διαφορετικά, όπως συμβαίνει κατά το άρθρο 18 του ν.1654/1986
σύμφωνα με το οποίο η αξίωση αποζημίωσης του παθόντος μεταβιβάζεται εκ
του νόμου στο ΙΚΑ το οποίο είτε κατέβαλε είτε υποχρεούται να καταβάλει στον
παθόντα την οικεία κοινωνικοασφαλιστική παροχή προς κάλυψη της ζημίας του
(ΑΠ 598/2009, δημοσίευση Νόμος, ΑΠ
1127/2002, ΕλλΔνη 2004/397).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : Στις 15 Μαρτίου 2005, περί ώρα 14.30 ο ενάγων,
ήδη εκκαλών εφεσίβλητος οδηγώντας
το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΗ-9504 δίκυκλο μοτοποδήλατο, εκινείτο στην Πάτρα, επί της οδού Κορίνθου, με κατεύθυνση από την οδό Κολοκοτρώνη προς
την οδό Αράτου. Πλησιάζοντας τη διασταύρωση της με την οδό Αράτου, ακινητοποίησε το μοτοποδήλατο του έμπροσθεν του σηματοδότη, ο οποίος έδειχνε
ερυθρό φως, αφού πραγματοποίησε ένα
ελιγμό προς τα δεξιά από την αριστερή
λωρίδα κυκλοφορίας στην οποία εκινείτο, για να αποφύγει σταθμευμένο όχημα. αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ατην
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οποία εκινείτο, για να αποφύγει σταθμευμένο όχημα.
Αποτέλεσμα του προς τα δεξιά
ελιγμού του ενάγοντος, ήδη εκκαλούντος, εφεσίβλητου ήταν να παρεμβληθεί αιφνιδιαστικά προ της πορείας της με
αριθμό κυκλοφορίας ΑΖ0-242 δίκυκλης
μοτοσυκλέτας, την οποία οδηγούσε ο
εναγόμενος, ήδη εκκαλών, εφεσίβλητος
και εκινείτο στην ίδια κατεύθυνση πίσω
από τον ενάγοντα, ήδη εκκαλούντα.
Ο εναγόμενος, ήδη εκκαλών,
εφεσίβλητος ακινητοποίησε τη μοτοσυκλέτα του δεξιά του μοτοποδηλάτου του
ενάγοντος, ήδη εκκαλούντος, εφεσίβλητου και αφού του απεύθυνε την φράση
«Δεν ακούς ρε μαλάκα που σου κορνάρω να κάνεις στην άκρη, άντε και γαμήσου παλιόγερε», στη συνέχεια τη στιγμή ακριβώς που ο σηματοδότης έδειξε
πράσινο φως και ο ενάγων, ήδη εκκαλών, εφεσίβλητος εκκινούσε το μοτοποδήλατο, κλώτσησε με το αριστερό του
πόδι το μοτοποδήλατο του ενάγοντος,
ήδη εκκαλούντος, εφεσίβλητου στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει (ο ενάγων,
ήδη εκκαλών, εφεσίβλητος) την ισορροπία του, να πέσει στο οδόστρωμα και να
τραυματιστεί σοβαρά στο δεξί του πόδι.
Με βάση τα ως άνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά αποκλειστικά υπαίτιος του τραυματισμού του ενάγοντος, εκκαλούντος είναι ο εναγόμενος, εκκαλών. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου ενισχύεται ιδιαίτερα από τη σαφή κατάθεση
κατά την προανάκριση που διενεργήθηκε του μάρτυρος Κ.Β, ο οποίος περιγράφει λεπτομερώς τη συμπεριφορά του εναγομένου, εκκαλούντος και δεν αναιρείται
από την κατάθεση του μάρτυρος του εναγομένου, εκκαλούντος Λ.Κ, ο οποίος ενώ
είναι αυτόπτης δεν διευκρινίζει τον τρόπο
με τον οποίο έπεσε ο ενάγων.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δι-
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καστήριο που έκρινε αποτελεσματικά
υπαίτιο τον εναγόμενο, εκκαλούντα και
απέρριψε τον ισχυρισμό του εναγομένου, εκκαλούντος περί συντρέχοντος
πταίσματος του ενάγοντος, εκκαλούντος
δεν έσφαλε και πρέπει να απορριφθεί ο
αντίστοιχος λόγος έφεσης.
Ο ενάγων, εκκαλών μεταφέρθηκε
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Πατρών, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κνημιαίου κονδύλου κλειστό στο δεξί γόνατο, το οποίο αντιμετωπίσθηκε με χειρουργική επέμβαση εξωτερικής οστεοσύνθεσης κνήμης (τύπου
illzarov). Από το νοσοκομείο εξήλθε στις
18-3-2005, επανεξετάστηκε στις 20-32005, 6-4-2005, 20-4-2005, 10-5-2005,
8-6-2005, στις 30-6-2005 του αφαιρέθηκε η συσκευή εξωτερικής οστεοσύνθεσης (illzarov) και κατέστη ανίκανος διατροφής του κατά το ποσό των τριών (3)
επιπλέον ευρώ ημερησίως και συνολικά να ζημιωθεί το ποσό των 360 ευρώ
(120 ημέρες Χ 3 ευρώ). Δ)Για τις μετακινήσεις του από την οικία του στο νοσοκομείο και αντιστρόφως για τις επανεξε-

τάσεις χρησιμοποίησε ταξί και δαπάνησε 60 ευρώ (10 μετακινήσεις με την επιστροφή Χ 6 ευρώ=60).
Το κονδύλιο των 138, 49 ευρώ
για αγορά φαρμάκων είναι απορριπτέο
ως αβάσιμο κατ’ ουσίαν, διότι δεν αποδεικνύεται το είδος των φαρμάκων που
αγοράστηκαν για να κριθεί αν τελούν σε
αιτιώδη συνάφεια με τον τραυματισμό
του. Να σημειωθεί ότι ο ενάγων, εκκαλών
ζητεί και την καταψήφιση αγορών φαρμάκων ποσού 145,8 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν πριν τον τραυματισμό του.
Απορριπτέο είναι και το κονδύλιο
των 136 ευρώ για δυο μαγνητικές τομογραφίες, εγκεφάλου, καρωτίδων σπονδυλωτών αρτηριών (triplex), που πραγματοποίησε, στις 16.6.2005, αφού οι εξετάσεις αυτές δεν τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με τον τραυματισμό της όπως κατ’
ορθή εκτίμηση των αποδείξεων έκρινε
το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και ο σχετικός λόγος της έφεσης του ενάγοντοςεκκαλούντος, με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί
ως αβάσιμος.

111/2010
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Λειβαδάς, Παναγιώτα Τζάρου).
Παραγραφή αξιώσεων από αδικοπραξία. Γεννιέται αξίωση για ζημίες, παρούσες και
προβλεπτές, μέλλουσες, θετικές ή αποθετικές και αρχίζει η πενταετής παραγραφή
από τότε που έλαβε γνώση ο τρίτος της ζημίας και του υπαιτίου. Άρθρο 268ΑΚ. Αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση. Υπόκειται σε εικοσαετή παραγραφή και
για το μέρος που δεν επιδικάσθηκε αλλά υπό τον όρο ότι οι νεότερες αξιώσεις δεν είχαν ήδη υποκύψει στην μέχρι της τελεσιδικίας ισχύουσα βραχυχρόνια παραγραφή δεδομένου ότι η τελεσίδικη επιδίκαση της επίδικης τότε αξιώσεως δεν επιφέρει αναβίωση της αξιώσεως και κατά το μέρος που δεν έχει ασκηθεί και έχει πλέον αποσβεσθεί
λόγω παραγραφής, που διέδραμε χωρίς διακοπή κατά το άρθρο 261ΑΚ. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 247,

251, 298, 914, 922, 937 παρ. 1 ΑΚ ορίζε-
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ται ότι σε περίπτωση αδικοπραξίας, αφότου εκδηλώνεται το ζημιογόνο γεγονός,
με οποιαδήποτε μορφή ζημίας, θετικής ή
αποθετικής, γεννάται υπέρ του ζημιωθέντος αξίωση αποζημιώσεως για την όλη
ζημία, παρούσα και μέλλουσα, εάν είναι
αυτή προβλεπτή, κατά τη συνήθη πορεία
των πραγμάτων και εφόσον η δικαστική
επιδίωξη είναι δυνατή, αρχίζει η παραγραφή της σχετικής αξιώσεως προς αποζημίωση, η οποία είναι πενταετής από τότε
που ο ζημιωθείς έλαβε γνώση της ζημίας και του υποχρέου προς αποζημίωση.
Τρέχει δε από τότε ο χρόνος παραγραφής για όλες τις ζημίες επελθούσες και μέλλουσες εκτός από εκείνες των
οποίων δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων.
Δεν είναι δε απαραίτητος για την έναρξη
της παραγραφής ο ακριβής κατά ποσό
προσδιορισμός της ζημίας.
Περαιτέρω από τις συνδυασμένες
διατάξεις των άρθρων 261 εδ. α΄ ΑΚ και
221 παρ.1 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι σε περίπτωση ασκήσεως αγωγής για μέρος μόνο
της αξιώσεως για αποζημίωση, η επίδοση της αγωγής διακόπτει τη παραγραφή
μόνο για το μέρος αυτό, ως προς το οποίο
δημιουργείται αντιστοίχως εκκρεμοδικία.
Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 268 εδ. α΄ του ΑΚ, κατά την
οποία «κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε
με τελεσίδικη απόφαση ή δημόσιο εκτελεστό έγγραφο παραγράφεται μετά από
είκοσι έτη και αν ακόμη η αξίωση καθεαυτή υπαγόταν υπαγόταν σε συντομότερη παραγραφή», σε περίπτωση βεβαιώσεως με τελεσίδικη δικαστική απόφαση της υπάρξεως αξιώσεως για θετική και αποθετική ζημία από αδικοπραξία, επέρχεται κατ’ αρχήν, επιμήκυνση
της πενταετούς παραγραφής του άρθρου 937 παρ.1 εδ. α΄ του ΑΚ, σε 20ετή
αρχόμενη από την τελεσιδικία και ως
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προς το μέρος της όλης αξιώσεως αποζημιώσεως για αποθετική ζημία (απώλεια προσόδων) της αναγομένης δηλαδή και σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου,
για το οποίο επιδικάσθηκε αποζημίωση.
Και αυτό γιατί και το μέρος αυτό
της αξιώσεως, καίτοι δεν περιέχεται ειδική αναγνωριστική διάταξη στην απόφαση, θεωρείται ότι έχει βεβαιωθεί (εμμέσως) στη περίπτωση αυτή με την παρεμπίπτουσα δικαστική κρίση η οποία
ήταν αναγκαία, για την ύπαρξη δικαιώματος αποζημιώσεως του παθόντος γενικώς για κάθε ζημία από αδικοπραξία.
Η εκτίμηση όμως του χρόνου της
παραγραφής κατά τους όρους του άρθρου 268ΑΚ προϋποθέτει αναγκαίως την
ύπαρξη αξιώσεως που δεν έχει ήδη υποκύψει στην μέχρι της τελεσιδικίας ισχύουσα βραχυχρόνια παραγραφή, δεδομένου
ότι η τελεσίδικη επιδίκαση της επίδικης
τότε αξιώσεως δεν επιφέρει αναβίωση της
αξιώσεως και κατά το μέρος που δεν έχει
ασκηθεί και έχει πλέον αποσβεσθεί λόγω
παραγραφής, η οποία διέδραμε, χωρίς διακοπή κατ’ άρθρο 261 ΑΚ (ΑΠ 738/2003
ΝοΒ 2004, 232, ΑΠ 1100/2005 ΝοΒ 2006,
191, ΑΠ 233/2007 ΕλλΔνη 49 (2008), 124
Κρητικός Αποζημίωση από αυτοκινητικά
ατυχήματα παρ. 23 αρ.14, 15 επ. σελ.
516, 517, 518, αρ 34 σελ.522).
Στη προκειμένη περίπτωση από
όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν
αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Στις 8-8-1996 και περί
ώρα 00.50 ο πρώτος κυρίως εναγόμενος
Δ.Α και ήδη πρώτος εφεσίβλητος, οδηγώντας το υπ’ αρ. κυκλοφορίας ……Ι.Χ.
επιβατηγό αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας και
κατοχής της δεύτερης κυρίως εναγομένης Ε.Α και ήδη δεύτερης εφεσίβλητης,
το οποίο ήταν ασφαλισμένο κατά τον ως
άνω χρόνο για την έναντι τρίτων αστι-
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κή ευθύνη από βλάβες προσώπων και
πραγμάτων κατά τη λειτουργία του στην
Tρίτη κυρίως εναγομένη ασφαλιστική
εταιρεία και ήδη τρίτης εφεσίβλητης εκινείτο επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών –Πύργου με κατεύθυνση από Πύργο προς Πάτρα. Ο Δ.Μ του Λ, ασφαλισμένος κατά τον ως άνω χρόνο στο κυρίως ενάγον Ι.Κ.Α., εκινείτο κανονικά
στην ίδια παραπάνω οδό στο αντίθετο
ρεύμα πορείας, δηλαδή με κατεύθυνση
από Πάργα προς Πύργο, οδηγώντας
την υπ’ αρ. ….δίκυκλη μοτοσικλέτα του.
Μόλις ο πρώτος κυρίως εναγόμενος έφθασε στη διασταύρωση της ως
άνω οδού (Π.Ε.Ο.Π.Π.) με την οδό Μ.
(στα Β.Πατρών που οδηγεί στην παραλία), στην οποία δεν υπάρχει σήμανση,
που να ορίζει την προτεραιότητα, επιχείρησε αριστερή στροφή προς την παραλία και εισήλθε στη διασταύρωση αυτή,
ανακόπτοντας την κανονική πορεία της
αντιθέτως ερχόμενης δίκυκλης μοτοσυκλέτας του Δ.Μ του Λ, με αποτέλεσμα
να επιπέσει με το εμπρόσθιο αριστερό
τμήμα του ως άνω αυτοκινήτου που οδηγούσε στο αριστερό πλευρό της ως άνω
μοτοσυκλέτας και να ανατρέψει αυτήν.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης αυτής υπήρξε ο παρακάτω εκτιθέμενος βαρύτατος τραυματισμός του Δ.Μ του Λ. Ο
πρώτος κυρίως εναγόμενος Δ.Α εισήλθε
στον παραπάνω ισόπεδο οδικό κόμβο
(διασταύρωση), στον οποίον δεν υπήρχε σήμανση, που να ορίζει την προτεραιότητα, χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή κινδύνου και χωρίς να σταματήσει και να παραχωρήσει
την προτεραιότητα στην ερχόμενη από τα
δεξιά του δίκυκλη μοτοσυκλέτα του Δ.Μ.
Αποκλειστικός υπαίτιος του ένδικου τροχαίου ατυχήματος υπήρξε ο
πρώτος κυρίως εναγόμενος. Με την
παραπάνω συμπεριφορά του ο τελευ-
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ταίος παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 και παρ.5 στην αρχή του
(ισχύοντος κατά το χρόνο του ατυχήματος) Ν.2094/1992 και δεν κατέβαλε κατά
την οδήγηση την προσοχή και περίσκεψη που όφειλε, δηλαδή αυτήν που υπό
τις συγκεκριμένες ως άνω περιστάσεις,
μπορούσε να επιδείξει ο μέσος, συνετός
και ευσυνείδητος οδηγός τέτοιου οχήματος (άρθρο 330 εδ. β΄ του Α.Κ.). Ο Δ.Μ.
του Λ, εξαιτίας του ένδικου τροχαίου ατυχήματος και δη της πρόσκρουσης του ως
άνω αυτοκινήτου στην αριστερή πλευρά
της μοτοσυκλέτας του (όπου βρισκόταν
το αριστερό του πόδι) και της εν συνεχεία
ανατροπής της, υπέστη ευθύς εξαρχής
βαρύ τραυματισμό και δη ανοικτό κάταγμα αριστερής κνήμης, το οποίο εμφάνισε στη συνέχεια τις παρακάτω επιπλοκές, οι οποίες ήταν από τις 21-11-1996
προβλεπτές κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων, τους κοινούς κανόνες και τα
ιατρικά δεδομένα, όπως θα αναλυθεί ειδικότερα παρακάτω.
Συγκεκριμένα, λόγω της βαρύτητας
της κατάστασης του νοσηλεύθηκε επανειλημμένως στην ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίου), όπου υπεβλήθη σε μεγάλο αριθμό επεμβάσεων.
Ειδικότερα νοσηλεύθηκε στο ως
άνω νοσοκομείο από 8-8 έως 25-111996… έως 25-5-1999 και υποβλήθηκε σε χειρουργικό καθαρισμό, διαρθρική εξωτερική οστεοσύνθεση, αφαίρεση
οστικού τεμαχίου κνήμης μήκους 7 εκατοστών, κάλυψη δερματικού ελλείμματος, πλαστικές επεμβάσεις, τοποθέτηση συσκευής ιβιτατόν για επιμήκυνση
του ποδός, που βράχυνε λόγω της ως
άνω αφαίρεσης του οστικού τεμαχίου.
Η αφαίρεση του οστικού τεμαχίου
κνήμης μήκους 7 εκατοστών αποτελούσε
επιπλοκή και επιδείνωση του ήδη υπάρ-
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χοντος τραύματος, ήτοι του ανοικτού κατάγματος αριστερής κνήμης, η οποία ήταν
από τις 21-11-1996 προβλεπτή κατά τη
συνήθη πορεία των πραγμάτων, τους κοινούς κανόνες και τα ιατρικά δεδομένα και
μπορούσε από τις 21-11-1996 να ληφθεί
και να συνυπολογισθεί.
Εξαιτίας του παραπάνω τραυματισμού του και της μεταγενέστερης, αλλά
προβλεπτής, επιδείνωσης της υγείας του,
που οφειλόταν στο παραπάνω τροχαίο ατύχημα, ο Δ.Μ. του Λ. θα παραμείνει ολικά ανίκανος προς εργασία και κατά το τώρα επίδικο χρονικό διάστημα της κρινόμενης αγωγής από 9-8-1998 μέχρι 31-8-2003.
Κατά το διάστημα αυτό ο τελευταίος με πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα εξακολουθούσε να εργάζεται ως βοηθός μανταδόρου στην εταιρεία C. στην βιομηχανική
ζώνη Πατρών. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό θα απωλέσει τις μηνιαίες αποδοχές του, τα επιδόματα εορτών (δώρα)
Χριστουγέννων και Πάσχα, τις αποδοχές
αδείας και τα επιδόματα αδείας, οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των
10.410,90 ευρώ, το οποίο θα εισέπραττε
με πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία
των πραγμάτων αν δεν εξακολουθούσε
η ολική ανικανότητα του προς εργασία,
που ήταν απότοκος του τραυματισμού
του από το παραπάνω τροχαίο ατύχημα.
Η συνολική περαιτέρω και μεταγενέστερη αποθετική ζημία του ενάγοντος ανέρχεται, λοιπόν, στο παραπάνω
ποσό των 10.410, 90 ευρώ. Το κυρίως
ενάγον Ι.Κ.Α., στο οποίο ο παθών Δ.Μ
του Λ. ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο του ατυχήματος, ώφειλε στον τελευταίο από τη μεταξύ τους σχέση κοινωνική ασφάλιση και πράγματι κατέβαλε
ασφαλιστική παροχή που ήταν χρονικά
ποιοτικά και ποσοτικά αντίστοιχη προς
τα ως άνω διαφυγόντα εισοδήματα λόγω
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ολικής ανικανότητας προς εργασία δηλ.
σύνταξη αναπηρίας η οποία ανήλθε στη
προκειμένη περίπτωση στο ίδιο παραπάνω ποσό των 10.410, 90 ευρώ.
Επομένως η επίδικη αδικοπρακτική αξίωση για αποκατάσταση της περαιτέρω αποθετικής περιουσιακής ζημίας, ήτοι
των περαιτέρω διαφυγόντων εισοδημάτων
λόγω ολικής ανικανότητας προς εργασία,
που ανέρχεται σε 10.410, 90 ευρώ μεταβιβάσθηκε αυτοδικαίως από τον Δ.Μ του Λ.
στο κυρίως ενάγον Ι.Κ.Α. κατά νόμο από
τότε που γεννήθηκε δηλ. από την ημέρα
του ατυχήματος από 8-8-1996.
Από την ως άνω ημερομηνία αποπερατώθηκε η περιγραφείσα αδικοπρακτική συμπεριφορά του πρώτου εναγομένου. Στις 21-11-1996 με τη δήλωση που
υποβάλει ο παθών στον ασφαλιστικό του
φορέα (ενάγον ΙΚΑ), όταν νοσηλευόταν
ακόμα στην ορθοπεδική κλινική του Πανεπιστημίου Νοσοκομείου Ρίου Πατρών
λόγω του βαρυτάτου τραυματισμού του,
περιήλθε σε γνώση στον αρμόδιο υπάλληλο του ενάγοντος για την άσκηση της
αποζημιωτικής αγωγής ότι αυτός (παθών) νοσηλευόταν από 8-8-1996 συνεχώς λόγω του βαρυτάτου τραυματισμού
του που βεβαιωνόταν και από την από
23-12-1996 ιατρική βεβαίωση του ιατρού
χειρουργού ορθοπεδικού Μ.Τ.
Περαιτέρω αφαιρέθηκε οστικό τεμάχιο κνήμης 7 εκατοστών μ’ επακόλουθο την βράχυνση του αριστερού ποδός η
οποία προκάλεσε, παρά τη συσκευή επιμήκυνσης που τοποθετήθηκε, την ολική ανικανότητα για εργασία γενικώς και
οπωσδήποτε για την εργασία μανταδόρου
που ασκούσε μέχρι την ημέρα του ατυχήματος και αναπηρία του παθόντος και το
επίδικο χρονικό διάστημα. Το ενάγον λόγω
του βαρυτάτου τραυματισμού του ασφαλισμένου του έκρινε αυτόν ανίκανο για εργασία και χορήγησε σ’ αυτόν επίδομα ασθε-
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νείας λόγω ανικανότητας για εργασία για
χρονικό διάστημα 8-8-96/24-12-97 (βλ.
υπ’ αριθ. Π2303/1999 βεβαίωση και με
ημερ. 17-3-1997 βεβαίωση του ΙΚΑ).
Με την υπ’ αριθμ.3310/1-1-1998
απόφαση το ενάγον χορήγησε στον ασφαλισμένο του σύνταξη συνήθους αναπηρίας
από ατύχημα εκτός εργασίας με Π.Α.67/10
και στη συνέχεια με την υπ’αριθ. 3310/491-1998 απόφαση του Διοικητή, όπως
αυτή τροποποιήθηκε, χορήγησε στον
ασφαλισμένο του παθόντα Δ.Μ πλήρη
σύνταξη λόγω αναπηρίας από 7-8-1998
μέχρι 31-8-99 (βλ. υπ’αριθ. Σ91/3113/1-21999, 2822/5-8-99, Σ91/2755 αποφάσεις).
Η σωματική βλάβη που επήλθε
στον ασφαλισμένο του κατά το ατύχημα στις 8-8-1996 ήταν βαρεία και τούτο
κατέστησε γνωστό στον αρμόδιο υπάλληλο στις 21-11-1996. Η επί μακρόν τρίμηνη συνεχώς κατ’ αρχήν νοσηλεία του
στην ορθοπεδική κλινική του παραπάνω
νοσοκομείου η οποία εκρίθη επιβεβλημένη από τους θεράποντες ιατρούς και η
μετέπειτα νοσηλεία στο ίδιο νοσοκομείο
λόγω επιπλοκών και αναγκαίων επεμβάσεων κατά τα περιοδικά χρονικά διαστήματα που έχουν αναφερθεί έως στις
25-1-1999 δηλ. τρία (3) έτη μετά το ατύχημα (άλλωστε τούτο δεν αμφισβητεί το ενάγον) όπως και η χορήγηση σ’ αυτόν για
την αιτία αυτή από το ενάγον επιδομάτων
ανικανότατος και συντάξεων αναπηρίας.
Τούτο καταδεικνύει, ότι δεν επρόκειτο για μια απλή περίπτωση ιασίμου
αλλά επρόκειτο για σωματική βλάβη με
δυσμενή εξέλιξη της υγείας του παθόντος η οποία ήταν προβλεπτή από τις
21-11-1996 κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων και τους κανόνες και ιατρικά
δεδομένα. Οι μεταγενέστερες συνέπειες
αυτού του τραυματισμού που είχαν σαν
αποτέλεσμα την αναπηρία και την ολική
ανικανότητα για εργασία ήταν προβλέψι-
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μη ενόψει του είδους και της εκτάσεως
και ήταν αναμενόμενες.
Επομένως ήταν προβλεπτή για
το μέλλον η ανικανότητά του για εργασία
και η συνεπεία τούτου ζημία καθώς και ο
περαιτέρω προσδιορισμός και υπολογισμός της έκτασής της δηλ. τ’ απαραίτητα στοιχεία του εν συνεχεία καθορισμού
του ύψους της ζημίας.
Έτσι για όλες τις ζημίες του Δ.Μ και
εν προκειμένω για όλα τα διαφυγόντα κέρδη λόγω ανικανότητος για εργασία και για
τις επελθούσες και για τις επίδικες (ζημίες)
που ήταν προβλεπτές γεννήθηκε μια φορά
στις 8-8-1996 μία ενιαία αδικοπρακτική
αξίωση που ήταν δικαστικώς επιδιώξιμη
και η οποία μεταβιβάσθηκε αμέσως και
αυτοδικαίως στον ενάγον ΙΚΑ στην έκταση των αιτουμένων με την αγωγή παροχών (επιδόματα και συντάξεις) που ώφειλε στον ως άνω παθόντα για το οριοθετούμενο με την αγωγή χρονικό διάστημα
από 9-8-1998 μέχρι 31-8-2003.
Επομένως από τις 21-11-1996 που
έγινε γνωστό στον αρμόδιο υπάλληλο του
ενάγοντος η σωματική βλάβη του ασφαλισμένου του και τα υπόχρεα πρόσωπα
(εναγόμενοι) εκδηλώθηκε σύμφωνα με
όσα αποδείχθηκαν από τα προσκομιζόμενα έγγραφα ο επιζήμιος χαρακτήρας
της πράξης για την όλη ζημία του ασφαλισμένου του και τις αναμενόμενες απαιτήσεις του. Από τότε μπορούσε να προβλέψει και τις μεταγενέστερες συνέπειες που
επήλθαν ήτοι την επακόλουθη αναπηρία
καθώς και την αιτιώδη συνάφεια των δυσμενών συνεπειών με το ένδικο ατύχημα.
Έτσι από τότε άρχισε να τρέχει η
κατ’ άρθρο 937 παρ. 1 ΑΚ ενιαία πενταετής παραγραφή της μίας αδικοπρακτικής αξίωσης του ενάγοντος για όλες τις
ζημίες (τις άνω επελθούσες και μέλλουσες και προβλεπτές για τα επίδικα περαιτέρω διαφυγόντα κέρδη των 10.410,90
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ευρώ) λόγω ανικανότητας προς εργασία
του ασφαλισμένου του από 9-8-1998/318-2003. Στις 21-11-1991 συμπληρώθηκε
η πενταετής παραγραφή των επιδίκων
αξιώσεων του ενάγοντος.
Η ένδικη όμως αγωγή επιδόθηκε στο πρώτο και δεύτερη των εναγομένων και ήδη εφεσιβλήτων σε μεταγενέστερο χρόνο ήτοι στους πρώτο και Δευτέρα τούτων στις 22-9-2003 (βλ. τη υπ
αριθμ.10609Δ 10610Δ/22-9-2003 εκθέσεις επιδόσεως του Δικ. Επιμελητού στο
Πρωτοδικείο Πάτρας Α.Μ) κα στην τρίτη εναγόμενη στις 2-10-2003 (βλ. την υπ
‘αριθ. 14182/2-10-2003 έκθεση επιδόσεως της δικ. Επιμελητρίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μ.Γ).
Εν όψει αυτών είναι βάσιμη η ένσταση που υπέβαλαν οι εναγόμενοι και
ήδη εφεσίβλητοι με τις πρωτόδικες προτάσεις και δήλωση καταχωρηθείσα στα
πρακτικά στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
και η ένδικη αξίωση που ασκεί το ενάγον
ως εξ υποκαταστάσεως δικαιούχος του
ασφαλισμένου του παθόντος γι’ αποζημίωση για στέρηση διαφυγόντων εισοδημάτων κατά των υποχρέων από το ατύχημα
για το χρονικό διάστημα 9-8-98 έως 31-82003 έχει υποπέσει στη πενταετή παραγραφή αφού από τις 21-11-1996 που συνέτρεχαν όλες οι προϋποθέσεις έναρξης
της παραγραφής μέχρι τον χρόνο επιδόσεως της κρινόμενης αγωγής (22-9-2003
2-10-2003) έχει παρέλθει ο χρόνος της
πενταετίας του άρθρου 937 ΑΚ.
Περαιτέρω επί των από 15-32000, 17-3-2000 και 22-12-2000 προγενεστέρων αγωγών του κατά των τότε
και νύν εναγομένων οι οποίες ασκήθηκαν πριν την συμπλήρωση της πενταετούς παραγραφής του άρθρου 937 παρ.1
ΑΚ εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό η υπ’αριθ.541/21-7-2003 απόφαση του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου χωρίς να έχει μεσο-
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λαβήσει πενταετία μεταξύ των διαφόρων
διαδικαστικών πράξεων και με την απόφαση αυτή επιδικάσθηκαν στο (τότε και
νυν) ενάγον ΙΚΑ τα ποσά των 38.013,65
ευρώ, 5230,28 ευρώ και 19044,55 ευρώ,
ως αποζημίωση για τις θετικές και αποθετικές περιουσιακές ζημίες (νοσήλια και
διαφυγόντα εισοδήματα λόγω ολικής ανικανότητος προς εργασία) για το τότε επίδικο προγενέστερο χρονικό διάστημα.
Με τη κρινομένη αγωγή που στρέφεται κατά των ιδίων εναγομένων το
(τότε και νυν) ενάγον Ι.Κ.Α, όπως προαναφέρθηκε, ζητεί το ποσό των 10.410,90
ευρώ ως περαιτέρω αποζημίωση για μεταγενέστερες αποθετικές περιουσιακές
ζημίες που ανάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο ήτοι για τα επίδικα περαιτέρω
διαφυγόντα εισοδήματα των 10.410,90
ευρώ λόγω ολικής ανικανότητος προς
εργασία του ασφαλισμένου που διαρκεί και κατά το επίδικο διάστημα από
9-8-1998 μέχρι 31-8-2003.
Οι αρχικές όμως αγωγές που
ασκήθηκαν για ένα μέρος μόνο της όλης
αδικοπρακτικής αξιώσεως αποζημιώσεως επέφεραν διακοπή της παραγραφής
μόνο για το μέρος αυτό και δεν επέφεραν σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη
μείζονα σκέψη διακοπή της παραγραφής του άρθρου 937 παρ.1 ΑΚ η οποία
είχε αρχίσει από τις 21-11-1996 και ως
προς το (μη επίδικο τότε) μέρος της αδικοπρακτικής αξιώσεως για τις τώρα επίδικες περαιτέρω (αποθετικές) ζημίες (περαιτέρω διαφυγόντα εισοδήματα των
10.410,90 ευρώ), οι οποίες ήταν προβλεπτές από τις 21-11-1996 λόγω ολικής
ανικανότητος προς εργασία που διαρκεί
από 9-8-1998 μέχρι 31-8-2003, έστω και
αν ως προς τις τελευταίες αξιώσεις (δηλ.
τις αφορώσες μεταγενέστερο χρονικό διάστημα) γι’ αποζημίωση είχε διατυπωθεί επιφύλαξη για τη δικαστική επιδίωξή
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τους (βλ. ο.π.π. ΑΠ 1100/2005).
Ως προς το επίδικο μέρος της αξιώσεως έχει ήδη συμπληρωθεί η πενταετής παραγραφή στις 21-11-2001 δηλ.
προ της επιδόσεως της κρινόμενης αγωγής στους εναγομένους (22-9-2003 για
πρώτο και δευτέρα και 2-10-2003 για
τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία)
σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αναφερθεί
αλλά πριν από τη τελεσιδικία της υπ’
αριθ. 541/2003 απόφασης του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου η οποία δημοσιεύθηκε στις 21-7-2003.
Επομένως και σύμφωνα με τ’ αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη δεν συντρέχει περίπτωση επιμήκυνσης της παραγραφής της ανωτέρω αξιώσεως του ενάγοντος από πενταετία σε εικοσαετία η
οποία (αξίωση) είχε ήδη υποπέσει στη
βραχυχρόνια πενταετή παραγραφή πριν
τη τελεσιδικία της πρωτόδικης απόφασης.
Εάν δεν ήθελε υποτεθεί ως βάσιμος ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι η παραγραφή της ένδικης αξιώσεώς του άρχιζε στις 9-8-1998 γιατί τότε έλαβε γνώση
της επιδείνωσης της υγείας του ασφαλισμένου του η οποία ήταν εξαρχής απρόβλεπτη όταν δηλ. κρίθηκε ανίκανος για εργασία και του απονεμήθηκε σύνταξη αναπηρίας (ισχυρισμό άλλωστε που το Δικαστήριο δεν δέχθηκε ως βάσιμο σύμφωνα με τ’ αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά που έχουν αναφερθεί και πάλι η
αξίωση του είχε υποπέσει στην πενταετή
παραγραφή διότι από το ανωτέρω χρονικό σημείο 9-8-2003 έως την επίδοση της
αγωγής στους εναγόμενους 22.9.2003
και 2-10-2003 αντίστοιχα) έχει και πάλι
παρέλθει η πενταετία, διότι δεν έχουν
εφαρμογή εν προκειμένω οι διατάξεις των
άρθρων 250 παρ. 17 ΑΚ σε συνδ. με άρθρο 253 ΑΚ σύμφωνα με τις οποίες «παραγράφονται σε πέντε χρόνια οι αξιώσεις
των κάθε είδους μισθών των καθυστερου-
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μένων προσόδων συντάξεων διατροφής
και κάθε άλλης παροχής που επαναλαμβάνεται περιοδικά, η δε παραγραφή αυτών των αξιώσεων αρχίζει από το τέλος
του έτους μέσα στο οποίο συμπίπτει η
έναρξη της παραγραφής».
Και τούτο διότι, η επίδικη αξίωση για αποζημίωση για στέρηση διαφυγόντων εισοδημάτων λόγω ανικανότητος προς εργασία εξ αιτίας τραυματισμού έστω και αν επιδικάζεται σε μηνιαίες δόσεις (άρθρο 930 παρ.1 εδ. α’ ΑΚ)
δεν αποτελεί περιοδικά επαναλαμβανόμενη παροχή διότι η αποζημίωση αυτή
δεν έχει εκ των προτέρων ορισμένο περιεχόμενο και δεν παράγεται σε ορισμένα
χρονικά διαστήματα με μόνη τη πάροδο
του χρόνου αλλά εξαρτάται από την κατά
το κρίσιμο χρόνο επέλευση και το ύψος
των ζημιών αυτών (διαφυγόντων εισοδημάτων). (ΑΠ 660/2001 ΕλλΔνη 92(2001),
1632 ΑΠ 322/75 ΝοΒ 23,1140).
Τέλος η επικουρική βάση της κυρίας αγωγής περί ευθύνης της τρίτης εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρείας βάσει
σωρευτικής αναδοχής χρέους είναι μη
νόμιμη γιατί δεν αναφέρει το ενάγον στο
δικόγραφο στοιχεία της συμβάσεως σωρευτικής αναδοχής χρέους κατά την έννοια του άρθρου 477 ΑΚ ούτε τ’ αναγκαία
στοιχεία για την εφαρμογή των άρθρων
43 παρ.6 Ν. 2696/1999 διότι δεν επικαλείται την κατάθεση από τον οδηγό του
ζημιογόνου αυτοκινήτου στο αστυνομικό
τμήμα της προβλεπόμενης από το άρθρο
5 παρ.2 κ.ν 489/1976 βεβαίωση ασφαλίσεως που εξομοιώνεται κατά πλάσμα του
νόμου με πρόταση ασφαλιστικής εταιρείας που εξέδωσε τη βεβαίωση προς τον
παθόντα και προς το ενάγον για τη κατάρτιση σύμβασης σωρευτικής αναδοχής
χρέους ούτε επικαλείται τη σιωπηρή αποδοχή της πλασματικής προτάσεως αυτής
με την άσκηση της κρινόμενης αγωγής.
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Τα περιστατικά αυτά τα εκθέτει
το ενάγον με τη προσθήκη των προτάσεων του προβαίνοντας έτσι σ’ ανεπίτρεπτη μεταβολή ιστορικής βάσεως της
αγωγής και συγκεκριμένα σε προσθήκη νέας βάσεως από τ’ άρθρα 43 παρ.6
Ν. 2696/1999 σε συνδ. 477ΑΚ η οποία

όμως είναι απαράδεκτη κατά τα άρθρα
224 και 237 παρ. 3 εδ. γ’ ΚΠολΔ και δεν
μπορεί να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο (βλ. ΑΠ 828/2005 ΕλλΔνη 2006,
105, ΑΠ 57/2004 ΕλλΔνη 2004, 726
Κρητικός ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα παρ.29 αριθ. 175 σελ. 710, 711.

135/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Τζαμαλούκας, Παναγιώτης Μίχος).
Υπεξαίρεση. Προϋποθέτει ότι το κινητό πράγμα που ιδιοποιείται ο δράστης είναι
«ξένο» (ολικά ή εν μέρει). Άρα αντικείμενο υπεξαίρεσης δεν μπορεί να είναι κινητό
πράγμα που μεταβιβάσθηκε κατά κυριότητα από τον ιδιοκτήτη του στο φερόμενο ως
δράστη με κάποια μεταβιβαστική πράξη της κυριότητας (έστω και άκυρη) όπως λχ. με
παράδοση της νομής και κατοχής του κινητού. Αν όμως το πράγμα μεταβιβάσθηκε με
αναβλητική αίρεση που ματαιώθηκε, η κυριότητα δεν μεταβιβάζεται και ο υπό αίρεση
δικαιούχος έχει απλώς την κατοχή του ληφθέντος κινητού πράγματος και αν αρνηθεί
την απόδοση, τότε διαπράττει το αδίκημα της υπεξαίρεσης.

Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των άρθρων 914 ΑΚ και 375 παρ.1
εδ. α΄ ΠΚ για να τελεστεί το ποινικό και
αστικό αδίκημα της υπεξαιρέσεως πρέπει το κινητό πράγμα που ιδιοποιείται ο
δράστης, να του είναι «ξένο (ολικά ή εν
μέρει)», να ανήκει δηλαδή στην κυριότητα ή στη συγκυριότητα του άλλου, όπως
αυτή διαπλάθεται από το αστικό δίκαιο.
Επομένως, αντικείμενο της υπεξαιρέσεως δεν μπορεί να είναι κινητό
πράγμα που μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα από τον ιδιοκτήτη του στον φερόμενο ως δράστη με κάποια (έστω άκυρη ή ακυρώσιμη) μεταβιβαστική της κυριότητας πράξη, όπως λ.χ. με παράδοση της νομής και κατοχής του κινητού
πράγματος και με την οικεία εμπράγματη εκποιητική σύμβαση κατά τα άρθρα
1034 συνδ. 976 εδ. α΄ Α.Κ.

Αντιθέτως, όμως, στην περίπτωση που η κυριότητα του παραδοθέντος
κινητού πράγματος μεταβιβάστηκε υπό
αναβλητική αίρεση κατ’ άρθρο 201 ΑΚ
που προστέθηκε, κατά τα συμφωνηθέντα, στην εμπράγματη μεταβιβαστική σύμβαση του άρθρου 1034 ΑΚ, εφόσον η αναβλητική αίρεση αυτή ματαιωθεί, η κυριότητα δεν μεταβιβάζεται, ο δε
υπό αίρεση δικαιούχος έχει την κατοχή
μόνον του ληφθέντος κινητού πράγματος, αρνούμενος δε την απόδοση του
διαπράττει, συντρεχόντων και των λοιπών όρων του άρθρου 375 παρ.1 εδ.
α΄ ΠΚ, υπεξαίρεση (ΑΠ 1780/1988 Ποιν.
Χρον. ΛΘ΄, 597, ΕφΑθ 2829/2000 ΕλΔνη
43.228, Μαργαρίτης, Ερμ. ΠΚ (2009),
άρθρο 375 αρ.53, 54 και 55, Μυλωνόπουλος, Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας, 2001 σελ. 151).
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«Ιδιοποίηση» του ξένου κινητού
πράγματος με την έννοια του άρθρου
375 παρ.1 εδ. α΄ ΠΚ (και όχι απλή υπεξαγωγή εγγράφου του άρθρου 222 ΠΚ)
τελείται και στην περίπτωση που ο δράστης αποκρύπτει το έγγραφο και επιπλέον αρνείται ψευδώς ότι του παραδόθηκε
τούτο και ότι το κατέχει, ενώ στην πραγματικότητα του έχει παραδοθεί, γιατί και
στην περίπτωση αυτή εξωτερικεύει την

πρόθεση του να ενσωματώσει το κινητό
αυτό πράγμα στην περιουσία του και να
το αποστερήσει οριστικά από τον αληθινό κύριο (ΑΠ 1144/1998 Ποιν.Χρον.
ΜΘ΄, 62, ΑΠ 125/1994 Υπερ 1994, 602).
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε την αγωγή ως νόμιμη,
ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο,
τα όσα δε αντίθετα ισχυρίζεται ο εκκαλών
πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.

153/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Ελένη Μπερτσιά, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σπήλιος Αντωνόπουλος, Παντελής Σερέτης).
Σύμβαση έργου. Kαθυστέρηση έναρξης εκτέλεσης του έργου από τον εργολάβο. Δικαιώματα του εργοδότη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να περιμένει το χρόνο της
παράδοσης. Σε περίπτωση ύπαρξης υπερημερίας του εργολάβου, διατηρούνται ακέραια
τα δικαιώματα που έχει ο εργοδότης. Τέτοια δικαιώματα είναι αυτά που περιέχονται στα
άρθρα 383-387ΑΚ σε υπερημερία του οφειλέτη. Συμπεριφορά παράνομη του μηχανικού. Τελικά οφείλει να επιστρέψει το ληφθέν ποσό της αμοιβής του και το επί πλέον ποσό
που κατέβαλε ο εργοδότης σε άλλους μηχανικούς για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Κατά το άρθρο 686 Α.Κ. αν ο εργολάβος δεν αρχίσει εγκαίρως την εκτέλεση του έργου ή αν, χωρίς υπαιτιότητα
του εργοδότη, επιβραδύνει στο σύνολο
της η εν μέρει με τρόπο που αντιβαίνει
στη σύμβαση και καθιστά αδύνατη την
έγκαιρη περάτωση του έργου, ο εργοδότης μπορεί να υπαναχωρήσει από τη
σύμβαση, χωρίς να περιμένει το χρόνο
της παραδόσεως του έργου. Όταν υπάρχει υπερημερία του εργολάβου, διατηρούνται ακέραια τα δικαιώματα που έχει
ο εργοδότης εξ αιτίας της.
Τέτοια δικαιώματα είναι εκείνα που
παρέχονται από τα άρθρα 383 -387 Α.Κ.
σε υπερημερία του οφειλέτη επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων, κατά τα οποία ο δανειστής έχει δικαίωμα τάσσοντας προηγούμενα προθεσμία εκπληρώσεως με δήλω-

ση του συνάμα ότι μετά την πάροδο της
αποκρούει την παροχή ή και χωρίς αυτή
στις περιπτώσεις του άρθρου 385 του ιδίου Κώδικα (αν αυτό θα ήταν άσκοπο) να
ζητήσει αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
Υπαναχωρώντας από τη σύμβαση
δικαιούται να λάβει κατά τις διατάξεις του
αδικαιολόγητου πλουτισμού την σε εκτέλεση της λυθείσας συμβάσεως δοθείσα παροχή και εύλογη αποζημίωση κατά το άρθρο 387 Α.Κ. για την τυχόν ζημία που υπέστη από τη μη εκπλήρωση της συμβάσεως.
Η αποζημίωση δε αυτή μετά τη διαπίστωση της πραγματικής ζημίας καθορίζεται από το δικαστήριο μετά εκτίμηση
του συνόλου των περιστάσεων και ιδιαίτερα της περιουσιακής κατάστασης των
διαδίκων, της δυνατότητας κάλυψης της
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ζημίας από αλλού και της επιείκειας, η
οποία αποτελεί τη βάση της αποζημίωσης αυτής και η οποία πάντως δεν ταυτίζεται με το πλήρες διαφέρον μη εκπληρώσεως (Α.Π. 33/1980 ΝοΒ 28.1145).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι προήλθαν σε προφορική συμφωνία μεταξύ τους, δυνάμει της οποίας ο εναγόμενος αρχιτέκτονας μηχανικός ανέλαβε αντί
αμοιβής την ανέγερση οικοδομής επί οικοπέδου συγκυριότητας της ενάγουσας
στον οικισμό Λυκοποριάς του Δήμου Ευρωστίνης Κορινθίας, επί του οποίου θα
γινόταν σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας.
Η όλη συμφωνία είχε ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι του έτους 2003
(Μάρτιο 2003 προσδιορίζει ο μάρτυρας
του εναγομένου), αφού σε πρώτη φάση
ο εναγόμενος ανέλαβε τη σύνταξη μελετών και την έκδοση οικοδομικής αδείας ανέγερσης της οικοδομής αντί αμοιβής 7.690 ευρώ που καταβλήθηκε σταδιακά 1000 ευρώ την 9-6-2003 στον ίδιο
σε μετρητά και 3.750 ευρώ που του καταβλήθηκαν στις 11-2-2004 σε λογαριασμό του στην Εμπορική Τράπεζα.
Επίσης προηγούμενη συμφωνία
μεταξύ των διαδίκων από το καλοκαίρι
2002 προέβλεπε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος στο ως άνω οικόπεδο συγκυριότητας της ενάγουσας για τη
σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας επί αυτού.
Όμως ο εναγόμενος παρά τις συνεχείς
οχλήσεις της ενάγουσας καθυστερούσε
αδικαιολόγητα στη σύνταξη και εκτέλεση
των ως άνω έργων που του είχαν ανατεθεί. Τελικά το Νοέμβριο 2003 ο εναγόμενος διαβεβαίωσε την ενάγουσα ότι κατέθεσε στο αρμόδιο πολεοδομικό Γραφείο Ξυλοκάστρου την υπ’ αριθμ. πρωτ.
2831/2003 αίτηση με σχετικό φάκελο με
τις απαραίτητες μελέτες που είχε συντάξει
αυτός για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
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Παράλληλα σύμφωνα με το από
9-1-2004 τοπογραφικό διάγραμμα που
είχε συντάξει ο ίδιος μηχανικός συντάχθηκε και η υπ’ αριθμ. 546/23-1-2004 πράξη σύστασης οριζοντίων και κατ’ έκταση-κάθετων ιδιοκτησιών της συμ/φου
Δερβενίου Μ.Δ, με την οποία η ενάγουσα έλαβε την αναφερόμενη κάθετη ιδιοκτησία για την ανέγερση σε αυτή της οικοδομής της. Την πράξη αυτή συστάσεως παρέλαβε ο εναγόμενος μηχανικός
για να επισυνάψει στον ως άνω φάκελο
που είχε υποβάλει στο πολεοδομικό Γραφείο για την έκδοση πολεοδομικής άδειας.
Επίσης παρέλαβε και την από
20-4-2004 εξουσιοδότηση της ενάγουσας εργοδότριας του για να προβεί για
λογαριασμό της στις αναγκαίες διαδικασίες προς το Ι.Κ.Α. αναφορικά με την
υπό ανέγερση οικοδομή. Μάλιστα κατόπιν αυτών ο εναγόμενος ζήτησε και έλαβε στις 11-2-2004 και την τελευταία ως
άνω δόση της αμοιβής του.
Όμως παρά τις ως άνω ενέργειες
που επικαλείτο ότι εγέγοντο εκ μέρους
του, ο εναγόμενος μηχανικός ουδεμία μελέτη του για το έργο επέδειξε στην ενάγουσα. Όταν δε τον ίδιο μήνα Φεβρουάριο 2004 ανέθεσε σε τρίτον εκσκαφέα την
ανόρυξη θεμελίων στο οικόπεδο της ενάγουσας, προς τον οποίο επέδειξε εσφαλμένα τα όρια, με αποτέλεσμα να επεκταθεί κατά την εκσκαφή σε γειτονικό οικόπεδο η ενάγουσα, την οποία ο εναγόμενος διαβεβαίωνε για την έκδοση οικοδομικής αδείας, επειδή δεν του είχε εμπιστοσύνη, κατέφυγε στο πολεοδομικό
Γραφείο Ξυλόκαστρου, προκειμένου να
ενημερωθεί για την ύπαρξη οικοδομικής
αδείας και της μελέτης βάσει των οποίων θα κατασκευαζόταν η οικοδομή της.
Εκεί η ενάγουσα το Μάρτιο 2004
πληροφορήθηκε ότι ο εναγόμενος μηχανικός της δεν είχε καταθέσει φάκελο με σχε-
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τικές μελέτες προς έγκριση και έκδοση οικοδομικής αδείας. Ειδικότερα πέραν της αίτησης για έκδοση οικοδομικής αδείας που
είχε πρωτοκολληθεί στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο Ξυλοκάστρου με αριθμό
2831/11-11-2003 κανένα άλλο έγγραφο ή
μελέτη είχε επισυναφθεί, βάσει των οποίων
θα μπορούσε να εκδοθεί οικοδομική άδεια.
Κατόπιν της εξέλιξης αυτής η ενάγουσα διαμαρτυρήθηκε έντονα στον εναγόμενο χωρίς όμως να λάβει οποιαδήποτε απάντηση και πλέον επειδή είχε βεβαιωθεί ότι ο εναγόμενος δεν επρόκειτο
να εκτελέσει τη συμβατική υποχρέωση
του, την οποία καθυστερούσε επί μεγάλο διάστημα αδικαιολόγητα και έτσι είχε
καταστεί αυτός υπερήμερος, τον Απρίλιο
2004 του δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη
μεταξύ τους σύμβαση έργου και ζήτησε
την απόδοση προς αυτήν της άνω αμοιβής των 7.690 ευρώ που είχε προκαταβάλει στον εναγόμενο μηχανικό.
Υποστηρίζει ο εναγόμενος ότι η
ενάγουσα εργοδότης του εσφαλμένα
υπαναχώρησε από τη μεταξύ τους σύμβαση έργου επειδή η αρμόδια Πολεοδομία Ξυλοκάστρου εσφαλμένα την πληροφόρησε και με το 2002/7/2005 έγγραφο
της έκανε προς αυτή (ενάγουσα) γνωστό
«ότι δεν ευρέθηκε ο υπ’ αριθμ. 2831/2003
φάκελος της υπό έκδοση αδείας».
Η πληροφόρηση όμως αυτή ήταν
εσφαλμένη, γιατί όπως επίσης υποστηρίζει ο εναγόμενος ο φάκελος ήταν πλήρης
και μάλιστα είχε περάσει από αρχιτεκτονική επιτροπή σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
9/11-3-2004 πρακτικό της Επιτροπής
Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας.
Τα υποστηριζόμενα αυτά από τον
εναγόμενο-εκκαλούντα μηχανικό δεν
ελέγχονται βάσιμα. Κατ’ αρχήν εάν αυτός πράγματι είχε εκπονήσει μελέτη (στατικής, πυροπροστασίας, θερμομόνωσης,
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ηλεκτρολογικών κ.λ.π.), θα προσκόμιζε αυτήν ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, προκειμένου να αποδείξει ότι αυτός
εκτέλεσε το ανατεθέν σε αυτόν έργο από
την ενάγουσα εργοδότη του. Επίσης εάν
πράγματι είχε καταθέσει φάκελο με πλήρη
μελέτη για την έκδοση οικοδομικής αδείας αυτή θα ανευρίσκετο στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο Ξυλοκάστρου, όπου
υπάρχει μόνο η αίτηση με τον ως άνω
αριθμό πρωτοκόλλου 2831/2003 χωρίς
να συνοδεύεται από οποιαδήποτε μελέτη.
Σημειωτέον άλλωστε ότι μετά την
ολοκλήρωση της μελέτης και πριν την
υποβολή της στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία προς έκδοση της οικοδομικής αδείας, ο εναγόμενος μηχανικός
σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ.2 εδαφ.
1 του π.δ. 696/1974 όφειλε την ως άνω
αμοιβή του, την οποία, όπως συνομολογεί είχε προεισπράξει από την ενάγουσα εργοδότρια του, καίτοι δεν εδικαιούτο προς τούτο σύμφωνα με το ίδιο ως
άνω π.δ/γμα να καταθέσει σε λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και να λάβει απόδειξη κατάθεσης,
την οποία θα υπόβαλε μαζί με το φάκελο της μελέτης στο αρμόδιο πολεοδομικό
γραφείο για την έκδοση της αδείας, γιατί διαφορετικά ο φάκελος δεν είναι πλήρης και δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική
άδεια. Τέτοια όμως απόδειξη παρακατάθεσης της αμοιβής του στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ο εναγόμενος δεν
προσκομίζει, αφού ουδέποτε σύνταξε και
υπέβαλε φάκελο πολεοδομικής μελέτης,
αλλά παρακράτησε την αμοιβή που του
προκατέβαλε η ενάγουσα εργοδότης του.
Περαιτέρω η πληροφόρηση προς
την ενάγουσα εργοδότη περί μη ύπαρξης
μελέτης έγινε κατ’ αρχήν προφορικά, όταν
το Μάρτιο 2004 απευθύνθηκε αυτή προς
το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο προς
αναζήτηση του φακέλου που ο εναγόμε-
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νος μηχανικός την διαβεβαίωνε ότι είχε
υποβάλει προς έκδοση της οικοδομικής
αδείας και εκεί πληροφορήθηκε ότι δεν
υπήρχε φάκελος μελέτης για να μπορεί
να ελεγχθεί και εκδοθεί οικοδομική άδεια.
Στις διαμαρτυρίες και οχλήσεις
της ενάγουσας για την εξέλιξη αυτή ο
εναγόμενος μηχανικός ουδεμία απάντηση έδωσε, οπότε η ενάγουσα που από
την όλη στάση και συμπεριφορά του εναγομένου αντιλήφθηκε ότι αυτός δεν προστίθεται να επιμεληθεί για την έκδοση οικοδομικής αδείας, αφού επί μεγάλο διάστημα καθυστερούσε τη σύνταξη σχετικής μελέτης τον Απρίλιο 2004 με σχετική
δήλωση της προς τον εναγόμενο υπαναχώρησε από τη μεταξύ τους σύμβαση
έργου και απαίτησε την επιστροφή της
αμοιβής του που του είχε προκαταβάλει.
Στην συνέχεια και ενόψει της άσκησης της υπό κρίσης αγωγής η ενάγουσα επανήλθε με νεότερη έγγραφη αίτηση της προς το Πολεοδομικό Γραφείο Ξυλοκάστρου, το οποίο με το αριθ. πρωτ.
2002/21-7-2007 έγγραφο του απάντησε
προς αυτή ότι κατόπιν σχετικού ελέγχου
του αρχείου της υπηρεσίας του δεν ανευρέθηκε φάκελος με αριθ. πρωτ. 2831/2003
προς έκδοση οικοδομικής αδείας.
Στο μεταξύ η ενάγουσα με την από
20-12-2004 αίτηση της προς το ίδιο ως
άνω Πολεοδομικό Γραφείο ζήτησε και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 235/2005 άδεια οικοδομής για την ανέγερση διώροφης οικίας
με υπόγειο στο ως άνω ακίνητο της στη
Λυκοποριά Κορινθίας, σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη που σύνταξε η μηχανικός Χ.Κ και μελέτη φέροντος οργανισμού
που σύνταξε ο μηχανικός προς υποστήριξη της έφεσης του ζήτησε και έλαβε το
από 14-4-2006 αντίγραφο του υπ’ αριθμ.
9/11-4-2004 πρακτικού της Επιτροπής
Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, σύμ-
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φωνα με το οποίο εγκρίθηκε ο αρχιτεκτονικός έλεγχος της οικοδομής της ενάγουσας.
Εξ αυτού του λόγου υποστηρίζει
ότι είχε συντάξει φάκελο μελέτης της οικοδομής της ενάγουσας που υποβλήθηκε σε αρχιτεκτονικό έλεγχο από την αρμόδια ως άνω ΕΠ.Α.Ε. και εγκρίθηκε.
Όμως ο έλεγχος που διενεργεί η ΕΠ.Α.Ε.
δεν προϋποθέτει τη σύνταξη πλήρους
μελέτης στατικού και φέροντος οργανισμού της οικοδομής θερμομόνωσης, πυροπροστασίας, ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά γίνεται με βάση απλό αρχιτεκτονικό σχέδιο και ο έλεγχος αφορά την
εξωτερική όψη και αισθητική του κτιρίου.
Το αρχιτεκτονικό αυτό σχέδιο ο εναγόμενος μηχανικός ουδέποτε επέδειξε στην
ενάγουσα, ούτε προσκομίζει στην παρούσα δίκη, για να ελεγχθεί εάν πράγματι αφορά την οικοδομή της ενάγουσας.
Περαιτέρω ο φάκελος με τα στοιχεία της μελέτης και την απόδειξη της
παρακατάθεσης της αμοιβής του μηχανικού υποβάλλεται και ελέγχεται από το
αρμόδιο για την έκδοση της οικοδομικής αδείας Πολεοδομικό Γραφείο, όπου
παραμένει αυτός. Τέτοιο όμως φάκελο
με τις απαραίτητες μελέτες και τα λοιπά
παραστατικά έγγραφα ουδέποτε συνέταξε ο εναγόμενος μηχανικός και υπέβαλε
στο αρμόδιο ως άνω πολεοδομικό Γραφείο για την έκδοση οικοδομικής αδείας
για να δικαιούται την αμοιβή του.
Με βάση τα αποδειχθέντα αυτά
πραγματικά περιστατικά η ενάγουσα νόμιμα άσκησε το δικαίωμα της υπαναχώρησης από τη σύμβαση λόγω της υπερημερίας του εναγομένου περί την εκτέλεση του επίδικου έργου και συνεπώς δικαιούται να ζητήσει σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν (387, 389,
904 Α.Κ.) την απόδοση της αμοιβής που
προκατέβαλε στον εναγόμενο μηχανικό
και όπως συνομολογείται ανέρχεται σε
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7.690 ευρώ καθώς και την επιδίκαση
σε αυτήν αποζημιώσεως κατά την εύλογη κρίση του Δικαστηρίου για τη ζημία της από τη μη εκτέλεση της συμβάσεως. Οπότε οι αντίθετοι λόγοι της εφέσεως του εναγομένου πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμοι.
Η ενάγουσα από τη μη εκτέλεση
της συμβάσεως υπέστη πραγματική ζημία, ανερχόμενη κατά τους ισχυρισμούς
τα στο ποσό των 4.940,40 ευρώ, καθόσον λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε στην έκδοση της οικοδομικής αδείας
από υπαιτιότητα του εναγομένου αναγκάσθηκε να καταβάλει νέες αυξημένες τιμές στους ως άνω μηχανικούς-μελετητές
που προσέλαβε και συγκεκριμένα 7.710,
40 ευρώ στην αρχιτέκτονα μηχανικό Κ.Χ
και 4.920 ευρώ στο μηχανικό Γ.Μ και συνολικά 12.630,40 ευρώ, δηλαδή 4.940,40
ευρώ επιπλέον αυτής που συμφώνησε
και προκατέβαλε στον εναγόμενο μηχανικό. Η υπερτίμηση αυτή σε ποσοστό πλέον του 50% στο διετές περίπου διάστημα
που καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου,
δεν κρίνεται δικαιολογημένη και οπωσδήποτε είναι υπερβολική, μη υπερβαίνουσα
το ποσό των 3.000 ευρώ.
Περαιτέρω δεν αποδείχθηκε ότι η
δαπάνη ανόρυξης των θεμελίων της οικοδομής της ενάγουσας βάρυνε τον εναγόμενο μηχανικό και θα καλυπτόταν από την ως
άνω αμοιβή των 7.690 ευρώ που του είχε
προκαταβάλει αυτή. Οπότε το σχετικό κονδύλιο των 400 ευρώ που ζητεί η ενάγουσα
να της καταβάλει ο εναγόμενος, γιατί υπο-

χρεώθηκε να καταβάλει η ίδια στον εκσκαφέα των θεμελίων, καίτοι κατά τη μεταξύ
των διαδίκων συμφωνία η δαπάνη αυτή
βάρυνε τον εναγόμενο μηχανικό μελετητή
και επιβλέποντα το έργο, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο.
Περαιτέρω το Δικαστήριο αυτό,
μετά από εκτίμηση του συνόλου των περιστάσεων και ιδιαίτερα του βαθμού του
πταίσματος του εναγομένου, της περιουσιακής κατάστασης των διαδίκων, της
ύπαρξης πραγματικής ζημίας της ενάγουσας από την όλη καθυστέρηση που
υπήρξε, της μη δυνατότητας κάλυψης
της ζημίας από αλλού και λαμβάνοντας
υπόψη και την επιείκεια, κρίνει ότι η εύλογη αποζημίωση που πρέπει να επιδικαστεί στην ενάγουσα για την μη εκπλήρωση της συμβάσεως ανέρχεται στο ποσό
των 2.500 ευρώ. Κατόπιν αυτών το σύνολο των αξιώσεων της ενάγουσας ανέρχονται σε (7.690+2.500 =) 10.190 ευρώ.
Πρέπει επομένως η υπό κρίση
αγωγή να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή και
ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί
ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το ως άνω ποσό των 10.190 ευρώ με
το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.
Τέλος ο εναγόμενος εκκαλών πρέπει να καταδικαστεί σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας εφεσίβλητης και
για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, ανάλογο με την έκταση της νίκης και ήττας μεταξύ των διαδίκων (άρθρ. 178 παρ.1 και 183
Κ.Πολ.Δ.), όπως ορίζεται στο διατακτικό.

206/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Πολύδωρος, Δημήτριος Γκουβίτσας).
Οδοί. Υπάγονται στα κοινόχρηστα πράγματα άρα και οι δημοτικοί οδοί και οι πλατείες
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που ανήκουν στην κοινότητα ή το Δήμο. Αν δεν ανήκουν στο Δήμο, τότε ανήκουν στο
Δημόσιο. Οι δημοτικές ή κοινοτικές οδοί αποκτούν την ιδιότητα του κοινόχρηστου από
το νόμο, δηλαδή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό διάγραμμα του σχεδίου της πόλεως, από τη
βούληση του ιδιοκτητών, που πρέπει να γίνει με νομότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά) ή με παραίτηση για την οποία όμως (παραίτηση) απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη
ενώπιον συμβολαιογράφου και μεταγραφή ή με την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα
που προβλέπει το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, εφόσον όμως πριν την εφαρμογή του ΑΚ
υπήρξε συνεχής χρήση επί δύο γενεές που η κάθε μία υπολογίζεται σε 40 χρόνια. Αν ο
ιδιοκτήτης μετά τον ΑΚ άφησε εκτεθειμένο το πράγμα στην κοινή χρήση για πολύ χρόνο, δεν προσπορίζεται η κυριότητα του ακινήτου στον οικείο Ο.Τ.Α. αλλά ο ιδιοκτήτης
προστατεύεται με την ένσταση του γενικού δόλου χωρίς βέβαια να μεταβιβάζεται η κυριότητα στο Δήμο με χρησικτησία. Δουλεία πραγματική (οδού). Αποκτάται και με έκτακτη
χρησικτησία, με συνεχή εικοσαετία μερικής φυσικής εξουσίας. Αυτό όμως προϋποθέτει
ότι ο ασκών την οιονεί νομή δουλείας είναι κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου. Περιστατικά. Πραγματογνωμοσύνη. Διεξαγωγή της-με απουσία των ενδιαφερομένων. Έγκυρα.

Επειδή από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 369, 966, 967, 968,
972, 1033 και 1192 εδαφ.1 ΑΚ, οι οποίες εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο
55 του ΕισΝΑΚ, προκειμένου να κριθεί
μετά την εισαγωγή του ΑΚ η ιδιότητα ενός
πράγματος ως εκτός συναλλαγής ή κοινοχρήστου, συνάγεται ότι :α) μεταξύ των
κοινοχρήστων πραγμάτων περιλαμβάνονται και οι οδοί αδιακρίτως, άρα και οι δημοτικές ή κοινοτικές οδοί και οι πλατείες,
οι οποίες, εφόσον δεν ανήκουν στο Δήμο
ή στην Κοινότητα ή ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο Δημόσιο.
Οι δημοτικές ή κοινοτικές οδοί και
οι πλατείες αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου πράγματος :α)από το νόμο,
ήτοι με το χαρακτηρισμό τους ως οδών
ή πλατειών από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό διάγραμμα του σχεδίου πόλεως, β)
από τη βούληση των ιδιοκτητών, η οποία
πρέπει να γίνει με νομότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά) ή και με παραίτηση
από την κυριότητα, με σκοπό να καταστεί
το συγκεκριμένο ακίνητο κοινόχρηστο, για
την οποία όμως (παραίτηση) απαιτείται
δήλωση του κυρίου περιβαλλομένη τον
τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου

και υποβαλλομένη σε μεταγραφή, αφού
περιέχει κατάργηση εμπραγμάτου δικαιώματος και γ) με την αμνημονεύτου χρόνου
αρχαιότητα, (vetustas) την οποία προέβλεπε το προϊσχύσαν βυζαντινορωμαϊκό
δίκαιο (v.3 παρ.2 Πανδ. 43.7) και σύμφωνα με την οποία η χρήση του πράγματος
από κοινότητα ή Δήμο ή από τους δημότες αυτών μπορούσε να προσδώσει σε
ακίνητο την ιδιότητα του κοινοχρήστου,
εφόσον η αρχαιότητα στην ως άνω χρήση υπήρξε συνεχής επί δύο γενεές, η καθεμία των οποίων εκτείνεται σε σαράντα
έτη και είχε συμπληρωθεί πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα (23-2-1946),
ενόψει του ότι ο Κώδικας αυτός δεν αναγνωρίζει το θεσμό της αμνημονεύτου αρχαιότητας (βλ.ΑΠ 1528/1995, ΕλΔ/νη 38,
1576, ΑΠ 171/1998 Δνη 38, 1576 και Δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ).
Εξάλλου, οι οδοί οι οποίες κατ’ άρθρο 967ΑΚ είναι πράγματα κοινής χρήσεως ανήκουν στην κυριότητα του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α), τις ανάγκες των κατοίκων του
οποίου εξυπηρετούν μέσα στα διοικητικά
του όρια. Ένα ακίνητο μπορεί να αποκτήσει την κατά τα ανωτέρω ιδιότητα του κοι-
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νοχρήστου πράγματος, συνακολούθως
δε να περιέλθει στην κυριότητα του οικείου Ο.Τ.Α., και με την βούληση του ιδιοκτήτου, που, όπως ήδη αναφέρθηκε, πρέπει
να εκδηλωθεί με νομότυπη μεταβιβαστή
δικαιοπραξία κατά τους όρους του άρθρου 1033 ΑΚ (αιτιώδη συμβολαιογραφική σύμβαση), ή με διάταξη τελευταίας
βουλήσεως, ή και με μονομερή παραίτηση από την κυριότητα προς τον σκοπό να
καταστεί το συγκεκριμένο ακίνητο κοινόχρηστο, η οποία όμως παραίτηση απαιτείται να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο και να μεταγραφεί, κατ’ ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων
1134, 1169, 1187 και 1319 ΑΚ, ως εκ της
ταυτότητας του νομικού λόγου.
Μετά την ισχύ του ΑΚ, παρόμοιο
αποτέλεσμα μπορεί να επέλθει εμμέσως με την εκ του άρθρου 281 ΑΚ ένσταση του γενικού δόλου (exception doli
generalis) κατά του ιδιοκτήτου ο οποίος
άφησε το πράγμα εκτεθειμένο στην κοινή χρήση για πολύ χρόνο, υπό την έννοια όμως ότι δεν προσπορίζεται η κυριότητα του ακινήτου στον οικείο Ο.Τ.Α.
με χρησικτησία αλλ’ απλώς προστατεύεται η κοινή χρήση έναντι του κυρίου.(βλ.
ΑΠ 544/2002 ΕλΔικ. 43, 1691, ΕφΑθ
4595/2008 Α΄ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των
άρθρων 1118, 1119, 1120 και 1121 ΑΚ,
συνάγεται ότι οι πραγματικές δουλείες,
με βάση τις οποίες αποκτάται εμπράγματο δικαίωμα σε βάρος ακινήτου υπέρ του
εκάστοτε κυρίου άλλου ακινήτου, όπως είναι και η δουλεία οδού, συνιστώνται και με
έκτακτη χρησικτησία, εφόσον, σύμφωνα
με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις
των άρθρων 1045 επ. ΑΚ, σε συνδυασμό
και με εκείνες των άρθρων 974, 975 του
ίδιου Κώδικα, επί του δουλεύοντος ακινήτου, ασκήθηκε, υπέρ του δεσπόζοντος ακινήτου, από τον κύριο αυτού, επί συνεχή ει-
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κοσαετία, μερική φυσική εξουσία, η οποία
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες χρησιμότητες του πράγματος, οι οποίες αποτελούν περιεχόμενο τέτοιας δουλείας, με διάνοια δικαιούχου υπέρ δεσπόζοντος ακινήτου από τον κύριο αυτού (οιονεί νομή).
Από τις προαναφερόμενες διατάξεις και ιδίως από τα άρθρα 1118, 1121
και 1045 ΑΚ συνάγεται ακόμη ότι η έκτακτη χρησικτησία προς κτήση πραγματικής δουλείας, ο χρόνος της οποίας είναι
επίσης εικοσαετής, όπως προεκτέθηκε, προϋποθέτει ότι ο ασκών την οιονεί
νομή δουλείας είναι κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου (ΑΠ 92/87 ΕλλΔνη 29.668,
ΑΠ 1368/1994, Γ΄ τμ., ΕλλΔνη 37.612).
Εξάλλου, από το συνδυασμό των
άρθρων 1033, 1094 και 1118 ΑΚ, 224, 262
παρ.1 και 269 παρ.1, ΚΠολΔ συνάγεται ότι
για την κατάλυση της, στηριζόμενης στην
κυριότητα σε ακίνητο, διεκδικητικής αγωγής, ο εναγόμενος μπορεί να προτείνει, με
τις προτάσεις του της πρώτης πρωτοβάθμιας συζήτησης της αγωγής, την ένσταση
ότι, αυτός ενήργησε την προσβολή της κυριότητας του ενάγοντος δυνάμει δικαιώματος του, συνισταμένου σε πραγματική δουλεία σε βάρος του ακίνητου του ενάγοντος
και υπέρ του δικού του ακινήτου. (βλ. ΑΠ
214/2008 α΄ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο δικαιοπάροχος των εναγόντων Β.Γ. (πατέρας
τους) δυνάμει του 2185/1943 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του τότε συμβολαιογράφου Ήλιδας Σ.Ξ, νομίμως μεταγραμμένου, είχε αποκτήσει την κυριότητα, λόγω αγοράς, ενός ακινήτου (αγρού)
εκτάσεως 2 στρεμμάτων ή έγγιστα, που
βρίσκεται στη θέση «Χαμολιά» και ήδη
εντός του υπό επέκταση σχεδίου πόλεως του Δήμου Αμαλιάδας.
Σε κτήμα αυτού του ακινήτου, εμβαδού 687,80 τ.μ. ο Β.Γ ανήγειρε οικοδο-
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μή την οποία υπήγαγε στις διατάξεις του
νόμου 3741/1929 «περί της κατ’ όροφον
ιδιοκτησίας» με την 16601/1983 πράξη
συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας του
συμβ/φου Αμαλιάδος Α.Γ.Σ που μεταγράφηκε νόμιμα και στην συνέχεια με
τα 17612/28-8-1984 και 3012/8-9-1988
συμβόλαιο γονικής παροχής των συμβολαιογράφων Αμαλιάδος Α.Σ και Ι.Λ που
μεταγράφηκαν νόμιμα, μεταβίβασε τις
οριζόντιες ιδιοκτησίες της εν λόγω οικοδομής στους ενάγοντες (τέκνα του). Ο
Β.Γ αποβίωσε την 1-9-1992 χωρίς διαθήκη και άφησε ως μόνους εξ αδιαθέτου
κληρονόμους του στο υπόλοιπο τμήμα
του εναπομείναντος ακινήτου, τα τέκνα
του (ενάγοντες) σε ποσοστό 3/8 τον καθένα τους και την σύζυγο του Π χα Β.Γ,
η οποία αποβίωσε χωρίς διαθήκη την
1-1-1993, σε ποσοστό 2/8 αδιαιρέτως.
Οι ενάγοντες δυνάμει της 5534/88-1995 πράξεως αποδοχής κληρονομίας της συμ/φου Αμαλιάδος Ι.Λ-Π που
μεταγράφηκε νόμιμα, αποδέχθηκαν τόσον για τους ίδιους την ως άνω κληρονομία του πατέρα τους στα 3/8 επί του
εν λόγω ακινήτου, όσο και για λογαριασμό της ήδη αποβιώσασας την 1-1-1993
μητέρας τους στα 2/8 επί του ακινήτου
και έτσι κατέστησαν συγκύριοι από κληρονομική διαδοχή σε ποσοστό ½ αδιαιρέτως ο καθένας τους σε όλο το ακίνητο.
Το κληρονομηθέν ως άνω ακίνητο, μέρος του οποίου είναι το επίδικο, το
οποίο πλέον είναι 23, 78 τ.μ., αφού αυτό
έγινε δεκτό με την εκκαλουμένη και κατά
το μέρος αυτό εκκαλείται, βρίσκεται εντός
του υπό επέκταση σχεδίου πόλεως του
Δήμου Αμαλιάδος και στο οικοδομικό τετράγωνο 521 επί της οδού Π. αριθμ. 136,
ασκούσαν δε επ’ αυτού τόσο ο δικαιοπάροχος των εναγόντων (πατέρας τους)
από τον χρόνο της αγοράς του (1943) έως
τον θάνατο του στις 1-9-1992, όσο και η
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μητέρας τους Π. χα Β.Γ, στο εξ αδιαιρέτου ποσοστό της των 2/8, μετά τον θάνατο του συζύγου της και έως τον θάνατο
της στις 1-1-1993, αλλά και οι τελευταίοι
οι ενάγοντες από τον χρόνο του θανάτου
του πατέρα τους σε ποσοστό 3/8 αδιαιρέτως ο καθένας τους, και από τον θάνατο της μητέρας τους στο υπόλοιπο ποσοστό των 2/8 μέχρι την άσκηση της αγωγής
(έτος 2002), όλες τις προσιδιάζουσες στη
φύση του πράξεις νομής, όπως περίφραξη και επιτήρηση του καθώς και συγκομιδή καρπών των ευρισκομένων σ’αυτό
δένδρων και φυτών και έτσι κατέστησαν
συγκύριοι αυτού σε ποσοστό ½ αδιαιρέτως ο καθένας τους, τόσο με παράγωγο
τρόπο (κληρονομική διαδοχή) όσο και με
πρωτότυπο τρόπο (έκτακτη χρησικτησία),
νεμόμενοι αυτό με διάνοια κυρίου περισσότερο από 20 έτη, προσμετρώντας στον
χρόνο της νομής τους και τον χρόνο νομής των δικαιοπαρόχων τους.
Το εν λόγω ακίνητο, μέρος του
οποίου (όπως αναφέρθηκε) είναι το επίδικο τμήμα των 23, 78 τμ, είναι ρυμοτομούμενο, βρίσκεται όλο εντός του πλάτους της δημοτικής οδού Παπαφλέσσα
η οποία είναι αδιαμόρφωτη, έχει συνολική έκταση 307, 20 τ.μ., συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία Δ.Τ, δυτικά με ιδιοκτησία Α.Ν, νότια με ιδιοκτησίες Ο.Φ, εναγόντων και Π.Α και βόρεια σε πλευρά 41, 80
μ. με δίοδο και απεικονίζεται στο από τον
μήνα Σεπτέμβριο 1985 τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε ο πολιτικός μηχανικός της ΤΥΔΚ της Νομαρχίας Ηλείας στο
οποίο δεν προσδιορίζεται το πλάτος της,
βρίσκεται εντός του επιδίκου ακινήτου,
αποτελεί το βόρειο σύνορο του, υπήρχε
δε ήδη από το έτος 1949, όπως προκύπτει από το προσαγόμενο από τον εναγόμενο απόσπασμα χάρτη αποτύπωσης
της πόλεως Αμαλιάδος του Υπουργείου Οικισμού και Ανοικοδομήσεως έτους
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1949, στον οποίο όπως και στον κτηματολογικό πίνακα που συνορεύει τον χάρτη αυτό φέρει τον αριθμό 4604 και βρίσκεται βορείως της ιδιοκτησίας Γ. που φέρει
τον αριθμό 4630.
Η έκταση του όλου ακινήτου, τμήμα του οποίου 23, 78 τμ, είναι πλέον το
επίδικο, προκύπτει ότι είναι 307, 20 τ.μ.
και όχι 412,83 τ.μ. όπως ισχυρίζονται οι
ενάγοντες, τόσον από το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα, όσο και από την
από 28-7-1986 αίτηση του δικαιοπαρόχου των εναγόντων Β.Γ προς τον Δήμαρχο Αμαλιάδος, όπου ο ίδιος αναφέρει ότι
το ακίνητο του έχει έκταση 307, 20 τ.μ.
Με την 122/25-9-1985 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαλιάδος,
κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση
του ακινήτου αυτού, όπως και άλλων οικοπέδων, λόγω της ελλιπούς εξυπηρέτησης των δημοτών και προς επέκταση της
δημοτικής οδού Παπαφλέσσα, προκειμένου να μην διέρχονται από αυτήν μόνο
πεζοί αλλά και οχήματα, καθόσον όπως
αναφέρεται στην αιτιολογία της αποφάσεως αυτής «…πενήντα περίπου οικογένειες που βρίσκονται πέρα από τη νοητή επέκταση της οδού Παπαφλέσσα είναι απομονωμένες γιατί δεν υπάρχει δρόμος να επικοινωνήσουν εκτός από μικρή
δίοδο πλάτους περίπου δύο μέτρων από
το οποίο μπορεί να διέρχονται πεζοί..».
Επίσης στην ως άνω απόφαση,
γίνεται αναφορά του προαναφερθέντος
κτηματολογικού διαγράμματος του πολ.
Μηχανικού Γ.Α που θεωρήθηκε στις 169-1985 από τον προϊστάμενο της ΤΥΔΚ
και στον κτηματολογικό πίνακα όπου
αναγράφονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες
των απαλλοτριωτέων ακινήτων καθώς
και το εμβαδόν του κάθε ακινήτου μεταξύ
δε αυτών είναι και ο δικαιοπάροχος των
εναγόντων Β.Γ, το δε εμβαδόν του απαλλοτριωμένου οικοπέδου αναφέρεται ότι
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είναι 307, 20 τ.μ. Η εν λόγω απόφαση
κυρώθηκε με την Α. 27374/16-12-1985
απόφαση του Νομάρχη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1/8-1-1986 (τεύχος Δ΄)
δυνάμει δε της 6/1987 αποφάσεως του
Μον.Πρωτ.Αμαλιάδος καθορίστηκε προσωρινή τιμή μονάδος 6.000 δρχ./τ.μ. για
το απαλλοτριούμενο οικόπεδο, όμως η
αναγκαστική απαλλοτρίωση δεν συντελέστηκε διότι δεν καταβλήθηκε οποιαδήποτε αποζημίωση στους ενάγοντες.
Σημειώνεται η διαδικασία καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος κινήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Αμαλιάδος με την υποβολή της από 6-10-1986
και με αυξ. αριθμ. καταθ. 677/6-10-1986
αιτήσεως του ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αμαλιάδος, στρεφόμενης
εκτός άλλων και κατά του Β.Γ δικαιοπαρόχου των εναγόντων, ως ιδιοκτήτη ακινήτου εκτάσεως 307, 20 τ.μ., με την οποία
(αίτηση) ζητούσε να προσδιοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημιώσεως για
το εν λόγω ακίνητο σε 6.000 δρχ.τ.μ.
Ο εναγόμενος Δήμος Αμαλιάδος
με τις προτάσεις του υπέβαλε στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ισχυρίστηκε, προς
απόκρουση της αγωγής, τον ισχυρισμό
του δε αυτό επαναφέρει και ως λόγο εφέσεως, ότι το ως άνω ακίνητο είναι κοινόχρηστο ως αποτελούν μέρος της κοινόχρηστης δημοτικής οδού Π., προσέλαβε
δε την ιδιότητα αυτή α)δια του θεσμού
της προ αμνημονεύτου χρόνου παραγραφής, διότι ήδη προ της εισαγωγής
του ΑΚ δύο συνεχόμενες γενεές ανθρώπων είχαν γνωρίσει αυτό ως κοινόχρηστο, και β) διότι οι δικαιοπάροχοι των εφεσιβλήτων-εναγόντων αφήκαν αυτό ατύπως στην κοινή χρήση πλέον των σαράντα ετών για να χρησιμεύσει ως δημοτική οδός και επομένως ενόψει της εφέσεως αυτού στην κοινή χρήση, η κρινόμενη αξίωση των εναγόντων της επανάκτη-
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σης της απωλεσθείσης κυριότητας τους
είναι καταχρηστική κατ’ άρθρο 281 Α..Κ.
Ωστόσο, από ουδέν αποδεικτικό
μέσο προέκυψε ότι ήδη προ της εισαγωγής του ΑΚ δύο συνεχείς γενεές ανθρώπων (δηλ. επί 80 συνολικά έτη) είχαν
γνωρίσει αυτό ως κοινόχρηστο. Εκτός
αυτού, εάν το ακίνητο αυτό είχε καταστεί
κοινόχρηστο κατά τον τρόπο που ισχυρίζεται ο εναγόμενος, ουδεμία ανάγκη
υπήρχε να προσφύγει στην αναγκαστική
απαλλοτρίωση του και λεπτομερώς αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι αυτός (εναγόμενος Δήμος) αναγνώριζε ότι
το εν λόγω ακίνητο, μέρος του οποίου είναι το επίδικο, ήταν ιδιοκτησία του δικαιοπαρόχου των εναγόντων Β.Γ.
Εξάλλου από τα ίδια αποδεικτικά
μέσα ουδόλως προέκυψε ότι μετά την εισαγωγή του ΑΚ (23-2-1946), το ακίνητο ήταν εκτεθειμένο από μακρού χρόνου στην κοινή χρήση ώστε η αξίωση
των εναγόντων να καθίσταται καταχρηστική. Το γεγονός που αναφέρει ο εναγόμενος ως ένδειξη της αφέσεως αυτού
στην κοινή χρήση, ότι δηλαδή οι ενάγοντες δεν επισκεύασαν ούτε και επεξέτειναν τον υφιστάμενο στην μια πλευρά του
φράχτη, σε όλο το επίδικο, οφείλεται στο
ότι αυτοί, όπως και ο δικαιοπάροχος τους,
αναφέροντες την συντέλεση της απαλλοτριώσεως, θεώρησαν ότι η ολοκληρωτική
περίφραξη του ήταν υπερβολική και ανώφελη χρηματική επιβάρυνση γι’αυτούς.
Περαιτέρω, τα συμβόλαια που
επικαλείται ο εναγόμενος Δήμος προς
επίρρωση του παραπάνω ισχυρισμού
του περί κοινοχρησίας του επιδίκου και
στα οποία η οδός αυτή αναφέρεται είτε
ως δημοτική, είτε ως αγροτική, ενίοτε
δε και ως οδός Παπαφλέσσα, ουδόλως
αποδεικνύουν ότι το επίδικο αποτελεί
τμήμα της οδού αυτής, αφού όπως ήδη
αναφέρθηκε και έγινε δεκτό από το Δικα-
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στήριο, βορείως και εκτός της ιδιοκτησίας των εναγόντων, υπάρχει οδός (δίοδος
πλάτους 2 μ. περίπου), η οποία αποτυπώνεται στο κτηματολογικό διάγραμμα
του έτους 1949 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του τότε Υπουργείου Ανοικοδομήσεως με αύξ., αριθμ. τεμ. 4604, αποτελεί επέκταση της οδού Παπαφλέσσα
και προς διαπλάτυνση της οποίας κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση του έτους 1985 από τον εναγόμενο
Δήμο, όπως ήδη αναφέρθηκε.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλουμένη δέχθηκε τα ίδια απορρίπτοντας τον προαναφερθέντα ισχυρισμό του εναγομένου
ως ουσιαστικά αβάσιμο, ορθά εκτίμησε
τις αποδείξεις, γι’αυτό ,και ο σχετικός λόγος της εφέσεως με τον οποίο παραπονείται περί του αντιθέτου ο εναγόμενος
είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
Εκτός των παραπάνω ο εναγόμενος ισχυρίστηκε πρωτοδίκως, τον ισχυρισμό του δε αυτό επίσης επαναφέρει και
ως λόγο εφέσεως, όλως επικουρικώς, για
την περίπτωση δηλαδή που ήθελε κριθεί
ότι το επίδικο ανήκει στην συγκυριότητα
των εναγόντων και δεν είναι κοινόχρηστο,
ότι έχει αποκτήσει δικαίωμα δουλείας διελεύσεως πεζή και δια τροχοφόρων επί
όλου του επιδίκου με έκτακτη χρησικτησία διότι κατά την τελευταία εξηκονταετία
διέρχεται απ’ αυτό δια των προστηθέντων
υπαλλήλων και των οργάνων του πεζή και
δια τροχοφόρων, αλλά και δια των δημοτών του ενεργούντων ατομικά και για λογαριασμό του, προκειμένου να μεταβεί
σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης εν
γνώσει των αντιδίκων του.
Όμως, ουδόλως αποδείχθηκε ότι
δια του επιδίκου τμήματος των 23,78 τμ, η
οποία είναι εδαφική λωρίδα ελαχίστου πλάτους κατά μήκος του βόρειου συνόρου της
ιδιοκτησίας των εναγόντων διέρχονταν δη-
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μότες και προστηθέντες υπάλληλοι του εκκαλούντος Δήμου, πεζή ή και με παντός είδους
τροχοφόρα οχήματα με διάνοια δικαιούχου
προκειμένου να μεταβούν σε κοινόχρηστους
χώρους της πόλης, αφού ο ίδιος ο εναγόμενος συνομολογεί με την 122/25-9-1985
απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου,
ότι κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω της ελλιπούς εξυπηρέτησης των
δημοτών και προς επέκταση απαλλοτρίωση ,λόγω της ελλιπούς εξυπηρέτησης των
δημοτών και επέκταση της δημοτικής οδού
Παπαφλέσσα, προκειμένου να μην διέρχονται από αυτήν μόνο πεζοί αλλά και οχήματα, η δε διέλευση των πεζών γινόταν από
την υπάρχουσα βορείως και εκτός της ιδιοκτησίας των εναγόντων, οδό (δίοδο πλάτους 2μ. περίπου).
Συνακόλουθα τούτων, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό περί υπάρξεως
εμπραγμάτου δικαιώματος επί του ακινήτου των εναγόντων, ως μη νόμιμο ενώ
έπρεπε να τον απορρίψει ως κατ’ ουσίαν
αβάσιμο έστω και με διαφορετική αιτιολογία, την οποία το παρόν Δικαστήριο αντικαθιστά με την ορθή τοιαύτη (άρθρ. 534
ΚΠολΔ), αφού η απόρριψη ως μη νόμιμης της ένστασης ισοδυναμεί με την κατ’
ουσίαν απόρριψης αυτής και συνεπώς οι
δύο λόγοι απορρίψεως από άποψη δεδικασμένου είναι ισοδύναμοι (Κονδύλης, Το
δεδικασμένο, σελ. 205, 206 παρ. 217 έως
219), δεν έσφαλε και αβασίμως παραπονείται περί τούτου με τον σχετικό λόγο της
εφέσεως του ο εκκαλών- εναγόμενος, ο
οποίος είναι απορριπτέος.
Τέλος, και όσον αφορά τις αιτιάσεις του εκκαλούντος περί διενέργειας της
πραγματογνωμοσύνης ερήμην του και χωρίς να του ζητηθούν έγγραφα και λοιπά
στοιχεία, σημειώνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ο διορισθείς πραγματογνώμων έλαβε εντολή από το Δικαστήριο να δι-
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ενεργήσει την πραγματογνωμοσύνη αφού
λάβει γνώση των εγγράφων της δικογραφίας και όσων θα προσκομίσουν οι διάδικοι, από δε την έκθεση πραγματογνωμοσύνης προκύπτει ότι η πραγματογνωμοσύνη διενεργήθηκε μετά από αυτοψία στο
ακίνητο και συλλογή όλων των απαραιτήτων στοιχείων που προσκομίστηκαν από
τους διαδίκους και επομένως αβασίμως
ισχυρίζεται τα αντίθετα ο εκκαλών.
Συνεπώς, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι ενάγοντες κατέστησαν συγκύριοι του επίδικου επιφανείας 23, 78 τμ, που αποτελεί τμήμα οικοπέδου τους εμβαδού 307, 20 τ.μ., με παράγωγο τρόπο (κληρονομική διαδοχή), και
με πρωτότυπο (έκτακτη χρησικτησία).
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι κατά
το δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου 2002 ο εναγόμενος Δήμος δια των
οργάνων του προέβη στην διάνοιξη και
ασφαλτόστρωση της οδού Παπαφλέσσα. Κατά τις ως άνω εργασίες το συνεργείο του εναγομένου ασφαλτόστρωσε και
το επίδικο τμήμα του ακινήτου των εναγόντων. Το τμήμα τούτο εμφαίνεται ειδικότερα στο τοπογραφικό διάγραμμα που
συνέταξε ο πραγματογνώμονας τοπογράφος- μηχανικός που διόρισε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με τα στοιχεία Β, λ,
μ, ν, ξ, ο, Η, σ, ρ, π, Β, αποβάλλοντας
έτσι με τους ενάγοντες από την συγκυριότητα τους επί του εν λόγω τμήματος του
ακινήτου τους, χωρίς να έχει δικαίωμα.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση του δέχθηκε τα ίδια, και έκρινε την
αγωγή νόμιμη και στη συνέχεια δέχθηκε
αυτήν εν μέρει και ως ουσιαστικά βάσιμη,
αναγνωρίζοντας τους ενάγοντες συγκυρίους σε ποσοστό ½ αδιαιρέτως τον καθένα τους επί του ως άνω εδαφικού τμήματος και υποχρεώνοντας τον εναγόμενο
Δήμο Αμαλιάδος να τους αποδώσει, ορθά
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ερμήνευσε το νόμο και εκτίμησε τις προσκομισθείσες αποδείξεις και δεν έσφαλε
και επομένως άπαντες οι λόγοι της κρινόμενης εφέσεως με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα κρίνονται αβάσιμοι.
Επομένως, πρέπει ν’ απορριφθεί
η έφεση ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη και να
επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα των εφε-

σιβλήτων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας σε βάρος του εκκαλούντος λόγω της
ήττας του κατά το σχετικό περί τούτου νόμιμο αίτημα τους (άρθρ. 176, 183 και 191
παρ.2 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με το
άρθρο 276 του Ν.3463/2006 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

247/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Κωστούλα Πρίγγουρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αριστείδης Σπυρόπουλος, Ευάγγελος Ανδριόπουλος).
Πρόστηση. Ευθύνεται ο προστήσας για πράξη του προστηθέντος, της οποίας η εκτέλεση
κατέστη δυνατή στον προστηθέντα λόγω ακριβώς της ένεκα της προστήσεως θέσεώς του
αυτής, των ευκαιριών τις οποίες αυτή (πρόστηση) έδωσε σε αυτόν προς χρησιμοποίηση
για άλλον σκοπό των στη διάθεση του τεθέντων μέσων και εν γένει όταν η υπηρεσία του
προστηθέντος αποτέλεσε το αναγκαίο μέσο προς επιχείρηση της ζημιογόνου πράξεως.
Αμοιβαία κεφάλαια. Τι απαιτείται για την απαίτηση μεριδίων. Ασφαλιστικός σύμβουλος.
Είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει
λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη με ασφαλιστικές συμβάσεις για
λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή πρακτόρων. Η σχέση που συνδέει τον
ασφαλιστικό σύμβουλο με τους πιο πάνω είναι σύμβαση έργου. Περιστατικά. Καταβολή
χρημάτων από πελάτη σε ασφαλιστικό σύμβουλο για την αγορά μεριδίων αμοιβαίων
κεφαλαίων. Κατακράτηση των καταβληθέντων από το σύμβουλο. Για την επιστροφή
των χρημάτων αυτών ευθύνεται και η ασφαλιστική εταιρία.

Κατά την έννοια της ΑΚ 922,
«προστηθείς», για την αδικοπραξία του
οποίου ευθύνεται, κατά τους όρους της
διατάξεως αυτής, το πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του, είναι εκείνος που
με τη βούληση του εν λόγω προσώπου
ως «προστήσαντος», απασχολείται, διαρκώς ή παροδικώς, στη διεκπεραίωση
υποθέσεως και γενικά στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του προσώπου
αυτού, υπό τον έλεγχο ή την επίβλεψη
ή κάτω από τις οδηγίες και τις εντολές
αυτού ως προς τον τρόπο εκπληρώσεως των καθηκόντων του, προς τις οποίες είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνε-

ται. Η υπόθεση στην οποία ο προστηθείς
απασχολείται μπορεί να αποτελεί εκπλήρωση ενοχικής υποχρεώσεως του προστήσαντος έναντι τρίτου και είναι αδιάφορος ο τρόπος παροχής των οδηγιών
και εντολών του προστήσαντος.
Από την ίδια διάταξη συνάγεται
ότι ο προστήσας ευθύνεται για τη ζημία
που προξένησε ο προστηθείς σε τρίτον
όχι μόνον κατά την εκτέλεση της ανατεθείσας σε αυτόν υπηρεσίας, αλλά και
κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του, η
οποία υφίσταται όταν η ζημιογόνος πράξη τελέσθηκε μεν εντός των ορίων των
καθηκόντων που του ανατέθηκαν ή επ’
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ευκαιρία ή εξ αφορμής της υπηρεσίας,
αλλά κατά παράβαση των εντολών και
οδηγιών που δόθηκαν σ’ αυτόν ή καθ’
υπέρβαση των καθηκόντων.
Δηλαδή ο προστήσας ευθύνεται και
για κάθε πράξη αυτού, της οποίας η εκτέλεση κατέστη δυνατή στον προστηθέντα
λόγω ακριβώς της ένεκα της προστήσεως
θέσεως του αυτής, των ευκαιριών τις οποίες αυτή (πρόστηση) έδωσε σε αυτόν προς
χρησιμοποίηση για άλλον σκοπό των στη
διάθεση του τεθέντων μέσων και εν γένει
όταν η υπηρεσία του προστηθέντος αποτέλεσε το αναγκαίο μέσο προς επιχείρηση της ζημιογόνου πράξεως.
Εξάλλου κατά τα οριζόμενα στην
παρ.1 του άρθρου 20 του Ν. 1969/1991
για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτούνται: α)γραπτή αίτηση
προς την ΑΕ Διαχειρίσεως, β)αποδοχή
του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου και γ)ολοσχερής καταβολή στο θεματοφύλακα της τιμής διαθέσεως των μεριδίων σε μετρητά ή κινητές αξίες εφόσον
η ΑΕ Διαχειρίσεως δεχθεί τις τελευταίες.
Κατά τα οριζόμενα δε στην παρ.4
του άρθρου 20 του Ν.1969/1991 όπως
ισχύει, η ΑΕ Διαχειρίσεως μπορεί να διαθέτει τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου και
μέσω των αντιπροσώπων της. Δύνανται
να ενεργούν ως αντιπρόσωποι μόνο Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
Επίσης, κατά το άρθρο 21 του
Ν.1969/1991 η αποδοχή αιτήσεων συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποφασίζεται από την ΑΕ Διαχειρίσεως. Τέλος
σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 36
παρ.24 του ν.2496/1997, με την οποίαν
αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου
16 παρ.1 του ν.2170/1993 ασφαλιστικός
σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μελετά την αγορά παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής
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κάλυψης των αναγκών των πελατών με
ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με τους
προαναφερόμενους είναι σύμβαση έργου
(ΑΠ 316/2009 Α΄ Δημοσίευση «Νόμος»,
ΑΠ 1300/2009, Α΄ Δημοσίευση «Νόμος»,
ΑΠ 317/2009 Α΄ Δημοσίευση «Νόμος»).
Αποδείχθηκαν κατά την κρίση
του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο πρώτος εναγόμενος
Ν.Α είχε συνάψει με τη δεύτερη εναγομένη και ήδη εφεσίβλητη ασφαλιστική εταιρεία «Interamerican» από το 1986 σύμβαση έργου (παραγωγικής συνεργασίας), με την οποίαν ανατέθηκε σε αυτόν
με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου, η προσέλκυση πελατών και η
πώληση σε αυτούς των ασφαλιστικών
προϊόντων της αντί προμήθειας.
Από το έτος 1990 περίπου του
ανατέθηκαν από την ανωτέρω ασφαλιστική εταιρεία καθήκοντα διευθυντή του
υποκαταστήματος, που διατηρούσε στην
πόλη του Αιγίου επί της οδού Κ.Ο αριθ.
43. Ο πρώτος εναγόμενος είχε εγκατασταθεί στα γραφεία της δεύτερης εναγομένης στο Αίγιο και είχε εφοδιασθεί από
αυτή με το απαραίτητο έντυπο υλικό,
που έφερε την επωνυμία της, αυτή δε
του έδινε γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες της διαδικασίας διάθεσης των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων στο
επενδυτικό κοινό με δεσμευτικό τρόπο.
Μεταξύ των βασικών εντολών
που είχαν δοθεί σ’ αυτόν από την ίδια
εναγομένη και προς την οποίαν είχε υποχρέωση να συμμορφώνεται, ήταν να μην
καταβάλλεται από τους επενδυτές το τίμημα των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων στα χέρια του, αλλά να κατατίθεται επ’ ονόματι αυτής σε κάποιον από
τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της, τον
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οποίον του υποδείκνυε. Έτσι απασχολήθηκε επί σειρά ετών ο πρώτος εναγόμενος μετά την κατάρτιση της προαναφερομένης συμβάσεως με την ίδια εναγομένη για την εξυπηρέτηση των οικονομικών της συμφερόντων, είχε ενταχθεί
στο πεδίο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ενεργώντας κατά τη διαδικασία διάθεσης των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων, που διαχειρίζονταν η
τελευταία, με βάση τις δεσμευτικές οδηγίες που του είχε δώσει.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι στις
12.8.1998 ο ενάγων και ήδη εκκαλών κατόπιν παρακλήσεως του πρώτου εναγομένου τον επισκέφθηκε στα γραφεία της
δεύτερης εναγομένης. Εκεί του πρότεινε
να τοποθετήσει αυτός για λογαριασμό του
(ενάγοντος) τις οικονομίες του, τις οποίες
θα του παρέδιδε σε μετρητά, σε επενδυτικό πρόγραμμα ήτοι αμοιβαία κεφάλαια, το
οποίο προωθείτο στην αγορά κατά τη ρητή
και κατηγορηματική διαβεβαίωση του.
Ο ενάγων δίσταζε να προβεί στη
προτεινόμενη επένδυση φοβούμενος
μήπως απωλέσει τα χρήματα, τα οποία
αποτελούσαν τις μόνες οικονομίες του. Ο
εναγόμενος όμως τον διαβεβαίωσε ότι τα
χρήματα του δεν κινδύνευαν να απωλεσθούν, τονίζοντας του την φερεγγυότητα
της δεύτερης εναγομένης εταιρείας για λογαριασμό της οποίας ενεργούσε και την
διαρκώς αυξανόμενη επιτυχή πορεία της
στον ασφαλιστικό και επενδυτικό χώρο.
Εξάλλου τον διαβεβαίωσε ότι είχε
τη σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα να
προβαίνει σε είσπραξη χρημάτων και τοποθέτηση τους στην εταιρεία στα πλαίσια
του ανωτέρω επενδυτικού προγράμματος. Έτσι πείσθηκε ο ενάγων και παρέδωσε στον εν λόγω εναγόμενο το ποσό των
2.100.000 δραχμών ή 6.162, 88 ευρώ. Για
διασφάλιση του ενάγοντος του παρέδωσε
μια επιταγή εκδόσεως του με ενσωματωμέ-
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νο τον τόκο ενός έτους, ποσού 2.380.000
δραχμών και λήξεως την 13ην.9.1999.
Στη συνέχεια του υποσχέθηκε ότι
σύντομα θα τον καλούσε να υπογράψουν
τη σχετική σύμβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ανωτέρω επιταγή μολονότι εμφανίσθηκε από τον ενάγοντα εμπρόθεσμα στην πληρώτρια Τράπεζα, δεν πληρώθηκε ελλείψει διαθεσίμων κεφαλαίων.
Επίσης ο εναγόμενος δεν προέβει στην τοποθέτηση των χρημάτων του
ενάγοντος στο συμφωνηθέν μεταξύ τους
επενδυτικό πρόγραμμα αλλά τα ιδιοποιήθηκε παράνομα ζημιώνοντας τον ενάγοντα. Συνεπώς ναι μεν ο πρώτος εναγόμενος είχε δικαίωμα να ενεργεί ελεύθερα
και κατά την κρίση του ως προς το χρόνο, τόπο και τρόπο ανεύρεσης επενδυτών πλην όμως για την υλοποίηση αποφάσεως αυτών να αγοράσουν αμοιβαία
κεφάλαια όφειλε να κινηθεί μέσα στα
προαναφερόμενα πλαίσια.
Κατά κατάχρηση δε της υπηρεσίας του και του ανατεθέντος καθήκοντος
πώλησης, αμοιβαίων κεφαλαίων, δεν κατέθεσε το υπό του ενάγοντος καταβληθέν
σε αυτόν χρηματικό ποσό σε τραπεζικό
λογαριασμό της δεύτερης εναγομένης.
Παράλληλα, η υπηρεσία του ως
ασφαλιστικού συμβούλου αυτής και η
υπηρεσιακή του εγκατάσταση στα γραφεία της, αποτέλεσε το αναγκαίο μέσο
για την επιχείρηση της ζημιογόνου πράξεως εις βάρος του ενάγοντος γιατί ήταν
τα στοιχεία εκείνα στα οποία εκείνος στηρίχθηκε και πείσθηκε στις υποσχέσεις
του προκειμένου να καταβάλει τα τελικώς
υπεξαιρεθέντα χρηματικά ποσά, τα οποία
άλλως δεν θα κατέβαλε εάν ο πρώτος
εναγόμενος εμφανιζόταν ως απλός ασφαλιστικός σύμβουλος, χωρίς την προβολή
και τη σύνδεση του με τη δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία.
Συνεπώς υπάρχει αιτιώδης σύνδε-
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σμος μεταξύ της υπηρεσίας αυτού και της
ζημιογόνου πράξεως, η οποία δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς την πρώτη. Με τα
δεδομένα αυτά υφίσταται σχέση προστήσεως μεταξύ του πρώτου εναγομένου και
της δεύτερης εναγομένης η οποία ευθύνεται και αυτή για τη ζημία που προξένησε ο
προστηθείς της στον ενάγοντα.
Η δεύτερη εναγομένη-εφεσίβλητη
με τις προτάσεις της επαναφέρει τον προταθέντα και απορριφθέντα σιγή από το
Πρωτοβάθμιο δικαστήριο ισχυρισμό της
ότι ο ενάγων εγνώριζε ότι ο πρώτος εναγόμενος κατά την είσπραξη των χρημάτων
του ενήργησε κατά κατάχρηση της εξουσίας που του είχε ανατεθεί και συνεπώς ευθύνεται και ο ίδιος για την επελθούσα ζημία

του κατά ποσοστό 95%, αφού δεν υπέγραψε το έντυπο αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων και κατέβαλε τα χρήματα του στα χέρια
του πρώτου εναγομένου αντί να τα καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας διαχείρισης των κεφαλαίων, καθώς
στο ειδικό έντυπο δηλώνεται.
Ο εν λόγω ισχυρισμός με αυτό το
περιεχόμενο πρέπει να απορριφθεί ως
αόριστος καθόσον δεν αναφέρεται η ηλικία, η παιδεία, το επάγγελμα καθώς και
η κοινωνική και εν γένει συναλλακτική
εμπειρία του ενάγοντος στοιχεία απαραίτητα προκειμένου να κριθεί η ύπαρξη ή
μη συντρέχοντος πταίσματος αυτού στην
επέλευση της ζημίας του (ΑΠ 316/2009
και 317/2009 Α΄ δημοσίευση «Νόμος»).

249/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Μαράτος, Βασίλειος Παπαδόπουλος).
Θανάτωση ζώων (προβάτων) από σκύλους του εναγομένου. Αγωγή για αποζημίωση
εκ μέρους των ιδιοκτητών των θανατωθέντων ζώων. Η θετική ζημία είναι η αξία των
ζώων. Σε τι συνίσταται το διαφυγόν κέρδος (γάλα, αρνιά κ.λ.π). Περιστατικά.

Με το άρθρο 298 ΑΚ ορίζεται ότι 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.
Για την πληρότητα της αγωγής, με
την οποία επιδιώκεται επιδίκαση διαφύγοντος κέρδους, συνισταμένου σε απώλεια εσόδων λόγω διακοπής ή μειωμένης
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, αρκεί να αναφέρονται στο δικόγραφο της όλα εκείνα τα περιστατικά, από

τα οποία προκύπτει ότι ο ενάγων θα εισέπραττε με πιθανότητα από την επαγγελματική αυτή δραστηριότητα το αιτούμενο ποσό χωρίς να είναι ανάγκη να αναγράφεται και δεν εξοικονόμησε δαπάνη
ή να προσδιορίζεται και να αφαιρείται η
τυχόν εξοικονομηθείσα, γιατί ο προσδιορισμός και η αφαίρεση της τυχόν δαπάνης, που εξοικονομήθηκε, μπορεί να γίνει βάσει των αποδείξεων ύστερα από
πρόταση του εναγομένου ή και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο ακόμη και τα
πρώτο από το Εφετείο, εφόσον το ζήτημα τους ύψους της αποθετικής ζημίας κατέστη νομίμως αντικείμενο της κατ’
έφεση δίκης (ΟλΑΠ 22/1995 ΕλλΔνη 36,

92

1538, ΑΠ 1457/1995 ΕλλΔνη 38, 1532
αντιθ., ΑΠ 1409/1998 ΕΕΝ 2000, 138,
ΑΠ 41/1994 ΝοΒ 1994, 1511).
Περαιτέρω ο ζημιωθείς δικαιούται
να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 346 ΑΚ
τόκους επί του ποσού του διαφυγόντος
κέρδους που ανάγεται στο πριν από την
επίδοση της αγωγής χρονικό διάστημα,
του δε αναγομένου στο μετά την επίδοση
της αγωγής χρόνο από την ημέρα κατά την
οποία έπρεπε να καταβληθεί αυτό, αφού
προηγουμένως αυτό ήταν ληξιπρόθεσμο.
Δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τόκων επί της αξίας του
πράγματος που καταστράφηκε (θετικής
ζημίας) για όσο χρόνο έως την πληρωμή της αξίας του ο δικαιούχος ζητεί και
διαφυγόν κέρδος. Συνεπώς ο ζημιωθείς
δικαιούται να ζητήσει και τόκους επί της
αξίας του πράγματος που καταστράφηκε, όταν ζητείται μόνο η αξία αυτή από
την όχληση του οφειλέτη και την επίδοση της αγωγής κατά τα άρθρα 345, 346
ΑΚ (ΟλΑΠ 705/1979 ΝοΒ 28, 37).
Άλλο το ζήτημα ότι ο ζημιωθείς
στην περίπτωση αυτή, που ζητεί δηλαδή τόκους και επί της αξίας του πράγματος για χρονικό διάστημα μεταγενέστερο εκείνου του διαφυγόντος κέρδους
δεν μπορεί στη συνέχεια να ζητήσει για
τον ίδιο χρόνο και διαφυγόν κέρδος (ΑΠ
1665/1990 ΕλλΔνη 33, 335).
Οι διάδικοι είναι κύριοι ομόρων
αγροκτημάτων, που ευρίσκονται στη
θέση «Βάρκα» του Δημ. Διαμερίσματος
Πλατανόβρυσης του Δήμου Φαρρών. Ο
ενάγων εκτρέφει στον αγρό του αιγοπρόβατα, ο δε εναγόμενος σκυλιά. Δύο από
αυτά τα οποία ήσαν ελεύθερα και ανεπιτήρητα στις 8.8.2002 πέρασαν στο κτήμα του ενάγοντος και θανάτωσαν τρεις
προβατίνες και δύο γίδες.
Την επομένη (9 Αυγούστου) θανάτωσαν άλλες δύο προβατίνες. Με την
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με αριθ. 99/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φαρρών, η οποία
κατέστη αμετάκλητη μετά την απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως, με την
με αριθ. 716/2007 απόφαση του Αρείου Πάγου, κατά της με αριθ. 1020/2006
αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, ο εναγόμενος καταδικάστηκε
για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Ο ισχυρισμός του εναγομένου περί
μη δυνατότητός θανατώσεως των ανωτέρω ζώων από τα σκυλιά του λόγω της νηπιακής ηλικίας αυτών πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι αυτά ήσαν ηλικίας οκτώ τουλάχιστον μηνών, όπως κατατέθηκε στο ποινικό Δικαστήριο. Η αξία καθενός των θανατωθέντων ζώων ανήρχετο
στο ποσό των 300 Ευρώ. Συνεπώς η θετική ζημία του ενάγοντος ανήλθε στο συνολικό ποσό των 2.100 (7 χ 300 €) Ευρώ.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι τα
θανατωθέντα ζώα ήσαν σε παραγωγική
ηλικία και εγκυμονούσαν. Θα γεννούσαν
κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων κατά το χρονικό διάστημα από τον
Αύγουστο του έτους 2002 έως τα τέλη
του έτους 2006 από δύο αρνιά η κάθε
προβατίνα και δύο κατσίκια η κάθε γίδα.
Τα αμνοερίφια αυτά θα επωλούντο, όταν θα ζύγιζαν είκοσι (20) περίπου
κιλά το καθένα, προς 4,50 Ευρώ ανά κιλό
και ο εναγόμενος θα εισέπραττε σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων το ποσό των 1.260 Ευρώ ετησίως και θα είχε καθαρό κέρδος 960 Ευρώ
μετά την αφαίρεση της δαπάνης εκτροφής αυτών ύψους 300 Ευρώ.
Συνεπώς ο ενάγων απώλεσε
κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα για την ανωτέρω αιτία το συνολικό
ποσό των 4.800 Ευρώ. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι καθένα από τα θανατωθέντα ζώα θα παρήγαγε σε ημερήσια βάση
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ένα κιλό γάλα επί πέντε μήνες ετησίως.
Έτσι ετησίως θα παρήγαγε 1.050
κιλά σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία
των πραγμάτων, το οποίο θα πωλούσε
στην τιμή των ογδόντα λεπτών (0,80) ανά
κιλό και θα απεκόμιζε το ποσό των 840
Ευρώ και καθαρά εκείνο των 690 Ευρώ
μετά την αφαίρεση της δαπάνης για την
τροφή του ύψους 150 Ευρώ ετησίως.

Συνεπώς κατά τα έτη 2003 έως
και 2006 θα απεκόμιζε το συνολικό ποσό
των 2.760 Ευρώ. Κατά το έτος 2002 τα
θανατωθέντα ζώα δεν θα παρήγαγαν
γάλα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους ήτοι επί πέντε μήνες πριν και
επί δύο μήνες μετά τον τοκετό το γάλα
θα εχρησιμοποιείτο για την εκτροφή των
νεογέννητων.

270/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Σκανδάμης, Αντώνιος Μπούλης).
Αδικοπραξία που οφείλεται σε κοινή πράξη περισσοτέρων. Έχουμε εις ολόκληρο ενοχή όλων των υπαιτίων δραστών. Ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι συνετέλεσε και
υπαιτιότητα τρίτου στην αδικοπραξία δεν ασκεί έννομη επιρροή.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 914, 926 και 481 ΑΚ
προκύπτει ότι επί αξιώσεων για ζημίες
οι οποίες προέρχονται από αδικοπραξία
η οποία οφείλεται σε κοινή πράξη περισσοτέρων, όπως όταν η ζημία οφείλεται σε υπαιτιότητα περισσοτέρων, δημιουργείται εις ολόκληρο ενοχή όλων των
υπαιτίων δραστών και ο παθών δικαιούται, ανεξάρτητα με το βαθμό υπαιτιότητας του καθενός από αυτούς, να επιδι-

ώξει μια μόνο φορά τις σχετικές απαιτήσεις του από οποιονδήποτε από αυτούς.
Έτσι ο ισχυρισμός του εναγομένου ως υπαιτίου για ζημίες από αδικοπραξία ότι στην επέλευση των ζημιών
αυτών συνετέλεσε και υπαιτιότητα τρίτου προσώπου, δεν ασκεί έννομη επιρροή (ΑΠ 1376/2005 δημοσ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ
56/2000 ΕλΔ 2000, 682, βλ.Α. Κρητικό
«Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά
ατυχήματα εκδ. 2008 παρ.16, αρ.36, 63).

286/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Βασίλειος Πέττας -Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτρης Καραθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος).
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Στοιχείο του πραγματικού κάθε απαίτησης αδικαιολόγητου
πλουτισμού είναι εκτός άλλων και η ανυπαρξία ή ελαττωματικότητα της αιτίας βάσει της
οποίας έγινε η περιουσιακή μετακίνηση και επήλθε ο πλουτισμός του λήπτη. Αν ασκηθεί αγωγή με την οποία ζητείται από τον ενάγοντα ο πλουτισμός εξ αιτίας της ακυρότητας της σύμβασης, για να είναι ορισμένη η αγωγή πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφό της τα περιστατικά που συνεπάγονται την ακυρότητα της συμβάσεως και συνιστούν
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το λόγο για τον οποίο η αιτία της εντεύθεν ωφελείας του εναγομένου δεν είναι νόμιμη.
Αγωγή εργολάβου για τεχνικές εργασίες που εκτέλεσε αυτός σε έργα του Δήμου ύστερα από συμφωνία με το δήμαρχο. Αγωγή με κύρια βάση τη σύμβαση. Αν υπάρχει και
βάση αδικαιολόγητου πλουτισμού κατά δικονομική επικουρικότητα (219 ΚΠολΔ) υπό
την ενδοδιαδικαστική αίρεση της απόρριψης της κύριας βάσης αυτής από τη σύμβαση,
τότε αρκεί για την πληρότητα της επικουρικής βάσης, να γίνεται απλή επίκληση της ακυρότητος της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται να αναφέρονται και οι λόγοι στους οποίους
οφείλεται η ακυρότητα. Απόρριψη της αγωγής του εργολάβου για την αμοιβή του γιατί
είχε γίνει απευθείας ανάθεση των σχετικών έργων από το δήμαρχο χωρίς αυτά να αφορούν έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις αλλά και γιατί η αμοιβή του εργολάβου για τις
τρεις συμβάσεις υπερέβαινε το ποσό των 2.000.000 δρχ (5,869 Ε). Η επικουρική βάση
του αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι ορισμένη. Περιστατικά.

Επειδή από το άρθρο 904 ΑΚ, που
ορίζει ότι όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία, ή με
ζημιά άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια, προκύπτει ότι στοιχείο
του πραγματικού κάθε απαιτήσεως αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι, εκτός άλλων και η ανυπαρξία ή 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 την αιτία.
Τέτοια έλλειψη υπάρχει και όταν η
αιτία της παροχής είναι παράνομη εξαιτίας απαγορευτικής διατάξεως νόμου.
Στην περίπτωση αυτή, αν ασκηθεί αγωγή με την οποία αναζητείται ευθέως από
τον ενάγοντα ο πλουτισμός (ωφέλεια)
του εναγομένου, εξαιτίας της ακυρότητος της συμβάσεως, για να είναι ορισμένη η αγωγή, θα πρέπει να αναφέρονται
στο δικόγραφο της τα περιστατικά που
συνεπάγονται την ακυρότητα της συμβάσεως και συνιστούν τον λόγο για τον
οποίο η αιτία της εντεύθεν ωφελείας του
εναγομένου δεν είναι νόμιμη.
Αν όμως 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, αρκεί για
την πληρότητα της πιο πάνω επικουρικής βάσεως να γίνεται απλή επίκληση
της ακυρότητος της συμβάσεως, χωρίς
να απαιτείται να αναφέρονται και οι λόγοι
στους οποίους οφείλεται η ακυρότητα.
Τούτο διότι στην τελευταία περίπτωση η
επικουρική βάση της αγωγής θα εξεταστεί μόνο αν η στηριζόμενη στην έγκυρη
σύμβαση κύρια βάση της αγωγής, απορριφθεί μετά παραδοχή της ακυρότητος
της συμβάσεως για συγκεκριμένο λόγο,
ο οποίος απετέλεσε ήδη αντικείμενο της
δίκης και πληρούται έτσι ο σκοπός της
διατάξεως του άρθρου 216 του ΚΠολΔ
(ολ.ΑΠ 23/2003 ΝοΒ 2004, 1179).
Στην προκειμένη περίπτωση,
όπως ήδη έχει αναφερθεί, η κύρια βάση
της αγωγής στηριζόταν σε έγκυρες συμβάσεις έργου, που είχαν καταρτιστεί μεταξύ των διαδίκων, η οποία όμως (κύρια
βάση) απορρίφθηκε, καθόσον αποδείχθηκε, όπως δέχθηκε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ότι οι ίδιες συμβάσεις ήταν άκυρες, επειδή έγινε απευθείας ανάθεση των
σχετικών έργων από το Δήμαρχο, χωρίς
αυτά να αφορούν έκτακτες ή επείγουσες
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περιπτώσεις, αλλά και επιπλέον επειδή
η αμοιβή του ενάγοντος-εργολάβου στις
τρεις από τις ένδικες συμβάσεις υπερέβαιναν το ποσό των 2.000.000 δρχ. ή
5.869 Ευρώ (η καθεμία) και δεν επιτρεπόταν η απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο, δηλαδή καταρτίσθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 226, 267
του Π.Δ. 410/1995, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 17 παρ.18 του Ν.2539/1997
και ίσχυε κατά τον επίδικο χρόνο.
Περαιτέρω η επικουρική βάση της
αγωγής, που θεμελιώνεται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι επαρκώς ορισμένη σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη
νομική σκέψη, που προηγήθηκε, αφού
περιέχονται σ’ αυτήν τα παραγωγικά της
ένδικης αξίωσης του ενάγοντος πραγματικά περιστατικά δηλαδή η ακυρότητα των
συμβάσεων έργου, που καθιστά τη διατήρηση του πλουτισμού αδικαιολόγητη, ο
πλουτισμός του εναγομένου, η αντίστοιχη
ζημία του ενάγοντος, η αιτιώδης συνάφεια
ανάμεσα στον πλουτισμό του εναγομένου
και τη ζημία του ενάγοντος.
Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που δέχθηκε ως νόμιμη και ορισμένη την επικουρική βάση της αγωγής,
ορθώς εφάρμοσε τον νόμο και όσα αντίθετα υποστηρίζονται με την έφεση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Μεταξύ του
ενάγοντος εργολάβου χωματουργικών
εργασιών και τεχνικών έργων και του
Δημάρχου του Δήμου Ερινεού καταρτίστηκαν οι ακόλουθες συμβάσεις δυνάμει των οποίων ο ενάγων ανέλαβε την
εκτέλεση των ακόλουθων χωματουργικών, οδοποιητικών και άλλων συναφών
έργων στην περιφέρεια του παραπάνω
Δήμου με την αντίστοιχη αμοιβή:1)Με
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το από 5-11-2006 ιδιωτικό συμφωνητικό την επέκταση του δικτύου υδρεύσεως και την τοποθέτηση σωλήνων στην
θέση «Άνω Ζήρια του Δ.Δ Ζήριας καθώς
και τον καθαρισμό της γέφυρας στην περιοχή «Λιογδολό» και την απομάκρυνση
των μπαζών έναντι αμοιβής 6.900 Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το
έργο εκτελέστηκε και παραλήφθηκε από
τα αρμόδια όργανα του εναγομένου, εκδοθέντος του με αριθ. 211/2006 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.), 2) Με
το από 13-11-2006 ιδιωτικό συμφωνητικό την επέκταση του δικτύου υδρεύσεως, την αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων και την τοποθέτηση νέων σωλήνων στην περιοχή Ζήρια του Δ.Δ. Ζήριας καθώς και την απομάκρυνση των
μπαζών, έναντι αμοιβής 6.900 Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το
έργο εκτελέστηκε και παραλήφθηκε, εκδοθέντος του με αριθ. 212/2006 Τ.Π.Υ…
Ο εναγόμενος δεν κατέβαλε στον
ενάγοντα τη συμφωνηθείσα αμοιβή, που
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 23.794
Ευρώ. Έτσι ο εναγόμενος εξαιτίας της ακυρότητας των ένδικων συμβάσεων κατέστη
αδικαιολόγητα πλουσιότερος χωρίς νόμιμη
αιτία σε βάρος της περιουσίας του ενάγοντος, αφού εξοικονόμησε ισόποση δαπάνη, την οποία θα κατέβαλε σε άλλο εργολάβο ως αμοιβή για την εκτέλεση των έργων αυτών με έγκυρη σύμβαση.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το
οποίο κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα και
υποχρέωσε τον εναγόμενο να καταβάλει
στον ενάγοντα το ανωτέρω ποσό νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως
της αγωγής, ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις και συνεπώς τα αντίθετα υποστηριζόμενα με την έφεση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.
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297/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Θεώνη Μπούρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άγγελος Αγγελόπουλος, Ιωάννης Μπουραζάνης, Σεβαστή
Ευφραιμίδη-Δάρα).
Μίσθωση. Άρθρο 574 Α.Κ. Εφαρμόζεται και στις εμπορικές μισθώσεις. Η σύμβαση είναι αδιαίρετη γιατί η χρήση του μισθίου είναι αδιαίρετη αφού δεν επιδέχεται κατάτμηση. Συνεκμίσθωση. Εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 494ΑΚ που προβλέπει ότι αν
περισσότεροι οφείλουν αδιαίρετη παροχή, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της οφειλής εις ολόκληρον καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 785 επ. ΑΚ. Η καταγγελία της μίσθωσης είναι πράξη διοίκησης και διαχείρισης και γίνεται από όλους τους συμμισθωτές και ενώπιον όλων των συνεκμισθωτών. Προσύμφωνο μίσθωσης. Νόμιμη η κατάρτισή του και μπορούν τα μέρη να συνδέσουν την οριστική σύμβαση με την προηγούμενη πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης που τέθηκε και που μπορεί να είναι καθαρά εξουσιαστική. Κενό σύμβασης. Εφαρμογή του άρθρ. 173 και του ΑΚ. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 574
ΑΚ, η οποία έχει εφαρμογή και επί εμπορικών μισθώσεων (άρθρ. 44 του π.δ
34/1995), με τη σύμβαση της μίσθωσης
πράγματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη
χρήση του πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το μίσθωμα. Η από την εν λόγω
σύμβαση ενοχή του εκμισθωτή είναι αδιαίρετη, διότι το αντικείμενο της, δηλαδή η
χρήση του μισθίου, είναι αδιαίρετο, αφού
δεν επιδέχεται κατάτμηση.
Σε περίπτωση δε συνεκμίσθωσης
έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 494
Α.Κ., κατά την οποία αν περισσότεροι
οφείλουν αδιαίρετη παροχή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της οφειλής εις ολόκληρον καθώς και οι περί κοινωνίας διατάξεις των άρθρων 785 επ. Α.Κ.
Κατά την ΑΚ 788 η διοίκηση του
κοινού ανήκει σε όλους μαζί τους κοινωνούς, μεταξύ δε των πράξεων διοίκησης
και διαχείρισης αυτού περιλαμβάνεται
και η καταγγελία της μίσθωσης, η οποία
γίνεται από όλους τους συνεκμισθωτές

κατά όλων των συμμισθωτών στην περίπτωση που αυτοί είναι περισσότεροι
του ενός, αν δε η καταγγελία της συμβάσεως μισθώσεως γίνει από το μισθωτή
ή τους συμμισθωτές πρέπει να ασκείται
εναντίον όλων των συνεκμισθωτών (ΑΠ
1818/2007 ΕπΔικΠολ 2007/362).
Εξάλλου, όπως και σε άλλες ρυθμισμένες από το νόμο συμβάσεις, έτσι και στη
σύμβαση μισθώσεως πράγματος είναι, δυνατή η κατάρτιση προσυμφώνου, εφόσον
έχει τα ουσιώδη στοιχεία της οριστικής τούτης σύμβασης και τα οποία είναι η παραχώρηση της χρήσης του πράγματος έναντι ανταλλάγματος (μισθώματος) για ορισμένο ή αόριστο χρόνο (ΑΠ 82/1987 Δνη
1988/288, Γεωργιάδη–Σταθόπουλου ΕρμΑΚ άρθρ. 574, 1980, αρ. 23μ σελ.285,
Χ.Παπαδάκη, Αγωγές Αποδόσεως Μισθίου, 1990, αρ. 146-162, σελ. 81 επ.).
Πότε υπάρχει τέτοιο προσύμφωνο θα κριθεί από το περιεχόμενο
της σύμβασης και την από αυτό διαπιστούμενη βούληση των μερών και κυρίως από το εάν πράγματι τα μέρη θέλησαν να δημιουργηθεί δέσμευση εκατέ-
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ρωθεν ή και μονομερώς προς κατάρτιση μίσθωσης πράγματος, η οποία ακόμη δεν έχει καταρτιστεί (ΑΠ 1131/1976
ΝοΒ 28.227, ΕφΘεσ 1788/1998 Αρμ
1998/798). Θα πρέπει όμως να ερευνηθεί ο λόγος γιατί τα μέρη προτίμησαν το
προσύμφωνο αντί της οριστικής σύμβασης (ΕΑ 9142/1983 Δνη 25.369).
Περαιτέρω, η προσθήκη αναβλητικής αίρεσης, η οποία επιτρέπεται να
τεθεί και σε εμπορική μίσθωση (Φίλιος,
Επαγγ. Μίσθωση, έκδ. Β, σελ. 34), είναι δυνατή και σε προσύμφωνο. Δηλαδή τα μέρη μπορούν να συνάψουν προσύμφωνο και την κατάρτιση της οριστικής σύμβασης να συνδέσουν από την
προηγούμενη πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης που τέθηκε από αυτά, η
οποία μάλιστα, σύμφωνα με την άποψη
που επικράτησε, μπορεί να είναι και καθαρά εξουσιαστική (βλ.ΑΠ 1522/1979
ΕΕΝ 47.254, Ράμμα, στην Ερμ.ΑΚ Εισαγ παρατ. 201-210, αρ. 23).
Τέλος, εφόσον ο σκοπός του προσυμφώνου εξαντλείται στη θεμελίωση
και μόνο της νομικής δέσμευσης για τη
σύναψη στο μέλλον της σκοπούμενης
οριστικής σύμβασης, κανένας από τους
συμβαλλόμενους δεν μπορεί ν’ απαιτήσει από τον άλλο ό,τι δικαιούται ν’ αξιώσει με βάση την οριστική σύμβαση.
Επομένως και όταν πρόκειται
για προσύμφωνο μίσθωσης πράγματος, που ρυθμίζει και λεπτομερώς ακόμη τα στοιχεία αυτής, τα μέρη δεν μπορούν να ασκήσουν δικαιώματα που
προϋποθέτουν καταρτισμένη σύμβαση, όπως λ.χ. την απόδοση του μισθίου
για οποιαδήποτε αιτία (βλ.ΑΠ 253/1974
ΝοΒ 22.1262, ΕφΘεσσ 1788/1998 Αρμ
1998/798, Γεωργιάδη Σταθόπουλου ΕρμΑΚ, έκδ. 1980, άρθρ. 611, αρ.19)
Τέλος, οι ερμηνευτικοί κανόνες
των άρθρων 173 και 200 ΑΚ εφαρμόζο-
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νται σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία
υπάρχει κενό στην ερμηνευόμενη σύμβαση ή αμφιβολία ως προς τις δηλώσεις
βουλήσεως των συμβληθέντων. Κριτήρια για να διαγνωσθεί το αληθινό νόημα
των δικαιοπραξιών και ειδικότερα των
συμβάσεων, αποτελούν η καλή πίστη
και τα συναλλακτικά ήθη (ΑΠ 678/1996
Δνη 39.552, ΑΠ 1673/1995 Δνη 39.332).
Επίσης, κριτήριο αποτελούν και
οι κανόνες της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας, από τους οποίους μπορεί το δικαστήριο να αντλήσει τα επιχειρήματα ή να συναγάγει συμπεράσματα,
γιατί αυτά δεν αποτελούν πραγματικούς
ισχυρισμούς, αλλά απορρέουν από τις
κοινές γνώσεις του δικαστή.
Έτσι, επιχειρήματα ή συμπεράσματα προς ερμηνεία μπορεί ελευθέρως
ο δικαστής να αντλεί από κάθε ενώπιον του στοιχείο, καθώς και από τις προσκομιζόμενες για άλλο ζήτημα αποδείξεις
(ΑΠ 985/1995 ΝοΒ 45.1121, ΕφΘεσσ
2474/1989 Αρμ 2000/945).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Με
το από 22-4-1969 ιδιωτικό συμφωνητικό
που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πατρών με α.α. 78/23-4-1969
οι ενάγοντες συνέστησαν με τους δεύτερο και τρίτο των εναγομένων, καθώς και
τον πατέρα τους Θ.Ε, την πρώτη εναγομένη εταιρεία, ως ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα την Πάτρα και την επωνυμία «Θ.Γ.Ε και Σια ΕΕ».
Στη συνέχεια, με το από 27-12-1979
ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε
στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πατρών με
τα α.α. 1262/1979 τροποποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, η οποία
έκτοτε λειτούργησε ως ομόρρυθμη εταιρεία. Το έτος 1981 αποχώρησε από την
εταιρεία ο Θ.Ε και με το από 27-12-1979
ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πατρών
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με α.α. 790/27-10-1981, τροποποιήθηκε η
επωνυμία της εταιρείας σε «Αφοί Θ.Ε. ΟΕ».
Η ως άνω εταιρεία, που είχε ως
αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία
ξυλοκιβωτίων (παλετών), ήταν εγκατεστημένη από το έτος 1974 σε ισόγειο κατάστημα οικοδομής, που βρισκόταν στα
Λεύκα Πατρών, κυριότητας του Θ.Ε. Με
το υπ’ αριθμ. 8230/1974 συμβόλαιο του
συμβολαιογράφου Πατρών Π.Κ, που μεταγράφηκε νόμιμα, ο ως άνω ιδιοκτήτης
υπήγαγε την εν λόγω οικοδομή στο σύστημα της οροφοκτησίας και μεταβίβασε εξ αδιαιρέτου και κατ’ ισομοιρίαν στα
τέκνα του Γ., Λ., Ι και Π (διαδίκους) το
δικαίωμα της καθ’ ύψος οικοδομήσεως
της, μετά του ποσοστού συνιδιοκτησίας
της στο όλο οικόπεδο 2/3 εξ αδιαιρέτου.
Στη συνέχεια ως άνω ιδιοκτήτης,
με το υπ’ αριθμ. 43210/1991 συμβόλαιο
γονικής παροχής του συμβολαιογράφου
Πατρών Κων/νου Α., που μεταγράφηκε
νόμιμα, μεταβίβασε και το ισόγειο κατάστημα-οριζόντια ιδιοκτησία της ως άνω
οικοδομής στα παραπάνω τέκνα του, εξ
αδιαιρέτου και κατ’ ισομοιρίαν.
Στο ως άνω ισόγειο κατάστημα συνέχισε να λειτουργεί η πρώτη εναγομένη
εταιρεία. Το έτος 1995 η οικοδομή υπέστη λόγω των σεισμών εκτεταμένες ζημιές
στον φέροντα σκελετό, αλλά και στην τοιχοποιία του ισογείου και του α΄ ορόφου,
που είχε εν τω μεταξύ ανεγερθεί, κρίθηκε
δε σεισμόπληκτη. Τότε οι ενάγοντες, με το
από 9-3-1996 ιδιωτικό συμφωνητικό που
δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πατρών με α.α. 238/4-4-1996, συνέστησαν μεταξύ τους ομόρρυθμη εταιρεία
με την επωνυμία «Ε.Λ. και Ι.ΟΕ». ανταγωνιστική της πρώτης εναγομένης εταιρείας
και αποχώρησαν τυπικά από την τελευταία
στις 13-3-1998 με το από 13-3-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα
βιβλία του Πρωτοδικείου Πατρών με α.α.
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140/13-3-1998. Την 31-10-2005 η πρώτη
εναγομένη λύθηκε και περιήλθε σε εκκαθάριση με την από 31-10-2005 καταγγελία αυτής από τον τρίτο εναγόμενο, που
κοινοποιήθηκε στον δεύτερο εναγόμενο
την ίδια ημέρα και δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Πατρών με α.α.
853/1-11-2005.
Ελλείψει δε αντιθέτου συμφωνίας των εταίρων, συνεκκαθαριστές της
ως άνω εταιρείας κατέστησαν οι δεύτερος και τρίτος των εναγομένων. Πρέπει
να σημειωθεί ότι με το προαναφερθέν
(από 12-3-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό),
που επιγράφεται «ιδιωτικό συμφωνητικό–αποχώρηση εταίρων» και υπεγράφη από όλους τους εταίρους της πρώτης εναγομένης εταιρείας, αλλά και συγκυρίους της ως άνω οικοδομής (ενάγοντες και β΄ και γ΄ των εναγομένων), όπως
δεν αμφισβητείται, συμφωνήθηκαν, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: «Παρ.3.
Για την πραγμάτωση της αποχώρησης
αυτής (των εναγόντων), συμφωνούνται
μεταξύ των εταίρων τα εξής:…εδ.γ΄ Στο
εταιρικό κατάστημα θα παραμείνει κατά
ανώτατο χρονικό όριο ένα έτος από σήμερα λόγω χρησιδανείου και συνεπώς
άνευ καταβολής μισθώματος, η εταιρία
και θα συνεχίζει τις εργασίες της όπως
μέχρι σήμερα, με μόνους εταίρους τους
Γ. και Π.Ε…εδ.ζ΄ Η πλήρης εκκαθάριση
των λογαριασμών μεταξύ των τεσσάρων εταίρων καθώς και ο τρόπος εκμεταλλεύσεως και χρήσεως του ιδιόκτητου
εργοστασίου, θα ρυθμισθούν μετά ένα
έτος από σήμερα, οπότε θα παύσει και
το συμφωνούμενο χρησιδάνειο. εδ. στ΄
Αν η παραμονή της εταιρίας συνεχισθεί
και μετά τη λήξη του έτους (άρθρο 3 εδ.
γ του παρόντος), θα καταβάλλει αυτή
στους δύο αποχωρούντες συγκυρίους
200.000 δραχμές μηνιαία».
Από τα ανωτέρω συνάγεται σα-
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φώς ότι με ομόφωνη απόφαση, που ελήφθη από όλους τους κοινωνούς στα πλαίσια της διοίκησης και διαχείρισης του κοινού ισογείου, καταρτίσθηκαν: α) σύμβαση χρησιδανείου, δυνάμει της οποίας παραχωρήθηκε χωρίς αντάλλαγμα η
χρήση του ισογείου καταστήματος στην
πρώτη εναγομένη εταιρεία για ένα έτος,
ήτοι από 12-3-1998 μέχρι 12-3-1999 και
β)προσύμφωνο συμβάσεως μισθώσεως με αναβλητική αίρεση, δυνάμει του
οποίου (προσυμφώνου), συμφωνήθηκε,
σε περίπτωση παραμονής της εταιρείας
μετά το έτος στο ισόγειο, να καταρτισθεί
μίσθωση με αυτήν με μίσθωμα το ποσό
των 200.000 δραχμών μηνιαίως.
Στη συνέχεια, όμως, στις επόμενες παραγράφους ζ΄ και η΄, του εν λόγω
συμφωνητικού, που φέρονται να προστέθηκαν αφού είναι γραμμένες με άλλη
γραμματοσειρά, αλλά ενσωματώθηκαν
σ’ αυτό, συμπεριλήφθησαν τα ακόλουθα:
«παρ.ζ΄ Συμφωνείται με το παρόν κανονισμός χρήσης και διοίκησης του επίκοινου ισογείου ορόφου της οικοδομής στη
Λεύκα Πατρών (οδός Λεύκας αρ.118)
όπου λειτουργεί η επιχείρηση της Ο.Ε.
¨Αδελφοί Θ.Ε¨ για το χρονικό διάστημα
από σήμερα μέχρι την οριστική διανομή του ως εξής: Οι Γ και Π.Ε λαμβάνουν
από κοινού τη χρήση, εκμετάλλευση και
διοίκηση του μισού της ανωτέρω οικοδομής που βρίσκεται προς νότο και οι Λ.Ε
και Ι.Ε του άλλου μισού προς βορράν. Οι
δύο τελευταίοι παραχωρούν τη χρήση του
πιο πάνω βορείου τμήματος του ισογείου
με σχέση χρησιδανείου, χωρίς αντάλλαγμα, για ένα έτος από σήμερα στην Ο.Ε. ¨
Αδελφοί Θ.Ε¨ σύμφωνα άλλωστε και με
το εδάφιον (γ) του παρόντος.
Ο διαχωρισμός των ανωτέρω
δύο τμημάτων θα γίνει με κοινή δαπάνη
των συμβαλλομένων. Παρ. η΄ Μετά την
παρέλευση έτους κατά το οποίο η Ο.Ε.

99

¨Αδελφοί Θ.Ε¨ θα έχει τη χρήση του ισογείου ορόφου οι δύο αποχωρούντες δικαιούνται να εκμισθώσουν σε οποιονδήποτε τρίτο το τμήμα που περιέρχεται
σ’αυτούς. Δεν δικαιούνται όμως να εκμισθώσουν και τον αύλειο χώρο, τον οποίον θα κρατήσει και χρησιμοποιεί η εταιρεία με μηνιαία αποζημίωση και για τους
δύο εταίρους 50.000 δρχ.».
Από τη συνεκτίμηση της παραγράφου 3 εδ. γ, ζ, στ και των νέων παραγράφων ζ΄ και η΄ του εν λόγω συμφωνητικού
συνάγεται ασάφεια και αντίφαση ως προς
τα αρχικώς συμφωνηθέντα, συνεπώς το
Δικαστήριο με κριτήρια τους κανόνες της
καλής πίστης, της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας, καθώς και τα συναλλακτικά ήθη, όπως εκτίθεται ανωτέρω στη
μείζονα σκέψη της παρούσας κατόπιν
ερμηνείας του ως άνω συμφωνητικού,
οδηγείται στα εξής συμπεράσματα για το
αληθές νόημα αυτού: Ότι όλοι οι κοινωνοί συναποφάσισαν, στα πλαίσια της διοίκησης και διαχείρισης του κοινού ισογείου α) να διατηρήσουν μόνο τη συμφωνία περί συμβάσεως χρησιδανείου, δυνάμει της οποίας -όπως προεκτέθηκε- παραχωρήθηκε χωρίς αντάλλαγμα η χρήση
του ισογείου καταστήματος στην πρώτη
εναγομένη εταιρεία για ένα έτος, αφού
στην παράγραφο ζ΄ γίνεται παραπομπή
στην παράγραφο 3 εδ. γ΄ του συμφωνητικού που προέβλεπε το ως άνω χρησιδάνειο και β) να καταργήσουν το προαναφερθέν προσύμφωνο συμβάσεως μισθώσεως με αναβλητική αίρεση, δυνάμει του οποίου συμφωνήθηκε-όπως προεκτέθηκε-να καταρτισθεί μίσθωση, σύμφωνα με την οποία θα καταβάλλετο από
την εταιρεία στους ενάγοντες, ως μίσθωμα, το ποσό των 200.000 δραχμών μηνιαίως, σε περίπτωση παραμονής της εταιρείας μετά το έτος στο ισόγειο.
Η ως άνω κατάργηση του προ-
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συμφώνου δεν αναφέρεται ρητά, αλλά
συνάγεται από την ερμηνεία του εν λόγω
συμφωνητικού, από τα εξής στοιχεία:1)
από το γεγονός ότι στο εδάφιο ζ΄ της
παραγράφου 3 συμφωνείται ότι η πλήρης εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ των τεσσάρων εταίρων καθώς και
ο τρόπος εκμεταλλεύσεως και χρήσεως
του ιδιόκτητου εργοστασίου, θα ρυθμιστούν μετά ένα έτος από την υπογραφή
του, οπότε θα παύσει το συμφωνούμενο
χρησιδάνειο, 2) από το γεγονός ότι κατόπιν προσδιορίζεται στην παράγραφο
ζ΄ του ως άνω συμφωνητικού ο τρόπος
χρήσης και διοίκησης του κοινού ισογείου μέχρι το χρόνο της οριστικής διανομής του, εις τρόπον ώστε να λάβουν
οι δεύτερος και τρίτος των εναγομένων
κατά χρήση το νότιο διακριτό τμήμα το
ισογείου της οικοδομής και οι ενάγοντες
το βόρειο, 3) από το ότι στην παράγραφο η΄ συμφωνείται ότι, μετά την παρέλευση του έτους του χρησιδανείου, οι
ενάγοντες δικαιούνται να εκμισθώσουν
σε οποιονδήποτε τρίτο τμήμα που περιέρχεται σ’αυτούς, χωρίς αν γίνεται νέα
μνεία και παραπομπή στο εδάφιο στ΄
της παραγράφου 3, στο οποίο είχε συμπεριληφθεί το ως άνω προσύμφωνο
μισθώσεως, ενώ γίνεται μνεία στον αύλειο χώρο, ο οποίος συμφωνείται να μην
εκμισθωθεί (σε τρίτους) αλλά να χρησι-

μοποιείται από την εταιρεία με μηνιαία
αποζημίωση 50.000 δραχμών και 4) σε
προγενέστερη αγωγή που είχαν ασκήσει οι ενάγοντες κατά των εναγομένων
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, στην οποία είχαν ζητήσει
τα εδώ αιτούμενα ποσά αλλά από άλλη
νομική αιτία (ως αποζημίωση από συμφωνηθείσα χρήση κοινού πράγματος),
είχαν αναφέρει ότι δεν υφίσταται μεταξύ
διαδίκων μισθωτική σχέση (βλ. τα ιστορούμενα στην υπ’ αριθμ. εκθέσεως καταθέσεως 1134/404/19-3-2003 αγωγή).
Συνεπώς, εφόσον ουδέποτε υπεγράφη σύμβαση μισθώσεως μεταξύ των
κοινωνών του κοινού ισογείου και της
πρώτης εναγομένης εταιρείας, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, μετά από ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και ορθή
εκτίμηση των αποδείξεων απέρριψε την
αγωγή των εκκαλούντων και κατά την κυρία βάση της και κατά την επικουρική,
εφόσον δεν χωρεί καταγγελία μισθώσεως σε ουδέποτε καταρτισθείσα μίσθωση
και μάλιστα από ορισμένους και όχι από
όλους τους κοινωνούς, στα πλαίσια της
διοίκησης και διαχείρισης του κοινού ισογείου, κατά τα εκτεθέντα αναλυτικώς στη
μείζονα σκέψη της παρούσας, τα όσα δε
αντίθετα υποστηρίζουν με τους λόγους
της εφέσεως τους οι εκκαλούντες είναι
αβάσιμα και απορριπτέα.

300/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Οικονόμου, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Τάκης Ανδρονόπουλος, Παντελής Σερέτης, Αντώνιος Μαυρίδης,
Παναγιώτης Μεταξάς).
Καταναλωτής. Προστασία. Ευθύνη παραγωγού. Ποιός θεωρείται παραγωγός. Τέτοιος είναι
και ο εισαγωγεύς, προϊόντος, για πώληση, εκμίσθωση leasing ή άλλης μορφής διάθεση στα
πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας και ειδικότερα αυτός που εισάγει στην ημεδαπή από άλλη χώρα της Κοινότητας. Ζημία. Έννοια κατά την προστασία του καταναλωτή.
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Πώληση. Δικαιώματα αγοραστή που το πωληθέν έχει ουσιώδη πραγματικά ελαττώματα που
αναιρούν ή μειώνουν ουσιωδώς την αξία ή τη χρησιμότητα του. Στον αγοραστή παρέχεται
διαζευκτικό δικαίωμα να απαιτήσει είτε τη διόρθωση ή αντικατάστασή του με άλλο πράγμα
είτε τη μείωση του τιμήματος είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση είτε αποζημίωση για
τη μη εκτέλεση της σύμβασης. Αδικοπραξία. Μόνη η αθέτηση προϋφισταμένης ενοχής δεν
συνιστά αδικοπραξία εκτός αν και χωρίς τη συμβατική σχέση θα ήταν παράνομη η ενέργεια
γιατί είναι αντίθετη προς το γενικό καθήκον που επιβάλλει το άρθρο 914ΑΚ. Εισαγωγεύς
αυτοκινήτων από την Ισπανία (χώρα της Ε.Ε.). Δεν ευθύνεται ο εισαγωγεύς. Περιστατικά.

Με την κοινή υπουργική απόφαση Β 7535/1077/31.3.1988 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης,
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
και Εμπορίου, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν.1338/1983 (αρ.2 παρ.1
περ.η), τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα από
τις 30-7-1988 η οδηγία 85/374/25-7-1985
της ΕΟΚ «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών-μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων»,
που εξέδωσε στις 25-7-1985 το Συμβούλιο
Υπουργών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Στη συνέχεια με το ν.1961/1991
«για την προστασία του καταναλωτή και
άλλες διατάξεις» (αρ.50) καταργήθηκε η
πιο πάνω υ.α. και ρυθμίστηκε εκ νέου η
ευθύνη του παραγωγού για τα ελαττωματικά προϊόντα (αρ. 7-17). Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με το αρ.26 του ν.
2000/1991. Τέλος, εκδόθηκε και ισχύει
ήδη ο ν.2251/1994 για την «προστασία
των καταναλωτών» (Εφ.Πειρ. 301/2001
ΔΕΕ 2001.1147, ΝοΒ 2002.125).
Κατά τις διατάξεις των παρ. 1, 2,
3, 6 και 7 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994,
ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημία,
που οφείλεται στο ελάττωμα του προϊόντος του. Ως παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής τελικού προϊόντος, καθώς
και κάθε πρόσωπο, που εμφανίζεται ως
παραγωγός του προϊόντος, επιθέτοντας
σ’ αυτό την επωνυμία, το σήμα ή άλλο
διακριτικό του γνώρισμα. Όποιος εισάγει

ένα προϊόν για πώληση στα πλαίσια της
επαγγελματικής εμπορικής του δραστηριότητας ευθύνεται όπως ο παραγωγός.
Κατά πλάσμα δικαίου, ως παραγωγός θεωρείται και ο εισαγωγέας, το πρόσωπο δηλαδή το οποίο με σκοπό την πώληση, εκμίσθωση leasing ή άλλης μορφής
διάθεση στα πλαίσια της επαγγελματικής
του δραστηριότητας, εισάγει προϊόν σε
χώρα της Κοινότητας και ειδικότερα στην
ημεδαπή από άλλη χώρα της Κοινότητας,
δεν ευθύνεται για ζημία που προκαλείται
λόγω ελαττώματος του προϊόντος αυτού.
Ο αποκλεισμός της ευθύνης αυτής
οφείλεται στην επιδίωξη των συντακτών
της οδηγίας και στη συνέχεια και αυτών
της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης,
να μη δημιουργούν τεχνητά εμπόδια στο
εμπόριο μεταξύ κρατών–μελών της Κοινότητας (ΕφΑθ 442/1993 ΕΕμπΔ 93. 405,
ΕλλΔνη 34.409, Ε.Αλεξανδρίδου, Δίκαιο
Προστασίας Καταναλωτή, εκδ. 1996, σ.
156, σημ.193). Στη ζημία της παρ.1 περιλαμβάνεται η λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης, καθώς και η βλάβη ή καταστροφή εξαιτίας του ελαττωματικού προϊόντος κάθε περιουσιακού στοιχείου του
καταναλωτή, εκτός από το ίδιο το ελαττωματικό προϊόν, εφόσον κατά τη φύση του
προοριζόταν και πραγματικά χρησιμοποιήθηκε από το ζημιωθέντα για προσωπική
του χρήση ή κατανάλωση. Η ικανοποίηση όμως της ηθικής βλάβης διέπεται ειδικώς από τις διατάξεις που ισχύουν για
τις αδικοπραξίες (παρ.7).

102

Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι ο παραγωγός
ενός προϊόντος, με τον οποίο εξομοιώνεται ως προς την ευθύνη και ο εισαγωγέας προς πώληση του προϊόντος, που
εισήγαγε και πώλησε, για κάθε ζημία που
προκαλείται από το ελαττωματικό αυτό
προϊόν, εφόσον κατά τη φύση του προοριζόταν και πραγματικά χρησιμοποιήθηκε από το ζημιωθέντα για προσωπική του χρήση ή κατανάλωση.
Η ικανοποίηση όμως της ηθικής
βλάβης διέπεται ειδικώς από τις διατάξεις
που ισχύουν για τις αδικοπραξίες (παρ.7).
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών
συνάγεται ότι ο παραγωγός ενός προϊόντος, με τον οποίο εξομοιώνεται ως προς
την ευθύνη και ο εισαγωγέας προς πώληση του προϊόντος, ευθύνεται εξαιτίας του
ελαττώματος του προϊόντος, που εισήγαγε και πώλησε για κάθε ζημία που προκαλείται από το ελαττωματικό αυτό προϊόν
και συνίσταται είτε στην πρόκληση θανάτου ή σωματικών βλαβών οποιουδήποτε
προσώπου, σύμφωνα με τα άρθρα 928
έως 930 ΑΚ, είτε στη βλάβη ή καταστροφή κάθε περιουσιακού στοιχείου οποιουδήποτε προσώπου, εκτός από το ίδιο το
ελαττωματικό προϊόν.
Δηλαδή πρέπει να πρόκειται για ζημία σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, που προορίζονται και χρησιμοποιήθηκαν από το ζημιωθέντα για προσωπική του χρήση ή κατανάλωση και όχι για ζημία στο ίδιο το ελαττωματικό προϊόν. Ως ζημία, κατά την έννοια
των ανωτέρω διατάξεων, είναι και η ηθική
βλάβη για την οποία δικαιούνται χρηματική
ικανοποίηση τα πρόσωπα εκείνα που υπέστησαν τέτοια βλάβη ένεκα θανάτου ή σωματικών κακώσεων από το ελαττωματικό
προϊόν, καθώς και τα πρόσωπα που υπέστησαν τέτοια βλάβη από τη ζημία ή καταστροφή περιουσιακού τους στοιχείου, εκτός
από το ίδιο το ελαττωματικό προϊόν.
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Ο αγοραστής του προϊόντος επομένως δεν δικαιούται αποζημίωση, με
βάση τις πιο πάνω διατάξεις και για τη ζημία που προκαλείται στο προϊόν του αυτό
καθ’ εαυτό εξ αιτίας του ελαττώματος του,
ούτε κατά συνέπεια και χρηματική ικανοποίηση με βάση τις ίδιες διατάξεις, για την
ηθική βλάβη που υπέστη από την ελαττωματική κατασκευή του προϊόντος αυτού
(βλ. ΕφΑθ 9671/1998 ΕλλΔνη 2000.535
και σχετ. ΑΠ 1337/1997 ΔΕΕ 1998.42,
ΕΕμπΔ 1998.281., ομοίως αποφαινομένη επί του αυτού ζητήματος κατά τον προϊσχύσαντα ν.1961/91 για την προστασία
επίσης του καταναλωτή).
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων 513, 534, 535, 540 και 543 του
ΑΚ προκύπτει ότι στη σύμβαση της πωλήσεως, που μπορεί να έχει ως αντικείμενο και πράγμα κατ’ είδος ορισμένο, αν
αυτό (πράγμα) έχει ουσιώδη πραγματικά
ελαττώματα, που αναιρούν ή μειώνουν,
ουσιωδώς την αξία ή τη χρησιμότητα του,
παρέχεται στον αγοραστή, διαζευκτικά, το
δικαίωμα να απαιτήσει είτε τη διόρθωση
ή αντικατάσταση του με άλλο, είτε τη μείωση του τιμήματος, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, είτε αποζημίωση για
μη εκτέλεσης συμβάσεως.
Μόνη όμως η αθέτηση προϋφισταμένης ενοχής δεν συνιστά και αδικοπραξία.
Είναι όμως δυνατόν μία ζημιογόνα ενέργεια
(πράξη ή παράλειψη), με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία.
Τούτο συμβαίνει όταν η ενέργεια
αυτή καθ’αυτή και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση θα ήταν παράνομη, ως αντίθετη προς το γενικό καθήκον,
που επιβάλλει το άρθρο 914 ΑΚ, να μην
προκαλεί κανένας υπαίτια ζημία σε άλλον
ή ακόμη πιο γενικά όταν η ενέργεια, χωρίς να συνιστά παράβαση συγκεκριμένου
απαγορευτικού ή επιτακτικού κανόνα δι-
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καίου, είναι αντίθετη στο γενικότερο πνεύμα του ή στις εν γένει επιταγές της έννομης τάξης, εφόσον ενέχει παράβαση των
γενικών υποχρεώσεων, που επιβάλλουν
να μην προσβάλλει κανένας το πρόσωπο
ή τα προστατευόμενα αγαθά του άλλου.
Όπως συμβαίνει και όταν ο υπαίτιος με προηγούμενη πράξη του δημιούργησε κίνδυνο ζημίας άλλου και
παραλείπει να λάβει τα επιβαλλόμενα
από τις περιστάσεις αποτρεπτικά μέτρα, ενώ ήταν υπόχρεος από τη δικαιοπραξία ή έστω από την καλή πίστη
κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη.
Η ευθύνη από την αδικοπραξία θα κριθεί κατά τους γενικούς περί αδικοπραξιών όρους (Μπαλή Γεν.Αρχ παρ.139,
Καυκά ΕνοχΔ, αρθ. 914 παρ.3, ΟλΑΠ
967/1973 ΝοΒ 22.505, ΕφΑθ 9671/1998
ο.π., ΕφΑθ 12669/1989 ΕλλΔνη 35.491).
Στην προκειμένη περίπτωση η
ενάγουσα ισχυρίστηκε στην αγωγή της
ότι η δεύτερη εναγομένη ανώνυμη εταιρεία «Ι.Ε. Κ. Α.Ε.» πώλησε και παρέδωσε σ’ αυτή ένα αυτοκίνητο ΙΧΕ, αντί τιμήματος 14. 576 ευρώ το οποίο είχε εισαγάγει από την Ισπανία για λογαριασμό
της η πρώτη εναγομένη εταιρία. Ότι ένα
έτος περίπου μετά την αγορά αυτού και
ενώ ή ενάγουσα το είχε σταθμεύσει εντός
της αυλής της οικίας της αυτό κατεστράφη ολοσχερώς από πυρκαγιά που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης αυτού.
Ότι το βραχυκύκλωμα αυτό οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή και
τοποθέτηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο εν λόγω όχημα και ιδίως
των καλωδίων του συσσωρευτή και της
σύνδεσης αυτών, το ελάττωμα δε αυτό το
γνώριζαν ή άλλως όφειλαν να το γνωρίζουν οι εναγόμενες εταιρίες εφόσον ήταν
υποχρεωμένες να το ελέγξουν πλήρως
και επιμελώς η πρώτη ως εισαγωγέας
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και η δεύτερη ως πωλήτρια.
Ότι από την ανωτέρω παράνομη και υπαίτια πράξη των εναγομένων η
ενάγουσα ζημιώθηκε κατά το ποσό των
14.576, 67 ευρώ που ισούται με το τίμημα του αυτοκινήτου και επιπλέον υπέστη ηθική βλάβη από την ολοσχερή καταστροφή του για τη χρηματική ικανοποίηση
της οποίας δικαιούται το ποσό των 6.000
ευρώ για τις παραπάνω αιτίες. Ζήτησε να
αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενες εταιρίες
τις οφείλουν το ποσό των 20576,67 ευρώ
εις ολόκληρον καθεμία με το νόμιμο τόκο
από την επίδοση της αγωγής.
Η αγωγή κατά το μέρος που στρέφεται κατά της πρώτης εναγομένης είναι
παθητικά ανομιμοποίητη. Και τούτο διότι αυτή ως παραγωγός κατά πλάσμα δικαίου (6 παρ. 5 ν.2251/1994) δεν ευθύνεται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού
για την «προστασία των καταναλωτών»
για τη ζημία που προκαλείται στο ίδιο το
προϊόν καθεαυτό εξαιτίας του ελαττώματος του ούτε για την ηθική βλάβη που υπέστη ο αγοραστής του προϊόντος από την
ελαττωματική κατασκευή αυτού.
Ακόμη για να θεμελιωθεί ευθύνη
του εισαγωγέα δυνάμει του νόμου αυτού
πρέπει να έχει εισαγάγει το προϊόν από
τρίτη-μη κοινοτική χώρα. Διακίνηση προϊόντων από χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως συμβαίνει εν προκειμένω (το
αυτοκίνητο εισήχθη από Ισπανία όπου
και κατασκευάστηκε από την ¨FORD
ESPANA S.A¨) η οποία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εμπίπτει στο νόμο και δεν θεμελιώνει ευθύνη από τον εισαγωγέα.
Περαιτέρω με δεδομένο ότι μεταξύ της ενάγουσας και του εισαγωγέα
δεν υφίσταται σύμβαση πωλήσεως αλλά
σχέση μόνο μεταξύ εισαγωγέα και καταναλωτή, η εναγομένη αυτή δεν ευθύνεται
ούτε βάσει των γενικών διατάξεων περί
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αδικοπρακτικής ευθύνης, εφόσον δεν
υπάρχει καμμία συμβατική σχέση που
να συνδέει την ως άνω εναγομένη εταιρεία με την ενάγουσα και επί πλέον η ζημία αυτή της ενάγουσας που προκλήθηκε στο ίδιο το ελαττωματικό προϊόν καθεαυτό καλύπτεται μόνο από τη συμβατική
ευθύνη ή τη τυχόν αδικοπρακτική ευθύνη του πωλητή (Εφ.Αθ. 647/1994 ΝοΒ
1995, 395). Συνεπώς το Πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο που έκρινε όμοια δεν έσφαλε, απορριπτομένου ως αβασίμου του
αντιθέτου πρώτου λόγου της έφεσης.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η δεύτερη εναγομένη εταιρία, η οποία είναι εισαγωγέας
και έμπορος αυτοκινήτων εργοστασίου
FORD και διατηρεί ως αντιπρόσωπος
υποκατάστημα μεταξύ διαφόρων πόλεων
και στην πόλη των Πατρών πώλησε στις
4-6-2001 και παρέδωσε στις 3-6-2001
στην ενάγουσα ένα επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ εργοστασίου FORD τύπου FOCUS
SRD 1400 TRENT με αριθμό κινητήρα
FXDB και πλαισίου WFOAXXWPD –AIB
18584 χρώματος ασημί που κατασκευάστηκε στην Ισπανία από την αλλοδαπή
εταιρία ¨FORD ESPANIA S.A¨ και εισήχθη στην Ελλάδα από την α΄ εναγομένη.
Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 4.967.000
δραχμές ήτοι 14.576, 67 ευρώ το οποίο
και εξοφλήθηκε ολοσχερώς στις 24-92003 και η ενάγουσα κατέστη αποκλειστική κυρία αυτού.
Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι από
την 5-6-2001 οπότε η ενάγουσα παρέλαβε στην κατοχή της το ως άνω όχημα
το κυκλοφορούσε έκτοτε κανονικά έχοντας διανύσει 8000 χιλιόμετρα χωρίς να
έχει διαπιστώσει την ύπαρξη οποιουδήποτε μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού προβλήματος, γεγονός που αποδεικνύεται και από το ότι το αυτοκίνητο
δεν εισήχθη ποτέ σε κάποιο από τα συ-
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νεργεία του δικτύου της FORD για επισκευή, όπως η ίδια ομολογεί.
Ένα έτος περίπου μετά την αγορά
αυτού και συγκεκριμένα στις 24-5-2002
και περί ώρα 22.15 η ενάγουσα επέστρεψε στην οικία της στο Ρίο, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αρ.8 και στάθμευσε
το όχημα στην αυλή αυτής όπου μετά από
περίπου πέντε ώρες περί της 3:10 ώρα
της 25-5-2002 διαπίστωσε ότι στο αυτοκίνητο της είχε προκληθεί πυρκαγιά η
οποία τελικά κατεσβέσθη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πλην όμως ολόκληρο το εμπρόσθιο μέρος αυτού και το μεγαλύτερο μέρος της καμπίνας κατεστράφησαν ολοσχερώς λόγω της πυρκαγιάς.
Η ενάγουσα επικαλείται ότι η πυρκαγιά και η εξ αυτής καταστροφή του αυτοκινήτου της προήλθε από βραχυκύκλωμα,
που οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή
και τοποθέτηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης αυτού και ιδίως των καλωδίων
του συσσωρευτή και της σύνδεσης αυτών.
Σύμφωνα με την από 25-5-2012
έκθεση απλής αυτοψίας που διενέργησαν οι αρμόδιοι προανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο χώρο του κινητήρα του αυτοκινήτου και συγκεκριμένα στο επάνω μέρος αυτού από την οποία καταστράφηκε
όλο το εμπρόσθιο μέρος αυτού ενώ κατά
τον πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής
εταιρίας Π.Γ το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, είναι στο ταμπλό του αυτοκινήτου.
Διαπιστώνεται δηλαδή ότι δεν
υπάρχει ταυτόσημη εκτίμηση για το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ενώ κατά την
εκτίμηση των ως άνω προανακριτικών
υπαλλήλων και του πραγματογνώμονα η
αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά ήταν
το βραχυκύκλωμα χωρίς να προσδιορίζεται κάτι ειδικότερο στην έκθεση και συγκεκριμένα για βραχυκύκλωμα που ξεκί-
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νησε από τα καλώδια του συσσωρευτή,
όπως και καλείται η ενάγουσα.
Από τα στοιχεία αυτά συνεπώς
δεν υφίσταται απόδειξη για το ότι η εκδηλωθείσα πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στα καλώδια του συσσωρευτή, ούτε αποδείχθηκε η ύπαρξη ελαττώματος στην τοποθέτηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του αυτοκινήτου προϋπάρχοντος ήδη κατά την πώληση του
στην ενάγουσα, το οποίο (ελάττωμα) γνώριζε άλλως όφειλε να γνωρίζει η πωλήτρια
εταιρία ούτε τέλος προκύπτει από οποιοδήποτε στοιχείο ότι ήταν δυνατόν να προκληθεί στο ευρισκόμενο σε ανενεργή κατάσταση επί περίπου 5 ώρες επίδικο όχημα βραχυκύκλωμα από ανάφλεξη των καλωδίων συνεπεία ελαττώματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του οχήματος.
Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από την προαναφερόμενη έκθεση πραγματογνωμοσύνης, στην οποία
αναφέρεται ότι το συμβάν αποτελεί «ένα
σπάνιο φαινόμενο αυτανάφλεξης αυτοκινήτου σε κατάσταση ηρεμίας και μάλιστα μετά την παρέλευση πέντε (5) περίπου ωρών» ενώ «ο προσδιορισμός της
πραγματικής πιθανολογούμενης αιτίας
της αυτανάφλεξης του αυτοκινήτου δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί βάσιμα»
ελλείψει των αναγκαίων πραγματολογικών στοιχείων δεδομένου ότι το όχημα
δεν υφίσταται πλέον και το μόνο αποδεικτικό υλικό που υπάρχει είναι φωτογραφίες του καμμένου οχήματος.
Σημειώνει τέλος ο πραγματογνώμονας ότι με βάση τα αναφερόμενα στην
έκθεση του θεωρητικά τεχνολογικά δεδομένα το «βραχυκύκλωμα» στο οποίο η
Πυροσβεστική και ο εν λόγω πραγματογνώμονας της ασφαλιστικής αποδίδουν
την πιθανή αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς μπορεί να λάβει χώρα:1): όταν
το όχημα βρίσκεται σε ενεργή κατάστα-
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ση 2) από λανθασμένη ανθρώπινη ενέργεια όταν το όχημα βρίσκεται σε ενεργή
ή ανενεργή κατάσταση και 3)με τη δράση τρωκτικών που μπορεί να απογυμνώσουν τα καλώδια που βρίσκονται στην
περιοχή της μπαταρίας όταν το όχημα
βρίσκεται σε ανενεργή κατάσταση.
Συνεπώς με δεδομένο ότι το όχημα βρισκόταν σε ανενεργή κατάσταση ο
πραγματογνώμονας θεωρεί ως πιθανή
αιτία πρόκλησης βραχυκυκλώματος μόνον λανθασμένη ανθρώπινη ενέργεια ή
δράση τρωκτικών αποκλείοντας την περίπτωση πρόκλησης βραχυκυκλώματος συνεπεία κάποιου κατασκευαστικού
ελαττώματος. Εάν αυτό ήταν έστω πιθανόν να συμβεί ο πραγματογνώμονας
θα το ανέφερε στη σχετική έκθεση του.
Αντιθέτως αποδείχτηκε ότι πριν την
πώληση του αυτοκινήτου αυτού στην ενάγουσα είχαν προηγηθεί ενδελεχείς έλεγχοι
στα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά μέρη
και συστήματα αυτού τόσο από την πωλήτρια εταιρία όσο και από την κατασκευάστρια εταιρία FORD ESPANIA S.A. η οποία
ουδέποτε βεβαίως ανακάλεσε στην Ελλάδα
ή σε άλλη χώρα της Ευρώπης οποιοδήποτε αυτοκίνητο του ίδιου μοντέλου.
Ο δε ισχυρισμός της ενάγουσας
ότι όμοια αυτοκίνητα του ιδίου εργοστασίου και τύπου FORD FOCUS ανακλήθηκαν τα έτη 2000 και 2001 στην Αμερική Μεξικό και Καναδά λόγω προβλήματος στις καλωδιώσεις των συσσωρευτών τους δεν αποδεικνύει άνευ άλλου τίνος ότι το εν λόγω όχημα καταστράφηκε
λόγω κατασκευαστικού λάθους και ελαττώματος του λαμβανομένου υπόψη ότι
τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στις εν
λόγω χώρες δεν έχουν κατασκευαστεί
από την ¨FORD ESPANA S.A.¨ αλλά
κατασκευάζονται από εταιρίες του Ομίλου FORD με έδρα την Αμερική από τις
οποίες η πρώτη εναγομένη δεν εισάγει
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αυτοκίνητα δεδομένου ότι οι κατασκευαστικές προδιαγραφές των εν λόγω αυτοκινήτων είναι διαφορετικές και ως εκ
τούτου τα εν λόγω αυτοκίνητα δεν διατίθενται στις χώρες της Ευρώπης.
Συνεπώς το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που δέχτηκε ότι δεν αποδείχτηκαν

τα θεμελιωτικά της ιστορικής βάσης της ένδικης αγωγής περιστατικά και συνακόλουθα απέρριψε αυτή ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν ως προς τη δεύτερη εναγομένη ορθά
τις αποδείξεις εκτίμησε απορριπτομένου
ως αβασίμου του αντιθέτου λόγου έφεσης.

326/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Βασίλειος Πέττας -Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστικός αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Αναστασία Παπαθανασοπούλου, Μαριάνθη Κατιάνα-Παυλάτου).
Κτηματολόγιο. Πρώτη εγγραφή. Αν είναι ανακριβής η εγγραφή μπορεί να ζητηθεί με
αγωγή ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπο πρωτοδικείου η αναγνώριση
του δικαιώματος που προσβάλλεται με τα ανακριβή έγγραφα. Προθεσμία προς άσκηση της αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής οκτώ ετών. Αν αναφέρεται στην πρώτη
εγγραφή η ένδειξη ¨ αγνώστου ιδιοκτήτη¨, η διόρθωση μπορεί να γίνει με αίτηση του
ενδιαφερόμενου προς το δικαστή του Μον. Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά την εκουσία δικαιοδοσία. Στοιχεία της αιτήσεως προς το κτηματολογικό Δικαστή. Περίπτωση δασών στην Επτάνησο. Περιστατικά.

Με το άρθρο 6 §§1, 2 και 3 του
ν.2664.1998, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τους ν.3127/2003 και
3481/2006, ορίζονται τα εξής: ¨§1:πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρίζονται ως αρχικές εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο, κατά μεταφορά από
τους κτηματολογικούς πίνακες, σύμφωνα με την §2 περ.β΄ του άρθρου 3.
Οι πρώτες εγγραφές, επί των
οποίων στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη
εγγραφή, υπόκεινται στις ρυθμίσεις του
παρόντος κεφαλαίου § 2: Σε περίπτωση
ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ
(8) ετών, εκτός αν πρόκειται για το Ελληνικό Δημόσιο ή εργαζομένους μόνιμα στο εξωτερικό κατά τη λήξη της οκτα-

ετούς κατά τα ως άνω προθεσμίας, για
τους οποίους η προθεσμία άσκηση της
αγωγής είναι δέκα (10) ετών…Η αγωγή
απευθύνεται κατά του αναγραφόμενου
ως δικαιούχου του δικαιώματος στο οποίο
αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων και κοινοποιείται,
με ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως,
στον Προϊστάμενο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου..§ 3: στην περίπτωση
των αρχικών εγγραφών με την ένδειξη ¨
αγνώστου ιδιοκτήτη¨ κατά την έννοια της
§ 1 του άρθρου 9, αντί της προβλεπόμενης στην §2 του παρόντα 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 ορισθεί αυτός, στο
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Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας
του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη κατάθεση της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελληνικό
Δημόσιο και εγγράφεται στο Κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου…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 Δημοσίου υπό τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού…¨.
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω
διατάξεων προκύπτει ότι στην περίπτωση
ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, όταν με
αυτήν φέρεται τούτο ως ¨ αγνώστου ιδιοκτήτη¨, ο επικαλούμενος ότι είναι κύριος
αυτού ή δικαιούχος οποιουδήποτε άλλου
εγγραπτέου στο κτηματολόγιο δικαιώματος θα επιτύχει την διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής με την άσκηση της σχετικής αιτήσεως ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου, ο οποίος δικάζει κατά τη διαδικασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας. Αντικείμενο
της δίκης αυτής είναι η διαπίστωση της
ύπαρξης του σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος του αιτούντος και η διόρθωση της
ανακριβούς πρώτης εγγραφής σύμφωνα
με αυτή τη διαπίστωση, χωρίς τη διάγνωση κανενός αμφισβητούμενου δικαιώματος, αφού η εγγραφή ¨ αγνώστου ιδιοκτήτη¨ δεν ενέχει τέτοιο αμφισβήτηση, αλλά
ακριβώς την έλλειψη διαπίστωσης του
υπάρχοντος δικαιώματος.
Συνακόλουθα του αντικειμένου
της δίκης αυτής είναι τα εξής: α) Ο νόμος δεν προβλέπει την απεύθυνση της
ως άνω αίτησης εναντίον οποιουδήποτε, όπως του Ελληνικού Δημοσίου, του
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ΟΚΧΕ, του Προϊσταμένου του οικείου
Κτηματολογικού Γραφείου ή άλλου, αν
τυχόν δεν απευθυνθεί αυτή εναντίον τρίτου, δεν καθίσταται ο τελευταίος διάδικος
από το γεγονός και μόνο τούτο. Και β)
δεν απαιτείται να ζητηθεί με την εν λόγω
αίτηση η αναγνώριση δικαιώματος που
προσβάλλεται με την ανακριβή πρώτη
εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του
ακινήτου, ώστε να περιληφθεί αντίστοιχη
διάταξη στην απόφαση που θα εκδοθεί,
καθώς αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται δεν είναι η αυθεντική διάγνωση του
δικαιώματος που αμφισβητείται, ανεξαρτήτως του ότι ελέγχεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη συγκεκριμένου δικαιώματος για τη ζητούμενη διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, χωρίς όμως να
καλύπτεται με ισχύ δικασμένου.
Γι’ αυτό άλλωστε η προαναφερόμενη διάταξη (άρθρο 6 § 3, όπως ισχύει) αναφέρεται μόνο στη διόρθωση της
πρώτης εγγραφής και όχι στην αναγνώριση δικαιώματος, που προσβάλλεται
με την εγγραφή αυτή, όπως προέβλεπε η διάταξη του άρθρου 6 § 2 του ιδίου νόμου (2664/1998) στα πλαίσια της
αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (Εφ.
Αθ. 4080/2009 ΕλλΔνη 50, 875, Εφ.Αθ
2943/2008 ΕλλΔνη 49, 1518, ΕφΑθ
1298/2008 ΕλλΔνη 49, 1715).
Περαιτέρω, από το συνδυασμό
των ορισμών του από΄13/29 Δεκεμβρίου
1817 ¨ Συντάγματος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων¨ (Κεφ.Α άρθρο
2 Κεφ.Δ Τμήμα α΄ άρθρο 1, 2, 4 και 6 και
Τμήμα β΄ άρθρο 6)την από 6 Ιουνίου και
7 Ιουνίου 1830 Πρωτοκόλλων του Λονδίνου, της από 9 Ιουλίου 1832 συνθήκης
της Κωνσταντινουπόλεως του ν. ΠΝ/1866
¨περί εισαγωγής εν Επτανήσω της εν τω
λοιπώ Βασιλείω ισχυούσης νομοθεσίας¨
(άρθρο 10.11.13 και 14) του ν.ΣΟΕ/1868
και του ΝΑΦΙ/1887, συνάγεται ότι επί των
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στην Επτάνησο δασών το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει δικαιώματα κυριότητας αφού
κατά την ένωση αυτής με την Ελλάδα, ουδέν έλαβε, ούτε σαν τον διάδοχο του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, το
οποίο δεν είχε δημόσια κτήματα και μάλιστα δάση στην ιδιοκτησία του, ούτε στη
συνέχεια από την επιχώρια (ή εγχώρια ή
κοινή) καθεμιάς Νήσου περιουσία δεδομένου ότι αυτή διανεμήθηκε μεταξύ των
δήμων καθεμιάς Νήσου περιουσία δεδομένου ότι αυτή διανεμήθηκε μεταξύ των
δήμων καθεμιάς Νήσου (ΑΠ 340/1985).
Συνεπώς, επί των στην Επτάνησο
Δασών, δεν μπορεί να έχει εφαρμογή του
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου τεκμήριο
κυριότητας, που θεσπίστηκε από το β.δ.
της 16-11-1836 ¨ περί ιδιωτικών δασών¨,
με το άρθρο 1 σε συνδυασμό προς τα άρθρα 2 και 3 του οποίου αναγνωρίστηκε η
κυριότητα του Δημοσίου επί των αποτελουσών δάση εκτάσεων, από την έναρξη της ισχύος του, με εξαίρεση τα δάση,
τα οποία προ της ενάρξεως του απελευθερωτικού αγώνα ανήκουν σε ιδιώτες
βάση εγγράφου αποδείξεως της Τουρκικής Αρχής, ή σε ιδιωτικά χωριά, των οποίων οι τίτλοι ιδιοκτησίας θα αναγνωρίζονταν από την επί των Οικονομικών Γραμματεία, στην οποία έπρεπε να υποβληθούν εντός του έτους από τη δημοσίευση
του β.δ. αυτού (Α.Π. 340/1985, 701/78).
Η δε άποψη αυτή, προϋποτιθέμενη

σαν η μόνη ακριβής επί του θέματος και διέπουσα πράγματι τη νομική θέση των δασών στην Επτάνησο, καθιερώθηκε πλέον
και νομοθετικά δια του άρθρου 62 παρ.1
εδ.β΄ του ν.998/1979 ¨περί προστασίας
των δασών και των δασικών εκτάσεων
της χώρας στο οποίο ορίζεται, ότι το κατά
παρ.1 εδ.α΄ του ιδίου άρθρου τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου επί των δασών και των εν γένει δασικών εκτάσεων
δεν ισχύει, μεταξύ άλλων, στην περιφέρεια
των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων.
Κατ’ ακολουθίαν πάντων των
ανωτέρω, προκειμένου περί δασών στην
επτάνησο μόνη η υπό του Δημοσίου επίκληση και σε περίπτωση αμφισβήτησης,
απόδειξη της δασικής μορφής της διεκδικούμενης έκτασης, δεν αρκεί προς
θεμελίωση δικαιώματος κυριότητος επ’
αυτής, αλλά απαιτείται προς παραδοχή τέτοιας κυριότητας του Δημοσίου η
επίκληση και σε περίπτωση αμφισβήτησης, απόδειξη της κτήσεως, κατά ένα
από τους προβλεπόμενους από τον Ιόνιο Αστικό Κώδικα, ή από τις 23-2-1946,
του Αστικού Κώδικα, ή ενδεχομένως κάποιου ειδικού νόμου, τρόπου κτήσεως
κυριότητας (ΑΠ 340/1985 ΝοΒ 34, 76
ΕφΠατρ. 766/2004 ΑΧΑΝΟΜ 2005, 163,
Εφ.Πατρ. 1037/2002 ΑΧΑΝΟΜ 2003,
121 και 184 Εφ.Κερκ. 3/2001 δημ. Στην
Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ» Γν. Ν.Σ.Κ. 173/2002
δημ. στην Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ»).

339/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Βασίλειος Πέττας -Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Μελίνα Σβεντζούρη).
Αγωγή αρνητική που στηρίζεται στην κυριότητα. Ο εναγόμενος μπορεί να προτείνει με τις
προτάσεις του της πρώτης συζήτησης, ένσταση, ότι αυτός ενήργησε την προσβολή της
κυριότητας του ενάγοντος δυνάμει δικαιώματός του συνισταμένου σε πραγματική δουλεία σε βάρος του ακινήτου του ενάγοντος και υπέρ του δικού του ακινήτου. Περιστατικά.
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Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1033, 11087 και 1118 ΑΚ
και 224, 262 παρ.1 και 269 παρ.1 Κ.Πολ.Δ.
συνάγονται τα ακόλουθα: Για την κατάλυση
της στηριζόμενης στην κυριότητα σε ακίνητο αρνητικής αγωγής ο εναγόμενος μπορεί
να προτείνει με τις προτάσεις του της πρώτης πρωτοβάθμιας συζήτησης της αγωγής
την ένσταση ότι αυτός ενήργησε την προσβολή της κυριότητας του ενάγοντος δυνάμει δικαιώματος του, συνισταμένου σε πραγματική δουλεία σε βάρος του ακινήτου του
ενάγοντος και υπέρ του δικού του ακινήτου.
Για το ορισμένο και βάσιμο κατά
νόμο της ένστασης πρέπει στην ιστορική
βάση αυτής να αναφέρεται ότι σε βάρος
του ακινήτου, που στην αγωγή αναφέρεται ως ανήκον στον ενάγοντα έχει συσταθεί με ορισμένο νόμιμο τρόπο πραγματική δουλεία με ορισμένο περιεχόμενο, αντίστοιχο της στην αγωγή προσβαλλόμενης
προσβολής υπέρ ορισμένου ακινήτου,
του οποίου έγινε κύριος ο εναγόμενος με
ορισμένο νόμιμο τρόπο (Α.Π. 2214/2008
Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ» Α.Π. 1444 και 649/1999
ΕλλΔνη 41 σελ. 705 και 330 αντίστοιχα).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με το με αριθ.
55454/1991 συμβόλαιο αγοράς του
Συμβ/φου Ακράτας Κ.Π, που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ακράτας (τ.142 με α.α.
227), ο ενάγων απέκτησε κατά πλήρες
δικαίωμα κυριότητος ένα αγροτεμάχιο με
ελαιόδενδρα, εκτός σχεδίου πόλεως και
εκτός οικισμού, που ευρίσκεται στη θέση
«Γάλου Γούρνα» της κτηματικής περιφέρειας του Δημ. Διαμερίσματος Καλαμιά
του Δήμου Ακράτας, εκτάσεως 2.217,
17 τ.μ., όπως αυτό εμφαίνεται στο από
Μαρτίου 1991 τοπογραφικό του Πολιτικού Μηχανικού Ι.Τ, το οποίο βορειοανατολικό συνορεύει με ιδιοκτησία της Χ.Α,
το γένος Ν.Λ, συζύγου του εναγομένου.
Έκτοτε κατέχει και νέμεται αυτό με
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νόμιμο τίτλο, καλή πίστη και διάνοια κυρίου
για χρονικό διάστημα πέραν της δεκαετίας,
ασκώντας αδιατάρακτα απ’ αυτού εμφανείς
διακατοχικές πράξεις που προσιδιάζουν στη
φύση και στον προορισμό του και συγκεκριμένα οριοθέτηση, αποτύπωση σε τοπογραφικό διάγραμμα, συγκομιδή του ελαιοκάρπου και λίπανση των ελαιοδένδρων.
Έτσι, κατέστη κύριος με τον ανωτέρω παράγωγο τρόπο, αλλά και πρωτοτύπως με τακτική αλλά και έκτακτη χρησικτησία, προσμετρουμένης και της νομής
του δικαιοπαρόχου του Θ.Γ, στον οποίο
είχε περιέλθει αυτό με το αριθ. 11854/1979
συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή του Συμ/φου
Ακράτας Δ.Α, που μεταγράφηκε στα ανωτέρω βιβλία (τ.80 με α.α. 2044).
Ο εναγόμενος το έτος 2006 προκειμένου να μεταβεί με τα πόδια ή με μικρό
τρακτέρ στο όμορο, όπως αναφέρθηκε,
αγροτεμάχιο της συζύγου του, χρησιμοποιεί εδαφική λωρίδα του ανωτέρω ακινήτου
του ενάγοντος στη βορειοανατολική πλευρά αυτού πλάτους δύο περίπου μέτρων και
μήκους 45 μέτρων Η διέλευση αυτή γίνεται
αυθαίρετα χωρίς την ύπαρξη δικαιώματος,
το οποίο να πηγάζει από έννομη σχέση μεταξύ αυτού και του ενάγοντος.
Ο εναγόμενος προέβαλε πρωτοδίκως την ένσταση, την οποία επαναφέρει
με λόγο εφέσεως, δικαιώματος που απορρέει από το δικαίωμα της προσωπικότητας
του, ισχυριζόμενος ειδικότερα ότι η επίδικη
δίοδος κατέστη κοινόχρηστη από αμνημονεύτων ετών. Η ένσταση αυτή πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμη, αφού η δίοδος
αυτή, δεν χρησιμοποιήθηκε από αόριστο
αριθμό προσώπων για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δύο γενεών πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα.
Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου ενισχύεται ιδία από την κατάθεση του μάρτυρος ανταποδείξεως Χ.Π ηλικίας 70 ετών
(γεν. το έτος 1940), ο οποίος είναι κύριος
ομόρου ακινήτου με εκείνου της συζύγου
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του εναγομένου και ο οποίος κατέθεσε ότι
χρησιμοποιούσε το ακίνητο του ενάγοντος
και άλλα όμορα ακίνητα προκειμένου να
μεταβεί στο ακίνητο του «από την ημέρα,
που νόησε τον εαυτό του», αλλά και όπου
και να περάσει περνάει καταχρηστικά.
Περαιτέρω ο εναγόμενος με τις νομίμως κατατεθείσες ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου προτάσεις του προέβαλε επικουρικά την ένσταση, την οποία
επαναφέρει με λόγο εφέσεως δικαιώματος δουλείας διελεύσεως με έκτακτη χρησικτησία υπέρ του ακινήτου της συζύγου
του και σε βάρος του ακίνητου του ενάγοντος. Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, σύμφωνα με τη νομική σκέψη που προηγήθηκε, αφού αυτός
(εναγόμενος) δεν είναι κύριος του φερομένου ως δεσπόζοντος ακινήτου.
Συνεπώς διατάραξε παράνομα
την κυριότητα του ενάγοντος επί της επίδικης εδαφικής λωρίδος και έπρεπε η αρνητική αγωγή να γίνει δεκτή ως βάσιμη
και κατ’ ουσίαν. Ο εκκαλών με τον πρώτο λόγο της εφέσεως παραπονείται κατά

της εκκαλουμένης, ισχυριζόμενος ότι αυτή
κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου
και κακή εκτίμηση των αποδείξεων, δεν
απέρριψε την αρνητική αγωγή ως παθητικά ανομιμοποίητη, αφού κυρία του ομόρου ακινήτου του είναι η σύζυγος του. Ο
λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως
αβάσιμος, αφού εναγόμενος με την αγωγή αυτή είναι εκείνος, που διαταράσσει,
χωρίς να είναι ανάγκη να έχει την κυριότητα και κατοχή του γειτονικού κτήματος.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το
οποίο είπε τα ίδια και δέχθηκε την αρνητική
αγωγή ως αβάσιμη και κατ’ ουσίαν, ορθά
εφάρμοσε το νόμο και δεν έσφαλε την
εκτίμηση των αποδείξεων και τα αντιθέτως υποστηριζόμενα με την έφεση πρέπει
να απορριφθούν ως αβάσιμα κατ’ ουσίαν.
Επομένως πρέπει η έφεση να
απορριφθεί και να καταδικαστεί ο εκκαλών να καταβάλλει τη δικαστική δαπάνη του εφεσιβλήτου για τον παρόντα
βαθμό δικαιοδοσίας (άρθρα 176 και 183
ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό.

345/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αθάνασιος Τσουλός -Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Φραίμης, Βλάσης Σαφαρίκας).
Λατομεία. Δουλειά λατομείας υπέρ τρίτων. Έννοια. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 2 του ν.587/1914
«περί λατομείων», του οποίου η ισχύς διατηρήθηκε και μετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 56 Εισ. Ν, του Α.Κ.), «το δικαίωμα της
κατά τους κείμενους νόμους εκμεταλλεύσεως των λατομείων ανήκει στον ιδιοκτήτην του
εδάφους. Δια συμβάσεως, συντασσόμενης
δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, δύναται
ο κύριος του εδάφους να συστήσει πραγματικήν δουλείαν λατομίας υπέρ τρίτου.

Ελλείψει άλλης συμφωνίας η δουλεία αυτή περιέχει το δικαίωμα της εξορύξεως λίθων, της εν τω κτήματι αποθέσεως της λατύπης και της δια του κτήματος διόδου προς αποκόμισιν των προϊόντων. Η δουλεία λατομίας είναι δεκτική μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως».
Από την εν λόγω διάταξη προκύπτει ότι η προβλεπόμενη απ’ αυτή ιδιόμορφη πραγματική δουλεία λατομίας,
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συνιστά μεν εμπράγματο επί αλλότριου
ακινήτου δικαίωμα, αλλά ότι το δικαίωμα
αυτό μπορεί ν’ αποκτηθεί όχι κατ’ ανάγκη υπέρ άλλου ακινήτου, αλλά απλώς
υπέρ τρίτου, κατ’ απόκλιση έτσι του καθιερωμένου από το άρθρο 1118 ΑΚ κανόνα για ύπαρξη δεσπόζοντος ακινήτου,
προσομοιάζουσα έτσι η δουλεία αυτή με
προσωπική του άρθρου 1188ΑΚ.
Η ιδιόμορφη αυτή δουλεία, που
κατά ρητή επιταγή του νόμου είναι μεταβιβαστή και κληρονομητή, διέπεται
αφενός από τις ειδικές ρυθμίσεις του
ν.487/1915 και αφετέρου από τις διατάξεις περί πραγματικών δουλειών του
ΑΚ. Αν δε για τη διενέργεια των αναγκαίων λατομευτικών εργασιών απαιτείται η λήψη ειδικής αδείας από την
αρμόδια αρχή, η οποία (άδεια) μπορεί
να μη δοθεί εάν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, γεννιέται θέμα αποσβέσεως της δουλείας
αυτής, κατ’ άρθρο 1136ΑΚ. (βλ.Μπαλή
Εμπραγμ, Δίκαιο 4η έκδ. σελ.322, Τούση
εμπραγμ. Δίκαιο 3η έκδ. σελ. 448 επ., ΑΠ

165/1990 ΕΕΝ 1990/693, ΑΠ 870/1978
ΕΕΝ 45/827, ΑΠ 1342/76 ΕΕν 44/433).
Περαιτέρω, με το ν.386/1976 «Περί
εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών κ.λ.π.» ορίστηκε ότι δεν θα ισχύει πλέον η ελεύθερη, «μη υποκείμενη εις άδειαν
τίνα της δημοσίας αρχής», εκμετάλλευση
λατομείων αδρανών υλικών, που χαρακτήριζε το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. Έτσι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
του νόμου αυτού η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών σε όλη τη Χώρα επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, μόνο κατόπιν αδείας
εκμετάλλευσης, η οποία χορηγείται από το
νομάρχη «μετά προηγουμένην εξακρίβωσιν υπ’ αυτού ότι ουδείς απαγορευτικός λόγος…συντρέχει (άρθρ.2 παρ.1).
Επομένως, για τη διένεργεια
των αναγκαίων λατομευτικών εργασιών, τόσο υπό την ισχύ του ανωτέρω νόμου, όσο και υπό την ισχύ των μεταγενέστερων ν .669/1977, 1428/1984 και
2115/1993, απαιτείται άδεια του Νομάρχη, η οποία εκδίδεται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

354/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κοτσομύτη - Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βλαχαντώνης, Νικόλαος Χηνόπουλος).
Τόκος τόκου (ανατοκισμός). Πότε οφείλεται (296 παρ.1 ΑΚ). Είναι επιτρεπτός ο ανατοκισμός αν αυτός συμφωνήθηκε ή αν ζητηθεί με καταψηφιστική αγωγή από το δανειστή και εφόσον καθυστερούνται επιτρεπτοί τόκοι τουλάχιστον ενός έτους ή μίας χρήσεως αν πρόκειται για το Δημόσιο και εφόσον η συμφωνία καταρτίστηκε ή η αγωγή
ασκήθηκε μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους. Αίτημα της αγωγής για ανατοκισμό και η επιδίκασή του από την επίδοσή της, αφού ο ανατοκισμός δεν ανατρέχει
στο παρελθόν, έως την εξόφληση του τοκοφόρου ποσού των τόκων, που διακόπτει
και τον ανατοκισμό. Τόκοι τόκων δε ζητούνται στο εφετείο κατά το αρθρ. 525 παρ.3
ΚΠολΔ γιατί δεν είναι παρεπόμενη απαίτηση οι τόκοι των τόκων. Απαιτείται άσκηση
ξεχωριστής αγωγής με την οποία ζητούνται τόκοι τόκων και δεν αρκεί η υποβολή αίτησης με τις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου για τη διεκδίκηση τόκων τόκου. Τραυματίας 76 ετών από αυτοκίνητο –Πρόσληψη προσωπικού για τη συλλογή καρπών από
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κτήματα -Διεκδικούμενη αποζημίωση για τα ημερομίσθια- Η απαίτηση αυτή δε συνδέεται με το ατύχημα μιας και χωρίς αυτό, θα γινόταν πρόσληψη προσωπικού αφού
λόγω ηλικίας δεν ήταν σε θέση να συλλέγει τους καρπούς. Επικουρικό κεφάλαιο. Δεν
υποχρεούται να πληρώσει νοσήλεια και ιατρικά είδη γιατί αυτά δικαιούται να τα διεκδικήσει ο ενάγων από τον ασφαλιστικό του φορέα (ΟΓΑ) και από την καταβολή αυτή
απαλλάσσεται το Επικουρικό Κεφάλαιο. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 296
παρ. 1 του ΑΚ για τόκους κάθε είδους τόκους, αν τέτοιος τόκος συμφωνηθεί ή αν
ζητηθεί με αγωγή, και στις δύο περιπτώσεις μόνο για οφειλόμενους τόκους ενός
ολόκληρου τουλάχιστον έτους ή μίας χρήσης αν πρόκειται για δημόσιο. Η συμφωνία για πληρωμή τέτοιου τόκου πρέπει να
γίνεται, ή η αγωγή να επιδίδεται, αφού λήξει το έτος ή η χρήση. Από τη διάταξη αυτή
προκύπτει ότι ο ανατοκισμός είναι επιτρεπτός αν αυτός συμφωνηθεί ή αν ζητηθεί
με καταψηφιστική αγωγή από το δανειστή.
Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο
ανατοκισμός είναι επιτρεπτός με τον περιορισμό ότι καθυστερούνται επιτρεπτοί
τόκοι τουλάχιστον ενός έτους (ή μιας χρήσεως αν πρόκειται για το Δημόσιο) και η
συμφωνία καταρτίστηκε ή η αγωγή ασκήθηκε μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον
έτους (ή μίας χρήσεως για το Δημόσιο),
δηλαδή, αφού έχει συμπληρωθεί κατά
την κατάρτιση της συμφωνίας ή την άσκηση της αγωγής ετήσια ή και μεγαλύτερη
(ποτέ όμως βραχύτερη του έτους) χρήση
του κεφαλαίου και συνεπώς, εφόσον θα
υπάρχουν δεδουλευμένοι, ήτοι ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί τόκοι τουλάχιστον
ενός έτους ή μιας χρήσεως. Αίτημα της
αγωγής με την οποία ζητούνται τόκοι τόκων, είναι η επιδίκαση τους από την επίδοση της, αφού ο ανατοκισμός δεν ανατρέχει στο παρελθόν, έως την εξόφληση του τοκοφόρου ποσού των τόκων, η
οποία διακόπτει και τον ανατοκισμό.
Εξάλλου από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 525 ΚΠολΔ, προ-

κύπτει ότι επιτρέπεται στη δευτεροβάθμια
δίκη να υποβληθούν με τις προτάσεις αιτήσεις για παρεπόμενες απαιτήσεις, που
γεννήθηκαν μετά τη συζήτηση κατά την
οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση. Παρεπόμενη απαίτηση είναι, μεταξύ άλλων και η απαίτηση για τους τόκους
του κεφαλαίου που ζητείται με την αγωγή, όχι όμως και η απαίτηση καταβολής
τόκου επί του ποσού των καθυστερούμενων τόκων, αφού τούτο δεν αποτελεί αναγκαίο παρακολούθημα της εκ του κεφαλαίου απαιτήσεως και των τόκων αυτής.
Ο τόκος τόκων αποτελεί παρακολούθημα
μίας νέας απαιτήσεως, την οποία απαρτίζουν οι τόκοι ενός τουλάχιστον έτους,
και εφόσον δεν έχουν συμφωνηθεί τέτοιοι τόκοι, μπορούν να ζητηθούν μόνο
με αγωγή, η οποία αποτελεί στην περίπτωση αυτή αναγκαία προϋπόθεση για
την γένεσή τους. Επομένως εφόσον για
την γένεση της αξιώσεως για τόκους τόκων δεν αρκεί, κατά το ουσιαστικό δίκαιο
η άσκηση της κυρίας αγωγής για τη νομιμότοκη καταβολή του οφειλομένου κεφαλαίου (ενώ αρκεί η άσκηση της αγωγής αυτής για τη γένεση τόκων επί του κεφαλαίου αυτού) αλλά απαιτείται, (αν δεν
υπάρχει συμφωνία περί ανατοκισμού), η
άσκηση ξεχωριστής αγωγής με την οποία
να ζητούνται τόκοι τόκων με τη συνδρομή
των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν,
το αίτημα για την καταβολή τόκων δεν θεωρείται παρεπόμενο της κυρίας απαιτήσεως, ώστε να δύναται να υποβληθεί για
πρώτη φορά με τις προτάσεις στην κατ’
έφεση δίκη (βλ. ΟλΑΠ 10/2007 δημοσί-
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ευση στη ΝΟΜΟΣ).
Η ενάγουσα, η οποία όπως αναφέρθηκε ήταν ηλικίας 76 ετών κατά τον
χρόνο του ατυχήματος, είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ, έχει δε στην κυριότητα της τέσσερα αγροκτήματα στις θέσεις «ΑΓΡΟΠΙΔΟΚΑΜΠΟ», «ΚΛΗΜΑ»,
«Κ. ΞΗΡΟΧΩΡΙ» και «ΚΟΥΒΕΛΑΚΙ»,
τα οποία είναι φυτεμένα με ελαιόδεντρα
(180 εν όλω). Ωστόσο, λόγω της ηλικίας της και του είδους της καλλιέργειας που απαιτείται τόσο για την ευδοκίμηση των δέντρων, όσο και για την συγκομιδή των καρπών τους, το Δικαστήριο κρίνει, ότι η ενάγουσα δεν εργαζόταν η ίδια προσωπικά στα κτήματα της
αυτά, αλλά χρησιμοποιούσε τρίτα πρόσωπα (εργάτες), λόγω του ότι η αγροτική εργασία και μάλιστα σε τέτοιου είδους καλλιέργειες, απαιτεί σωματική δύναμη και αντοχή νέων και ικανών ανθρώπων, που η ενάγουσα, λόγω της ηλικίας
δεν διαθέτει. Επομένως, το γεγονός ότι
η ενάγουσα, απασχόλησε για τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου κατά τους μήνες
Νοέμβριο και Δεκέμβριο των ετών 2004
και 2005, τρίτα πρόσωπα, δεν συνδέεται
αιτιωδώς με τον τραυματισμό της εξ αιτίας του ένδικου ατυχήματος, καθόσον,
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, τα πρόσωπα αυτά θα τα χρησιμοποιούσε λόγω

της σωματικής της αδυναμίας να επιμεληθεί προσωπικά των αγροτικών εργασιών, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και δεν οφείλονται στο ένδικο ατύχημα. Η εύλογη χρηματική ικανοποίηση
που πρέπει να επιδικαστεί στην παθούσα, για την ηθική βλάβη που υπέστη από
την εις βάρος της αδικοπραξία, ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.
Επομένως το σύνολο των απαιτήσεων της ενάγουσας εξαιτίας του ενδίκου τροχαίου ατυχήματος ανέρχονται
στο ποσό των 15.593,90 ευρώ στο οποίο
υπολογίζονται και τα επιδικασθέντα με την
πρωτόδικη απόφαση και μη εκκαλούμενα κεφάλαια 1) 2.723,30 ευρώ για νοσηλεία 2) 570,60 ευρώ για αγορά πρόσθετων ιατρικών ειδών και 3) 200 ευρώ για
ταξί. Από το ως άνω ποσό των 15.593,90
ευρώ πρέπει να αφαιρεθεί, όσον αφορά το δεύτερο εναγόμενο (Επικουρικό
Κεφάλαιο) το ποσό των 3.293,90 ευρώ
(που αφορά νοσηλεία και ιατρικά είδη),
το οποίο δικαιούται να αξιώσει η ενάγουσα από τον ασφαλιστικό της φορέα (ΟΓΑ)
και από την καταβολή του οποίου απαλλάσσεται το δεύτερο εναγόμενο (αρθρ. 19
παρ.5 του ν. 489/1976), όπως δέχθηκε το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και δεν εκκαλείται για το κεφάλαιο αυτό η προσβαλλόμενη απόφαση.

367/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Μεταξάς, Αχιλλέας Καρακάσης).
Καταδολίευση δανειστών. Προϋποθέσεις. Και η γονική παροχή μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο καταδολίευσης. Κτηματολόγιο. Ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν. Δεν καθίσταται αόριστη η αγωγή αν δεν αναφέρεται ο κωδικός αριθμός με τον οποίο είναι καταχωρημένα τα ακίνητα αυτά. Περιστατικά.
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Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 939, 941, 942 και 943
ΑΚ σαφώς συνάγεται ότι οι δανειστές
δικαιούνται να απαιτήσουν τη διάρρηξη κάθε απαλλοτρίωσης, που έγινε από
τον οφειλέτη προς βλάβη τους, εφόσον
η υπόλοιπη περιουσία δεν επαρκεί για
την ικανοποίηση τους.
Προϋποθέσεις προστασίας των
δανειστών είναι: 1)Απαλλοτρίωση εκ
μέρους του οφειλέτη, 2)απαλλοτρίωση με πρόθεση βλάβης των δανειστών,
η οποία πρόθεση θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο οφειλέτης γνωρίζει ότι με την
απαλλοτρίωση του περιουσιακού του
στοιχείου θα περιέλθει σε τέτοια οικονομική κατάσταση, ώστε η περιουσία, που
του απομένει, να μην επαρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών, αφού στην περίπτωση αυτή είναι προφανές ότι ο οφειλέτης γνωρίζει ότι συνέπεια της πράξης
του είναι η βλάβη των δανειστών, την
οποία αποδέχεται, 3) βλάβη των δανειστών, δηλαδή ελάττωση της περιουσίας του οφειλέτη σε τέτοιο βαθμό, ώστε
η υπόλοιπη περιουσία του να μην αρκεί
προς ικανοποίηση των δανειστών.
Η αφερεγγυότητα αυτή του οφειλέτη, που είναι ένα από τα στοιχεία της
αγωγής πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο εγέρσεως της αγωγής, που είναι ο κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό της
βλάβης των δανειστών, η οποία υπάρχει
μόνο όταν ο οφειλέτης είναι κατά το χρόνο αυτό αφερέγγυος, 4) γνώση του τρίτου, ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει προς
βλάβη των δανειστών, η οποία γνώση
τεκμαίρεται όταν ο τρίτος είναι κατά την
απαλλοτρίωση σύζυγος ή συγγενής σε
ευθεία γραμμή ή σε πλάγια γραμμή εξ
αίματος έως τον τρίτο βαθμό ή από αγχιστεία έως το δεύτερο, ενώ η ανωτέρω
γνώση δεν απαιτείται αν η απαλλοτρίωση έγινε από χαριστική αιτία.
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Το τεκμήριο όμως αυτό, το οποίο
δεν ισχύει εάν από την απαλλοτρίωση
μέχρι την έγερση της αγωγής παρήλθε
έτος, είναι μαχητό και επομένως μπορεί
να ανατραπεί ον ο σύζυγος ή ο συγγενής ισχυριστεί και αποδείξει ότι δεν γνώριζε ότι ο απαλλοτριώσας προέβη στην
απαλλοτρίωση με πρόθεση βλάβης των
δανειστών του. Ακόμη μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να περιέχει η αγωγή
για το ορισμένο της περιλαμβάνεται το
ποσό της απαίτησης και η αξία του περιουσιακού στοιχείου που απαλλοτριώθηκε
κατά Το χρόνο άσκησης της αγωγής, διότι η διάρρηξη επέρχεται Κατά τόσο μόνο
καθόσον ζημιώνεται ο δανειστής, η εξεύρεση δε του μέρους αυτού εξαρτάται από
τη σχέση των προαναφερομένων ποσών.
Τέλος, απαλλοτρίωση που έγινε από χαριστική αιτία αποτελεί και η
προβλεπόμενη από το άρθρο 1509 ΑΚ
γονική παροχή που συνιστά επίδοση
από ελευθεριότητα (ολ ΑΠ 6/2003 Ελλ.
Δνη 44,401, ΑΠ 1567/2008 ΤΝΠ. «ΝΟΜΟΣ» ΑΠ 1677/2008 Ελλ Δνη 50,1057
Εφ. Λαρ. 42/2009 Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ» Εφ.
Λαρ. 751/2004 Ελλ Δνη 46,565 Εφ. Αθ.
5061/2004 Ελλ Δνη 46,561).
Στην προκειμένη περίπτωση με
την από 2042-2004 (με αυξ. αριθ. κατ.
4869/1889/2042-2004)αγωγή, επί της
οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, ο ενάγων εκθέτει ότι με την με αριθ.
3526/2001 Διαταγή Πληρωμής Δικαστού
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
που μετά από αίτησή του, υποχρεώθηκε
η πρώτη εναγομένη να του καταβάλει το
ποσό των 8.414.580 δρχ. (24.694,30 €)
πλέον των νομίμων τόκων και της δικαστικής δαπάνης. Ότι αυτή (εναγομένη) απαλλοτρίωσε δυνάμει των σ’ αυτήν αναφερομένων πράξεων Γονικής Παροχής)που μεταγράφηκαν νόμιμα, τα σ’ αυτήν αναλυτικά
περιγραφόμενα περιουσιακά της στοιχεία
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(ακίνητα) στον δεύτερο και την τρίτων τούτων τέκνα της. Ότι οι απαλλοτριώσεις αυτές έγιναν με σκοπό βλάβης αυτού, προκειμένου να ματαιωθεί η ικανοποίηση της
αξιώσεως του. Ότι η πρώτη εναγομένη
οφειλέτρια δεν έχει άλλη φανερή κινητή ή
ακίνητη περιουσία και η τυχόν υπάρχουσα δεν επαρκεί για την ικανοποίησή του.
Ότι ο δεύτερος και η τρίτη τούτων γνώριζαν την απαίτησή του κατά της πρώτης
και ενήργησαν προς βλάβη του, γνώση
η οποία τεκμαίρεται λόγω του χαρακτήρα
των ανωτέρω παροχών.
Ότι η αξία των απαλλοτριωθέντων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται κατά τον χρόνο ασκήσεως της αγωγής στα εις αυτήν (αγωγή) αναφερόμενα ποσά. Ζητούν δε να διαρρηχθούν σι
απαλλοτριώσεις αυτές και να υποχρεωθούν ο δεύτερος και η τρίτη των εναγομένων να ανεχθούν την επί των απαλλοτριωθέντων ακινήτων επίσπευση της
αναγκαστικής εκτελέσεως προς ικανοποίηση της αξιώσεως του. Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή είναι ορισμένη περιέχουσα τα υπό του νόμου απαιτούμενο στοιχείο σύμφωνο με τη νομική σκέψη, που προηγήθηκε.

Οι εκκαλούντες εναγόμενοι με τον
πρώτο λόγο της εφέσεως ισχυρίζονται ότι
η αγωγή είναι αόριστη, διότι δεν αναφέρει τον Κωδικό Αριθμό με τον οποίο είναι
καταχωρημένα τα ακίνητο, που απαλλοτριώθηκαν, στο Εθνικό Κτηματολόγιο
(ΚΑΕΚ) και ζητούν την απόρριψη αυτής.
Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως
αβάσιμος, αφού τα ακίνητο που απαλλοτριώθηκαν περιγράφονται αναλυτικό
στην αγωγή, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για την ταυτότητα καθενός. Άλλωστε, όπως εκτέθηκε, το στοιχείο αυτό δεν
απαιτείται για την πληρότητα της αγωγής.
Περαιτέρω το πρώτο αίτημα της
αγωγής είναι νόμιμο, στηριζόμενο στις
διατάξεις των άρθρων 939, 941,. 942
και 943 ΑΚ. Το έτερο αίτημα πρέπει να
απορριφθεί ως μη νόμιμο, καθόσον η
υποχρέωση ανοχής του τρίτου κατά το
στάδια της εκτελέσεως επέρχεται αυτοδικαίως με την σημείωση της αποφάσεως που απαγγέλλει τη διάρρηξη στο περιθώριο της μεταγραφής της απαλλοτριωτικής πράξης (άρθρο 992 παρ. 1 εδ. β
ΚΠoλΔ). Επομένως κατά το αίτημα, που
κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

378/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης -Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Β. Πετρόπουλος, Γεώργιος Γιαννακόπουλος,
Φίλιππος Γιαννακόπουλος).
Δωρεά εν ζωή. Ανάκληση για βαρύ παράπτωμα του δωρεοδόχου κατά του δωρητή, της
συζύγου του ή στενού συγγενή του. Ανάκλησή της. Γίνεται με άτυπη σχετική δήλωση
του δωρητή προς το δωρεοδόχο, συνεπώς και με αγωγή, τα δε αποτελέσματα της ανάκλησης επέρχονται ευθύς ως περιέλθει η δήλωση σ’ αυτόν περί ανακλήσεως ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του και εφόσον ο λόγος της ανάκλησης είναι αληθινός και δύναται να
δικαιολογήσει την ανάκληση. Γονική παροχή. Ο νομοθέτης χαρακτηρίζει γονική παροχή
εκείνη που δεν υπερβαίνει το μέτρο το επιβαλλόμενο από τις περιστάσεις. Κατά το μέρος
που υπερβαίνει το μέτρο είναι δωρεά και μπορεί να ανακληθεί. Περιστατικά αναλυτικά.
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Από τη διάταξη του άρθρου 505
Α.Κ που ορίζει ότι ο δωρητής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο
δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ του παράπτωμα αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγο ή σε στενό συγγενή
του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει το δωρητή, σαφώς συνάγεται ότι για να υπάρξει ο λόγος αυτός της ανάκλησης, πρέπει ο δωρεοδόχος να εξέλθει από την παθητική
απλώς κατάσταση της αγνωμοσύνης και
να προβεί σε ενέργειες ένοχες έναντι του
δωρητή που συνιστούν βαρύ παράπτωμα έναντι αυτού, του συζύγου του ή στενού συγγενή του. Απαιτείται, δηλαδή, διαγωγή του δωρεοδόχου (πράξη ή παράλειψη) βαριά αντικοινωνική ή συμπεριφορά που να συνιστά παράβαση του
κανόνα του δικαίου ή των περί ηθικής ή
ευπρέπειας αντιλήψεων, οφειλόμενη δε
σε υπαιτιότητά του και δυνάμενη να του
καταλογισθεί. Η αντικοινωνική αυτή συμπεριφορά ή διαγωγή, πρέπει να προσβάλλει αμέσως αγαθά του δωρητή, του
συζύγου ή στενού συγγενή του, ώστε να
μαρτυρεί έναντι αυτού αχαριστία.
Εξάλλου κατά το άρθρο 509
παρ.1 Α.Κ η ανάκληση της δωρεάς γίνεται με άτυπη σχετική δήλωση του δωρητή προς το δωρεοδόχο, συνεπώς και
με αγωγή, τα δε αποτελέσματα της ανάκλησης επέρχονται ευθύς ως περιέλθει η
δήλωση σ’ αυτόν περί ανακλήσεως ή το
νόμιμο αντιπρόσωπό του και εφόσον ο
λόγος της ανάκλησης είναι αληθινός και
δύναται να δικαιολογήσει την ανάκληση.
Για την ευδοκίμηση της αγωγής
περί ανακλήσεως της δωρεάς πρέπει
αφενός ο λόγος αχαριστίας να υπάρχει
κατά το χρόνο της ανάκλησης, αφετέρου
δε να αποδείξει ο ενάγων την αλήθεια
του αναφερομένου στη δήλωση ανάκλησης λόγου και αν αυτός αφορά στην
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επιδειχθείσα από το δωρεοδόχο αχαριστία να αποδείξει το έναντί του βαρύ παράπτωμα από το οποίο προήλθε αυτός
( Α.Π 1025/1998 Ελ.Δνη 39.1564 Εφ.
Πειρ. 780/1996 Ελ.Δνη 39.155).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 1509
παρ.1 Α.Κ 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. Από τη λεκτική αυτή διατύπωση της διατάξεως προκύπτει ότι ο νομοθέτης χαρακτηρίζει γονική παροχή εκείνη που δεν υπερβαίνει
το μέτρο το επιβαλλόμενο από τις περιστάσεις της κάθε συγκεκριμένης περιπτώσεως. Στην έννοια των περιστάσεων περιλαμβάνονται η οικονομική κατάσταση του γονέα κατά τη σύσταση της
παροχής, η οικογενειακή κατάσταση αυτού, ο αριθμός των τέκνων καθώς και οι
ανάγκες του τέκνου. Κατά το μέρος όμως
που η παροχή υπερβαίνει το μέτρο που
επιβάλλουν οι περιστάσεις πρόκειται για
δωρεά, η οποία συνεπώς μπορεί να ανακληθεί από το γονέα κατά τις ως άνω διατάξεις περί ανακλήσεως δωρεών (Εφ.
Αθ. 5544/2006 ΝοΒ 55.341).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με το 17359/
19.7.1994 συμβόλαιο της συμβ/φου Πατρών Αγγελικής Σακελλάρη που μεταγράφηκε νόμιμα, ο ενάγων μεταβίβασε στην
εναγόμενη κόρη του, λόγω γονικής παροχής από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον και από
λόγους ευπρεπείας προς δημιουργία οικογενειακής αυτοτέλειας και οικονομικής
αποκατάστασης όπως αναγράφτηκε στο
συμβόλαιο την ψιλή κυριότητα ενώ παρακράτησε την ισόβια επικαρπία υπέρ του
ιδίου και της συζύγου του και μητέρας της
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εναγομένης, μιας παλιάς ισόγειας οικίας
115,30 τ.μ. με το οικόπεδο της εκτάσεως
304,10 τ.μ που βρίσκεται στη Θέση Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών και συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία ενάγοντος,
δυτικά με ιδιοκτησία Κ.Θ, βόρεια με ιδιοκτησία Μ. Γ. και νότια με ιδιοκτησία Α. Κ.
Η αντικειμενική αξία της εν λόγω παροχής στο ως άνω συμβόλαιο αναγράφονταν σε 4.620.654 δραχμές ενώ η πραγματική αξία της, όπως δεν αμφισβητείται
ήταν 15.000.000 δραχμές.
Στη συνέχεια όμως με την από
27-5-2004 εξώδικη πρόσκληση - δήλωση
που απηύθυνε ο ενάγων προς την εναγομένη θυγατέρα του και επιδόθηκε νόμιμα σε αυτή ( αριθμ. 765 Ε /10-6-2004
έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πάτρας Αθανασίου Μπερέτσου), ο ενάγων επικαλούμενος ότι η ένδικη γονική παροχή προς
την εναγομένη θυγατέρα του έγινε κατόπιν υπόσχεσης που δέχθηκε προφορικά από αυτήν ότι θα περιποιείται και θα
περιθάλπει τον ίδιο και την ως άνω σύζυγό του, την οποία υποχρέωση αθέτησε αυτή αδιαφορώντας πλήρως για την
περίθαλψη τους και εγκαταλείποντας αυτούς, την οποία συμπεριφορά χαρακτηρίζει βαρύ παράπτωμα προς το πρόσωπο τους, προέβη σε δήλωση ανάκλησης
της γονικής παροχής και ζήτησε από την
εναγομένη να αναμεταβιβάσει το ως άνω
ακίνητο που παρείχε προς αυτήν. Στη δήλωσή του αυτή όμως ο ενάγων ουδόλως
επικαλέσθηκε ότι η ένδικη παροχή στην
πραγματικότητα αποτελεί δωρεά και από
ποιο λόγο, ώστε να μπορεί να ανακαλέσει στη συνέχεια αυτή λόγω αχαριστίας
σε βάρος του, σύμφωνα με τη νομική σκέψη στην αρχή της παρούσας, αφού η γονική παροχή δεν ανακαλείται.
Το πρώτον με την αγωγή του ο
ενάγων, επαναλαμβάνοντας εγκύρως την

117

περί ανακλήσεως δήλωση, ισχυρίζεται ότι
η ένδικη παροχή στην πραγματικότητα
αποτελεί δωρεά, γιατί υπερβαίνει το επιβαλλόμενο από τις περιστάσεις μέτρο σε
σχέση με τις παροχές που έδωσε στα υπόλοιπα προαναφερόμενα τρία τέκνα του και
για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρει
στην αγωγή του, ανακαλεί τη δωρεά αυτή
λόγω αχαριστίας της εναγομένης προς τον
ίδιο και την ως άνω σύζυγό του.
Η εναγομένη - εφεσίβλητη από την
πλευρά της συνομολογεί ότι η ένδικη παροχή προς αυτήν στην πραγματικότητα
αποτελεί δωρεά, όπως την αποκαλεί και
η ίδια και του ενάγοντα πατέρα της δωρητή, αρνείται όμως ότι υπήρξε συμπεριφορά της τέτοια προς τον ενάγοντα δωρητή πατέρα της και την ως άνω μητέρα της
που να συνιστά βαρύ παράπτωμα, με το
οποίο εκδηλωνόταν αχαριστία προς τον
δωρητή πατέρα της. Επί του κρίσιμου αυτού θέματος πρέπει να λεχθούν τα εξής:
Κατ’ αρχήν δεν αποδεικνύεται ότι
η ένδικη ως άνω παροχή-δωρεά προς
την εναγόμενη, αποτέλεσε πρόσθετη παροχή του ενάγοντος πατέρα της
προς αυτήν με την ειδικότερη συμφωνία και υποχρέωση που ανέλαβε η εναγόμενη απέναντι του ενάγοντος πατέρα
της ενώπιον των λοιπών αδελφών της
να αναλάβει την περιποίηση και περίθαλψη των γονέων τους. Αντίθετα αποδείχθηκε ότι το έτος 1994, επειδή ο ενάγων είχε προσβληθεί από νεοπλασία
του προστάτη, φοβούμενος για την εξέλιξη της υγείας του, σε συνάντηση που
είχε στην οικία του και με τα τέσσερα τέκνα του, ανακοίνωσε την επιθυμία του
να τους διανείμει την περιουσία του με
συμβόλαια γονικής παροχής. Στην απόφαση αυτή του πατέρα της κανένας δεν
είχε αντίρρηση και κατόπιν αυτού ο ενάγων πατέρας με τα προσκομιζόμενα
17.360/19-7-1994, 10.831/13-10-1994
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και 17.834/8-11-1994 συμβόλαια γονικής παροχής ενώπιον των συμ/φων Πάτρας, Μαρίας Αμπατζή το δεύτερο και
Αγγελικής Σακελλάρη τα λοιπά που μεταγράφτηκαν νόμιμα, διένειμε στα υπόλοιπα τέκνα του, μεγαλύτερο οικόπεδό
του στη συνοικία «Άγιος Γεώργιος Λάγγουρα» Πατρών, με συνεχόμενο οικόπεδο με το επί αυτού κατάστημα ενώ στην
εναγομένη θυγατέρα του με το προαναφερόμενο 17.359/19-7-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πατρών Αγγελικής Σακελλάρη που όπως συνομολογείται αποτελεί δωρεά, έδωσε τμήμα
του ιδίου οικοπέδου του με τη σε αυτό
οικία του, όπου συνέχισε να κατοικεί ο
ίδιος, αφού οι ως άνω παραχωρήσεις
έγιναν κατά ψιλή κυριότητα.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η εναγομένη είχε άριστες σχέσεις με τον πατέρα της και γενικά τους γονείς της, η οποία
κατάσταση συνεχίσθηκε και μετά την γενόμενη προς αυτήν ως άνω ένδικη δωρεά,
για τους οποίους έδειχνε το ενδιαφέρον της
και συμπαρίστατο και φρόντιζε αυτούς σε
όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν.
Έτσι κατ’ αρχήν φρόντισε τον ενάγοντα πατέρα της, ηλικίας τότε 63 ετών
στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που εμφάνισε το έτος 1994 λόγω της νόσου της νεοπλασίας του προστάτη που προσβλήθηκε αυτός. Συγκεκριμένα μαζί και με τη
συνδρομή του συζύγου της εναγομένης‚
που είναι αυτοκινητιστής, επισκέφθηκαν
γιατρούς, μέχρι που ο εκκαλών υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προστάτου στο νοσοκομείο του Ρίου. Στη διάρκεια της νοσηλείας του, η εναγομένη θυγατέρα του περιέθαλπε αυτόν, μέχρι που
τελικά διέφυγε τον κίνδυνο ζωής που διέτρεχε και ουσιαστικά πλέον δεν είχε ανάγκη περίθαλψης. Αλλά και στη συνέχεια
η εναγομένη δεν έπαψε να εκδηλώνει με
κάθε τρόπο το ενδιαφέρον της για τους
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γονείς της, τους οποίους επισκεπτόταν
συχνά, παρά το γεγονός ότι ήταν μητέρα δυο μικρών τέκνων που είχαν γεννηθεί το 1993 και 1998 και είχαν ανάγκη τη
συνεχή παρουσία της. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε επίσημες εορτές, όπως το
Πάσχα συνεόρταζαν και η εναγόμενη με
τους γονείς της πήγαιναν στο σπίτι του
συζύγου της στο Ίσωμα Αχαΐας.
Οι καλές αυτές σχέσεις μεταξύ
των διαδίκων συνεχίστηκαν μέχρι τον
Αύγουστο 1999, όταν δημιουργήθηκε
αντιδικία μεταξύ του ενάγοντος και του
ιδιοκτήτη γειτονικού ακινήτου, αναφορικά με εδαφική λωρίδα του οικοπέδου
του που ο ενάγων θεωρούσε ότι είχε καταπατήσει ο γείτονας αυτός. Τότε ο ενάγων, επειδή το οικόπεδο του αυτό με τη
σε αυτό οικία είχε μεταβιβάσει, όπως
προαναφέρθηκε, κατά ψιλή κυριότητα
στην εναγομένη θυγατέρα του, ζήτησε
από αυτή να ασκήσουν αγωγή στο όνομά της ‚ ως ψιλή κυρία, κατά του ως άνω
γείτονα και να διεκδικήσουν την εδαφική λωρίδα που υποστήριζε ο ενάγων ότι
έχει καταλάβει ο τελευταίος. Η εναγομένη
όμως και ο ως άνω σύζυγός της, επειδή
θεωρούσαν τη διαφορά ασήμαντη και πίστευαν ότι ο ενάγων πατέρα της έχει άδικο, προσπάθησαν να μεταπείσουν αυτόν και να αποφύγουν την αντιδικία με το
γείτονα. Η προσπάθεια τους αυτή απέβη
χωρίς αποτέλεσμα ο ενάγων ήταν ανένδοτος και όταν είδε ότι η εναγομένη θυγατέρα του δεν συμφωνούσε να διεξαχθεί στο όνομά της ο δικαστικός αγώνας
που ο ίδιος είχε αποφασίσει, αποφάσισε να διακόψει σχέσεις μαζί της. Έτσι ο
ενάγων, όντας από τη φύση εριστικός και
δύστροπος χαρακτήρας, δεν δίστασε να
γνωστοποιήσει στην εναγομένη θυγατέρα του την πρόθεσή του αυτή, και να
της ζητήσει να μην ξαναπεράσει από το
σπίτι του. Στην απόφαση αυτή του ενά-
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γοντος, όπως ήταν φυσικό αντέδρασε η
εναγομένη θυγατέρα του και ο ως άνω
γαμβρός του, χωρίς να καταστεί δυνατόν να τον μεταπείσουν, αφού όσες φορές η εναγομένη επιχείρησε να επισκεφθεί τους γονείς της, ο ενάγων πατέρας
της δεν την δέχθηκε. Είναι δε χαρακτηριστική η κατάθεση στο σημείο αυτό της
μάρτυρος συζύγου του ενάγοντος και
μητέρας της εναγομένης, ότι όταν ο ως
άνω γαμβρός τους ζήτησε από τον ενάγοντα να τον επισκεφθεί και να επαναλάβουν σχέσεις, η απάντηση που έλαβε από τον ενάγοντα ήταν «να μην έλθεις γιατί ο ένας θα κοιτάζει από εδώ και
ο άλλος από εκεί», δηλώνοντας έτσι ότι
δεν τον θέλει. Επίσης ο ενάγων ούτε τηλεφωνική επικοινωνία με την εναγομένη
θυγατέρα του δεχόταν, γι’ αυτό και άλλαξε τον αριθμό τηλεφώνου του και τον
έκανε απόρρητο, ώστε να μην μπορεί η
εναγομένη να επικοινωνήσει μαζί του.
Με τη συμπεριφορά του αυτή που
αρνείτο να αλλάξει, ο ενάγων εκδήλωσε
την επιθυμία του να διακόψει σχέσεις με
την εναγομένη θυγατέρα του και ότι δεν
θέλει το ενδιαφέρον της και τη συμπαράστασή της‚ παρά τις αντιρρήσεις της
τελευταίας. Σημειωτέον ότι ο ενάγων διατηρούσε σχέσεις με τα υπόλοιπα τρία
τέκνα του, των οποίων είχε και τη συμπαράσταση χωρίς όμως να έχει ανάγκη
αυτούς, αφού τότε ήταν ηλικίας 69 ετών
και δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα.
Έτσι από υπαιτιότητα του ενάγοντος διακόπηκαν οι οικογενειακές σχέσεις αυτού με την ενάγουσα θυγατέρα του, που
δεν δεχόταν πλέον το ενδιαφέρον αυτής
ούτε την ενημέρωνε σχετικά με την κατάσταση και τις ανάγκες του. Αποτέλεσμα
της καταστάσεως αυτής ήταν η εναγόμενη να μην πληροφορηθεί έγκαιρα ότι
ο ενάγων πατέρας της στις 23-5-2002
εισήλθε στην Ορθοπεδική Κλινική του
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νοσοκομείου Ρίου Πατρών, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος μέχρι και 3-6-2002
και υποβλήθηκε σε ολική αρθροπλαστική ισχίου δεξιά. Όταν δε το πληροφορήθηκε, ο ενάγων πατέρας της αρνήθηκε
και πάλι να τη δεχθεί ενώ εκ των υστέρων την πήρε τηλέφωνο και της ζητούσε χρήματα για την αποκλειστική νοσοκόμα. Επίσης όταν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2003, η μητέρα της
εναγομένης που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μαστεκτομής και αφαίρεσης όγκου στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών και πάλι απέκρυψαν τα
προβλήματα αυτά από την εναγομένη
θυγατέρα τους, με την οποία είχαν διακόψει σχέσεις κατά τα ανωτέρω.
Επίσης όταν αρχικά η μητέρα της
ενάγουσας νοσηλευόταν με το ίδιο ως
άνω γυναικολογικό πρόβλημα σε στρατιωτικό νοσοκομείο και την επισκέφθηκε
εκεί η εναγομένη θυγατέρα της προσφερόμενη να παραμείνει για να την φροντίζει την απέτρεψε ο ενάγων πατέρας της,
λέγοντας προς αυτή ότι δεν χρειάζεται
κάτι τέτοιο, γιατί την ασθενή φροντίζει ο
ίδιος. Σημειωτέον ότι ο ενάγων πατέρας
της εναγομένης με την από 1-9- 2006
αγωγή του ζήτησε την ανάκληση δωρεών
και προς την άλλη θυγατέρα του και αδελφή της εναγομένης, επικαλούμενος αχαριστία, και αυτής προς το πρόσωπό του.
Περαιτέρω, όταν με την από 275-2004 εξώδικη ως άνω δήλωσή του ο
ενάγων δήλωσε ότι ανακαλεί τη γονική
παροχή προς την εναγόμενη θυγατέρα
του, αποτέλεσμα ήταν να ψυχρανθούν
ακόμη περισσότερο οι σχέσεις των διαδίκων και να ακολουθήσουν έντονες διαμαρτυρίες της εναγομένης προς τον
ενάγοντα πατέρα της ότι η ίδια δεν ήταν
αγνώμων και αχάριστη προς το πρόσωπό του και ποτέ δεν έπαψε να ενδιαφέ-
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ρεται για αυτόν, προσφερόμενη η ίδια
και ο ως άνω σύζυγός της να συμπαρίστανται και περιθάλπουν τον ίδιο και
την ως άνω σύζυγό του και μητέρα της,
ενώ αυτός επέλεξε να την εκδιώξει και
να διακόψει σχέσεις μαζί της μη δεχόμενος κατά τα ανωτέρω οποιανδήποτε
συνδρομή εκ μέρους της.

Με βάση τα ανωτέρω περιστατικά που αποδείχθηκαν δεν προέκυψε συμπεριφορά της εναγομένης που να συνιστά βαρύ παράπτωμα (βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά) και να μπορεί να δικαιολογήσει αχαριστία προς τον ενάγοντα δωρητή πατέρα της ή προς την ως
άνω σύζυγό του και μητέρα της.

382/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αθανάσιος Τσουλός-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Δημητρουλόπουλος, Αναστασία Διαμαντοπούλου,
Κωνσταντίνος Κωσταράς).
Κατάθεση στην τράπεζα. Σαν ανώμαλη παρακαταθήκη. Τρίτος μετέρχεται αξιόποινη
πράξη και ανέλαβε το ποσό της κατάθεσης. Διαπράττει αδίκημα σε βάρος της τράπεζας,
η οποία είναι κυρία των χρημάτων. Η ευθύνη της τράπεζας παραμένει πάντοτε συμβατική: Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται και δεν υπάρχει ευθύνη της τράπεζας από αδικοπραξία. Δεν χωρεί επίσης αγωγή κατά του τρίτου που έλαβε τα χρήματα από την Τράπεζα γιατί εκείνη που ζημιώθηκε άμεσα είναι η Τράπεζα Ευθύνεται, όμως, για αποζημίωση της ηθικής βλάβης του δικαιούχου της απαίτησης λόγω κλοπής του βιβλιαρίου.

Η κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα φέρει το χαρακτήρα ανώμαλης παρακαταθήκης, επί της οποίας, σύμφωνα με
το άρθρο 830 παρ. 1 ΑΚ, έχουν εφαρμογή, αφενός η περί δανείου διάταξη του
άρθρου 806 ΑΚ, κατά την οποία η Τράπεζα αποκτά την κυριότητα των κατατιθέμενων χρημάτων, αφετέρου δε η διάταξη του άρθρου 827 ΑΚ, που ορίζει ότι
ο θεματοφύλακας, αν ο παρακαταθέτης
απαιτεί το πράγμα, οφείλει να το αποδώσει και αν ακόμη δεν έχει περάσει η προθεσμία που ορίστηκε για τη φύλαξή του.
Επομένως, αν τρίτος μετήλθε αξιόποινη πράξη και συνεπεία αυτής πέτυχε την παράδοση του ποσού της κατάθεσης, η αδικοπραξία τελείται εις βάρος της
Τράπεζας, η οποία είναι κυρία των χρημάτων και της οποίας η περιουσία βλάπτεται
από την παράνομη και υπαίτια συμπερι-

φορά του τρίτου, ενώ η εναντίον της ενοχική αξίωση του καταθέτη από τη σύμβαση της ανώμαλης παρακατάθεσης παραμένει άθικτη, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής της κατά το άρθρο 3
του ν.δ. 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων περί ανωνύμων εταιριών».
Ενόψει δε της φύσης του χρήματος ως πράγματος αντικαταστατού
και κατά γένος ορισμένου, εξαιτίας της
οποίας δεν νοείται αδυναμία απόδοσης
αυτού λόγω φθοράς, κλοπής ή υπεξαίρεσης, είναι αδύνατη η συνδρομή αξίωσης από σύμβαση και από αδικοπραξία και η ευθύνη της τράπεζας παραμένει πάντοτε συμβατική, ακόμη και όταν,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του ως άνω
ν.δ., τελεί υπό τον πρόσθετο όρο της
ύπαρξης δόλου ή βαριάς αμέλειας των
οργάνων της (ΑΠ 929/2009, 844/2006
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ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 830/2003 ΕλλΔνη 45.176,
ΕΑ 8212/2006, ΕΑ 1599/2004 ΝΟΜΟΣ).
Εν όψει αυτών προφανές είναι ότι
η αγωγή (ως έχει κατά το ιστορικό και τα
αιτήματά της) δεν είναι νόμιμη ως προς
την τρίτη των εναγομένων (ταμία) διότι
δεν υφίσταται περίπτωση ούτε συμβατικής, αλλά ούτε και αδικοπρακτικής ευθύνης αυτής έναντι των εναγόντων. Προσέτι και το αγώγιμο αίτημα περί καταβολής (και) του ποσού των 3.970 ευρώ
σε καθένα των εναγόντων, ως χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης,
κατά της εναγόμενης Τράπεζας δεν είναι
νόμιμο εφόσον δεν υφίσταται περίπτωση
αδικοπρακτικής ευθύνης της τελευταίας.
Ενώ τέλος, δεν είναι νόμιμη ούτε ως προς
τον πρώτο εναγόμενο καθόσον αφορά το
αιτούμενο προς αποζημίωση ποσό των
9.000 €, διότι, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, εκείνος που ζημιώθηκε άμεσα από
την σχετική αδικοπρακτική συμπεριφορά
του (πλαστογραφία, απάτη) είναι η Τράπεζα και όχι οι ενάγοντες, ούτε εξάλλου
υπήρξε πλουτισμός του εις βάρος της περιουσίας των τελευταίων. Πλην όμως είναι
νόμιμη ως προς αυτόν καθόσον αφορά
την αιτουμένη από αυτόν χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που
υπέστησαν από ειδικότερη εις βάρος τους
τελεσθείσα αδικοπραξία (κλοπή του βιβλιαρίου καταθέσεων).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Οι ενάγοντες, είναι συνδικαιούχοι του υπ’ αριθμ.
326.01.00… κοινού λογαριασμού καταθέσεως στο υποκατάστημα Κρέστενας Ν.
Ηλείας της δεύτερης εναγομένης τράπεζας. Ο πρώτος από αυτούς την 13/2/2002
διαπίστωσε την απώλεια του αντίστοιχου
βιβλιαρίου καταθέσεων και αμέσως την
επομένη 14/2/2002 ειδοποίησε την δεύτερη εναγόμενη σχετικά, υποβάλλοντας
και υπεύθυνη προς τούτο δήλωση.
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Ωστόσο εκ των υστέρων oι ενάγοντες ενημερώθηκαν από την Τράπεζα ότι
την 1/2/2002 είχε πραγματοποιηθεί ανάληψη ποσού 1.500 ευρώ, την 6/2/2002
2.500 ευρώ από τον πρώτο εξ αυτών
και την 13/2/2002 5.000 ευρώ από τον
δεύτερο εξ αυτών από το υποκατάστημά της στην Κρέστενα Ηλείας και το ταμείο της τρίτης εναγομένης.
Στην πραγματικότητα όμως οι
ανωτέρω αναλήψεις δεν είχαν πραγματοποιηθεί από τους ενάγοντες δικαιούχους του λογαριασμού, αλλά από τον
πρώτο εναγόμενο, που εξαιτίας της συγγενικής σχέσης του με αυτούς (ανεψιός
του πρώτου και εξάδελφος του δευτέρου)
είχε πρόσβαση στην αγροικία τους στο
Καλλίκωμο Ηλείας, και έτσι την 1/2/2002
εισήλθε σ’ αυτή και αφαίρεσε ιδιοποιηθείς παράνομα το βιβλιάριο καταθέσεων
ταμιευτηρίου, που φύλασσε ο πρώτος
των εναγόντων στο σακάκι του.
Στη συνέχεια δε πλαστογραφώντας την υπογραφή τους και εκμεταλλευόμενος την παράλειψη της τρίτης εναγόμενης ταμία να ενεργήσει έλεγχο ταυτοπροσωπίας πέτυχε να εισπράξει, με τα
από 1/2/2002, 6/2/2002 και 13/2/2002
εντάλματα πληρωμής της τράπεζας, τα
προαναφερθέντα ποσά.
Τα ανωτέρω, δηλ. ότι εκείνος που
αφαίρεσε και ιδιοποιήθηκε παράνομα το
βιβλιάριο καταθέσεων των εναγόντων
και στη συνέχεια προέβη στις αναλήψεις
κατά τον ως άνω τρόπο, ήταν ο πρώτος
εναγόμενος, προκύπτουν από τις καταθέσεις των μαρτύρων, αλλά και από το
από 19/6/2002 σχετικό πόρισμα του ελεγκτή της δεύτερης εναγόμενης τράπεζας,
που επιλήφθηκε της υπόθεσης. Εξάλλου
ο πρώτος εναγόμενος με την υπ’ αριθμ.
1115-6/2009 τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών καταδικάσθηκε
για κλοπή, απάτη κατ’ εξακολούθηση και
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πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, που αφορούν τα ανωτέρω προεκτεθέντα περιστατικά, σε συνολική ποινή
φυλάκισης δέκα τριών μηνών.
Περαιτέρω οι ενάγοντες από την
εις βάρος τους τελεσθείσα αδικοπραξία
(κλοπή του βιβλιαρίου καταθέσεών τους)
και την εντεύθεν στενοχώρια και ταλαιπωρία που υπέστησαν και εκ των όσων
επακολούθησαν, υπέστησαν ηθική βλάβη προς αποκατάσταση της οποίας πρέπει να τους επιδικασθεί νομιμότοκα από
την επίδοση της αγωγής το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ, που μετά στάθμιση των κατά νόμον στοιχείων (ιδίως το
βαθμό του πταίσματος του αδικοπραγή-

σαντος - υπόχρεου, κοινωνικοοικονομική
θέση και κατάσταση των μερών) κρίνεται εύλογο, ενώ το ειδικότερο αίτημα περί
προσωπικής κράτησης του ως μέσου
αναγκαστικής εκτέλεσης κρίνεται απορριπτέο ως μη νόμιμο, εκ του ύψους της
απαίτησης (άρθρ. 1047 ΚΠολΔ).
Κατά συνέπεια η αγωγή θα πρέπει
να γίνει εν μέρει δεκτή ως προς τον πρώτο
εναγόμενο, ενώ εις βάρος του θα πρέπει
να επιβληθεί μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων (άρθρα 178 παρ.1 και
183 ΚΠολΔ) και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας κατά τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της παρούσης.

413/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Χρονόπουλος, Ελένη Παπαγεωργίου).
Αδικοπραξία και σύμβαση παροχής υπηρεσιών για διακοπή της τριχόπτωσης, εμφύτευση μαλλιών και αποτρίχωση, με λέιζερ και προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα.
Αποτυχία όλης της «θεραπείας» -καταδίκης των «ειδικών» για θετική ζημία και ηθική βλάβη. Γεγονότα.

Από τις διατάξεις των άρθρων 111
παρ.2, 118 παρ.1, 216 παρ.1 ΚΠολΔ και
297, 298, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι
για να είναι ορισμένη η αγωγή με την
οποία επιδιώκεται ως αποζημίωση λόγω
αδικοπραξίας η επιδίκαση θετικής ζημίας
πρέπει να αναφέρει τη συμπεριφορά με
τη μορφή πράξης ή παράλειψης του ζημιώσαντος (ζημιογόνο γεγονός), ότι αυτή
είναι παράνομη και υπαίτια και όλα εκείνα τα περιστατικά που αντιστοιχούν στη
θετική ζημία, καθώς και τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ του ζημιογόνου γεγονότος
και της ζημίας που επήλθε.
Κατά την έννοια του άρθρου 330
ΑΚ‚ αμέλεια υπάρχει όταν δεν καταβάλ-

λεται από το δράστη η δέουσα ‚ κατά τη
συναλλακτική πίστη, επιμέλεια στον κύκλο της αρμοδιότητάς του είτε υπάρχει
σαφές προς τούτο νομικό καθήκον, είτε
όχι, αρκεί να συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο αντίθετο προς εκείνο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις και επικρατεί στις
συναλλαγές ως συνήθης τρόπος συμπεριφοράς και επιμέλειας.
Περαιτέρω, υπαίτια ζημιογόνος
πράξη, με την οποία παραβιάζεται σύμβαση, μπορεί, πέραν των αξιώσεων από
τη σύμβαση, να επιστηρίζει και αξίωση
αποζημίωσης από αδικοπραξία‚ εάν και
χωρίς τη συμβατική σχέση διαπραττόμενη θα ήταν παράνομη ως αντικείμενη
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στο από το δίκαιο επιβαλλόμενο γενικό καθήκον του να μη ζημιώνει κάποιος
άλλον υπαιτίως, μη απαιτουμένου προς
τούτο κάποιου άλλου στοιχείου ή πανηγυρικών εκφράσεων, προς προσδιορισμό της αμέλειας (ΟλΑΠ 967/1973, ΑΠ
886/2005 Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ).
Στην περίπτωση αυτή, που συρρέουν περισσότερες αξιώσεις με αφορμή το
ίδιο περιστατικό‚ ήτοι όταν η αυτή πράξη
του οφειλέτη συνιστά ταυτόχρονα αθέτηση δικαιοπραξίας (συνήθως σύμβασης)
αλλά και αδικοπραξία, ώστε να υπάρχει
συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης, ο δανειστής μπορεί να επιλέξει τη μία εξ αυτών ή και τις δύο, καθόσον οι αξιώσεις που γεννώνται είναι αυτοτελείς και η καθεμία από αυτές υπόκειται στη δική της ρύθμιση επειδή όμως
και οι δυο αξιώσεις τείνουν στην επίτευξη του ίδιου σκοπού, η άσκηση της μιας
επιφέρει απόσβεση της άλλης, εκτός αν
η τελευταία περιέχει κάτι επιπλέον, οπότε ως προς τούτο αυτή σώζεται.
Με τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ
ορίζεται ότι όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να
τον αποζημιώσει. Στο άρθρο 929 ΑΚ ορίζεται ότι σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου, η αποζημίωση περιλαμβάνει τα νοσήλεια και
τη ζημία που έχει επέλθει, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 298 ΑΚ, η αποζημίωση περιλαμβάνει τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή (θετική
ζημία) και το διαφυγόν κέρδος, το οποίο
συνίσταται σε εκείνο που προσδοκά κανείς με πιθανότητα σύμφωνα με τη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί.
Από τις εν λόγω διατάξεις καθίσταται σαφές ότι σε περίπτωση παράνομης και υπαίτιας βλάβης του σώμα-
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τος ή της υγείας προσώπου, η αποζημίωση εκτός από τη μείωση της περιουσίας περιλαμβάνει και την αποθετική
ζημία, εφόσον δε η αξίωση από αδικοπραξία συρρέει με αξίωση από αθέτηση σύμβασης, διατηρούνται οι επιπλέον
αξιώσεις από την αδικοπραξία, υπό την
προϋπόθεση ότι περιέχονται τα απαραίτητα στοιχεία αυτής στην αγωγή, ήτοι η
αξίωση για πλήρη αποζημίωση προς δε
και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης (άρθρ. 932 ΑΚ) και αίτημα προσωπικής κράτησης (ΕφΘεσ 1905/2006
Αρμ. 2008.386).
Στην προκείμενη περίπτωση, με
το προεκτεθέν περιεχόμενο και αίτημα, η
κρινόμενη αγωγή είναι καθ’ όλα ορισμένη και νόμιμη, καθόσον προσδιορίζονται
επαρκώς όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα
για τη θεμελίωση του αγωγικού δικαιώματος πραγματικά περιστατικά και, συνεπώς,
ο πρώτος λόγος της έφεσης, με τον οποίο
οι εναγόμενες αιτιώνται την εκκαλούμενη
απόφαση ότι κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου έκρινε ότι η αγωγή είναι ορισμένη είναι αβάσιμος απορριπτέος.
Η απόρριψη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σιωπηρώς του αιτήματος
του εναγομένου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενάγοντος στο ακροατήριο
προς παροχή διασαφήσεων σχετικών
με την κρινόμενη υπόθεση, σύμφωνα
με το άρθρο 245 ΚΠολΔ, δεν θεμελιώνει
λόγω εφέσεως, διότι δεν αποτελεί σφάλμα του ανωτέρω δικαστηρίου, το οποίο,
έχοντας κατά το άνω άρθρο διακριτική
ευχέρεια να δεχθεί ή να απορρίψει το
αίτημα αυτό, δεν υποπίπτει σε σφάλμα,
αφού το διατακτικό της αποφάσεως του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου δεν θεμελιώνεται στην απόρριψη του αιτήματος
αυτού (ΑΠ 1076/1992 ΕλλΔνη 35.1276,
ΑΠ 2077/2006 Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ, Εφ.Πατρ.
717/2003 ΑΧΑΝΟΜ 2004.267).

124

Επομένως, ο πέμπτος λόγος της
έφεσης, με τον οποίο οι εναγόμενες παραπονούνται κατά της εκκαλούμενης αποφάσεως για την κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου απόρριψη (σιωπηρώς) του υποβληθέντος αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενάγοντος στο
ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου προς παροχή διασαφήσεων σχετικών
με την κρινόμενη υπόθεση είναι απορριπτέος προεχόντως ως απαράδεκτος.
Από την εκτίμηση των καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν ενόρκως ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και περιέχονται στα
επικαλούμενα και νόμιμα προσκομιζόμενα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη
απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου αυτού, από την
23.424/3.12.2007 ένορκη βεβαίωση που
δόθηκε νομότυπα μετά από εμπρόθεσμη κλήτευση των αντιδίκων του ενάγοντος κατά το άρθρο 270 παρ.2 ΚΠολΔ
(βλ. 8289 και 8291/27.11.2007 εκθέσεις
επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πατρών Γ.Κ.)‚ ενώπιον του συμβολαιογράφου Πατρών
Ν.Σ., από την 1872/29.10.2009 ένορκη
βεβαίωση που δόθηκε νομότυπα μετά
από εμπρόθεσμη κλήτευση του ενάγοντος κατά το άρθρο 270 παρ.2 ΚΠολΔ
(βλ. 11.713/3.9.2009 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών Ι.Χ.) ενώπιον της συμβολαιογράφου Πατρών Μ.Α.Μ., η οποία
παραδεκτώς προσάγεται πρώτη φορά
στο Δικαστήριο τούτο (άρθρ. 529 παρ.1
ΚΠολΔ) και από όλα ανεξαιρέτως τα, με
επίκληση, νόμιμα προσκομιζόμενα από
τους διαδίκους έγγραφα, αποδεικνύονται
τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Η πρώτη από τις εναγόμενες εταιρείες έχει ως σκοπό την παροχή ιατρικών
υπηρεσιών που αφορούν το δέρμα και τον
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υποδόριο ιστό με τη χρήση λέιζερ ή άλλων
μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας,
ενώ η δεύτερη ανώνυμη εταιρεία, η οποία
αποτελεί ιδρυτικό μέλος της πρώτης, έχει
ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή προηγμένων υπηρεσιών αισθητικής με
τη χρήση λέιζερ και άλλων μηχανημάτων
προηγμένης τεχνολογίας για τις ανάγκες
του ανθρώπινου σώματος που δεν έχουν
σχέση με παθολογικές καταστάσεις.
Αμφότερες οι ανωτέρω εναγόμενες εταιρείες εδρεύουν στην Πάτρα και
διατηρούν κεντρικό κατάστημα επί της
οδού Παντανάσσης αρ. 22 και υποκατάστημα επί της συμβολής των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη εντάσσονται
δε στην κατηγορία των πολυδύναμων
Κέντρων κοσμετικής Ιατρικής‚ τα οποία
δραστηριοποιούνται γενικά στον τομέα
παροχής υπηρεσιών αισθητικής και κοσμετικής ιατρικής, και αποτελούν μέλος
ενός δικτύου επιχειρήσεων που συνδέονται μεταξύ τους με σύμβαση δικαιοχρησίας (Franchising) υπό το σήμα «L.-C.».
Μεταξύ των παρεχομένων από τις εναγόμενες υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται και υπηρεσίες αποτρίχωσης (απλής
και ριζικής) καθώς και υπηρεσίες ενδυνάμωσης του τριχωτού της κεφαλής και
εμφύτευσης μαλλιών.
Κατά μήνα Νοέμβριο του έτους
2003 ο ενάγων, ηλικίας τότε 18 ετών‚
αντιμετωπίζοντας πρόβλημα έντονης
τριχόπτωσης‚ μετέβη στο υποκατάστημα των εναγομένων στη συμβολή των
οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη με
σκοπό την ενημέρωσή του για την αιτία
και τις ενδεδειγμένες μεθόδους θεραπείας της τριχόπτωσης που αντιμετώπιζε.
Οι προστηθέντες από την πρώτη
εναγομένη υπάλληλοι τον υπέβαλαν σε
διαδικασία πυκνογράφησης του δέρματος της κεφαλής του, μετά την οποία του
κατέστησαν γνωστό ότι το πρόβλημα της
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τριχόπτωσης είναι ιδιαίτερα σοβαρό και
ότι, σύμφωνα με τα εξαχθέντα συμπεράσματα και προγνωστικά δεδομένα της συγκεκριμένης πυκνογράφησης, σε ηλικία 24
ετών θα απωλέσει εντελώς τα μαλλιά του.
Για να μην καταστεί μη αναστρέψιμη η κατάσταση, του συστήθηκε από
τους προστηθέντες από την πρώτη εναγομένη υπαλλήλους να υποβληθεί άμεσα
σε θεραπεία της τριχόπτωσης, την οποία
μόνο η πρώτη εναγομένη εταιρεία είχε τη
δυνατότητα να προσφέρει προς οριστική επίλυση του άνω προβλήματός του.
Κατόπιν αυτών συνήψε με την
πρώτη εναγομένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμβαση παροχής υπηρεσιών θεραπείας τριχόπτωσης, διάρκειας 35
συνεδριών και αντί συμφωνηθείσας αμοιβής 1.100 ΕΥΡΩ, έναντι της οποίας ο ενάγων κατέβαλε στην πρώτη εναγομένη στις
24.11.2003 το ποσό των 150 ΕΥΡΩ, στις
28.11.2003 το ποσό των 600 ευρώ και στις
4.12.2003 το ποσό των 350 ΕΥΡΩ, όπως
αποδεικνύεται από τις προσκομιζόμενες
από τον ενάγοντα 1684/24.11.2003, 1707/
28.11.2003 και 1736/4.12.2003 αποδείξεις εισπράξεως και από τη 1429/4.6.2004
απόδειξη παροχής υπηρεσιών, που εκδόθηκαν από την πρώτη εναγομένη.
Μετά την έναρξη της θεραπείας
προς αντιμετώπιση της τριχόπτωσης
συστήθηκε στον ενάγοντα, παράλληλα με την άνω θεραπεία ‚ να προβεί σε
αποτρίχωση με λέιζερ στην περιοχή άνω
των φρυδιών και στα ζυγωματικά λόγω
της ανώμαλης τριχοφυΐας στο πρόσωπό
του ‚ η οποία έπρεπε να ομαλοποιηθεί.
Κατόπιν αυτών, κατά μήνα Ιανουάριο του έτους 2004 και συγκεκριμένα
στις 12.1.2004, μετά προηγηθείσες επισκέψεις στο κατάστημα της δεύτερης
εναγομένης προς ενημέρωση, δυνάμει
του από 12.1.2004 ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών, ο ενάγων συ-
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νήψε με τη δεύτερη εναγομένη σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποτρίχωσης
με λέιζερ στη μεσόφρυο και υπερόφρυο
περιοχή και στα ζυγωματικά του προσώπου του, έναντι συμφωνηθείσας και
προκαταβληθείσας αμοιβής 600 ΕΥΡΩ.
Κατά την αυτή ημερομηνία η Ε.Λ.,
ιατρός, η οποία όμως δεν αποδείχθηκε ότι
κατείχε τίτλο ιατρικής ειδικότητας, ως προστηθείσα από τη δεύτερη εναγομένη, παρέδωσε στον ενάγοντα έντυπο υλικό που
αφορά τη μέθοδο αποτρίχωσης με λέιζερ
και τις πιθανές παροδικές αντιδράσεις του
δέρματος και ειδικό έντυπο με οδηγίες για
την αποτρίχωση με λέιζερ, διαβεβαίωσε δε
τον ενάγοντα ότι η ανωτέρω μέθοδος αποτρίχωσης διενεργείται στο κέντρο κοσμετικής αισθητικής της δεύτερης εναγομένης
από εξειδικευμένο προσωπικό, υπό την
εποπτεία και επίβλεψη ιατρού, χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία και τη σωματική του ακεραιότητα.
Σε εκτέλεση της άνω συμβάσεως από τις 12.1.2004 έως το τέλος του
έτους 2004 ο ενάγων υποβλήθηκε σε έξι
(6) εφαρμογές του λέιζερ στην περιοχή
των ζυγωματικών και την μεσόφρυο περιοχή του προσώπου του.
Κατά την έκτη συνεδρία, κατά τη
διάρκεια της εφαρμογής του λέιζερ στην
περιοχή των ζυγωματικών, ο ενάγων αισθάνθηκε έντονη θερμότητα ‚ η πρόκληση της οποίας όπως τον διαβεβαίωσε η
προστηθείσα από τη δεύτερη εναγομένη
υπάλληλος‚ ήταν απολύτως φυσιολογική
λόγω της αύξησης της έντασης του χρησιμοποιηθέντος λέιζερ κατά την πρόοδο
της διαδικασίας αποτρίχωσης.
Κατά την έβδομη συνεδρία, που
έλαβε χώρα στις 18.1.2005, η προστηθείσα από τη δεύτερη εναγομένη ιατρός
Β.Λ., η οποία τότε δεν κατείχε τίτλο ιατρικής ειδικότητας, προέβη σε εφαρμογή του λέιζερ στην υπερόφρυο περιοχή
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του προσώπου του ενάγοντος.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής,
παρότι είχε προηγηθεί τοπική αναισθησία‚ ο ενάγων αισθάνθηκε δυνατό πόνο
και έντονη θερμότητα επίμαχη περιοχή, γεγονός για το οποίο διαμαρτυρήθηκε στην ανωτέρω υπάλληλο‚ η οποία
τον καθησύχασε και τον διαβεβαίωσε ότι
οφείλονται στην αύξηση της έντασης του
λέιζερ με την πρόοδο της θεραπείας.
Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής ο ενάγων παρουσίασε έντονη ερυθρότητα στην επίμαχη περιοχή, για την
υποχώρηση της οποίας του χορηγήθηκε ειδική αλοιφή. Όμως καθώς περνούσε η ώρα και έπαυε η δράση της τοπικής
αναισθησίας άρχισε να επιδεινώνεται ο
πόνος του ενάγοντος, ενώ το πρόσωπό
του κατά μήκος της υπεροφρύου περιοχής παρουσίασε υπερμελάγχρωση (ερυθρότητα) με αποκόλληση του δέρματος.
Την επόμενη ημέρα 19.1.2005 ο
ενάγων, αισθανόμενος έντονη ανησυχία
τόσο από τα προκληθέντα σ’ αυτόν άλγη
όσο και από την αισθητική αλλοίωση του
προσώπου του, καθώς και από το γεγονός ότι στο μεταξύ παρουσιάσθηκε έντονο οίδημα στο αριστερό του μάτι, με συνέπεια αυτό να κλείσει τελείως, μετέβη
στο Κέντρο της δεύτερης εναγομένης,
όπου ύστερα από εξέτασή του από ιατρό
δερματολόγο του χορηγήθηκαν αλοιφές
και διάφορα άλλα σκευάσματα.
Ακολούθως ο ενάγων, έχοντας εύλογη αμφιβολία για την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών που του παρασχέθηκαν από τη δεύτερη εναγομένη, μετέβη στο
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του
Ρίου, όπου ιατρός δερματολόγος, ύστερα
από εξέταση της επίμαχης περιοχής, του
συνέστησε τη χορήγηση αλοιφών και τη
λήψη αντιβίωσης (βλ. το από 19.1.2005
έγγραφο της ιατρού δερματολόγου Σ.Α.).
Στις 21.1.2005 και καθόσον η κα-
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τάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί, ο ενάγων εισήχθη στη Δερματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου του Ρίου, όπου διαγνώστηκε ότι είχε υποστεί πολλαπλές διαβρώσεις νεκρώσεις σε γραμμοειδή διάταξη
στην υπερόφρυο χώρα (άμφω).
Στην ανωτέρω Κλινική παρέμεινε νοσηλευόμενος έως στις 24.1.2005,
οπότε εξήλθε με οδηγίες για συνέχιση
της αντιβιοτικής αγωγής, συνέχιση της
ιατρικής παρακολούθησης και επανεκτίμηση στα τακτικά ιατρεία (βλ. τα από
24.1.2005 πιστοποιητικά και το από
24.1.2005 ενημερωτικό σημείωμα εξόδου του ανωτέρω νοσοκομείου).
Κατά την εξέτασή του στις
30.5.2005 στη Δερματολογική Κλινική
του Πανεπιστημίου Πατρών διαπιστώθηκε να φέρει στον αριστερό κρόταφο
καθώς και στην αριστερή και δεξιά υπερόφρυο χώρα μελαγχρωματικές κηλίδες διαμέτρου 0,4- 0,6 cm με σαφή όρια,
οι οποίες κατά τόπους συρρέουν προς
σχηματισμό γραμμοειδούς μελαγχρώσεως και, σε ορισμένες από τις οποίες
(κηλίδες) παρατηρείται κεντρική ατροφία του δέρματος, οι δερματικές δε αλλοιώσεις είναι συμβατές με μεταφλεγμονώδη μελάγχρωση (βλ. την 4186/
ΜΑ-ΔΤ/30.5.2005 βεβαίωση του καθηγητή Δ.Τ. και της Επικ. Καθηγήτριας Σ. Γ.).
Με βάση τα ανωτέρω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, τα οποία
προκύπτουν ιδίως από τα προσκομιζόμενα από τη δεύτερη εναγομένη έγγραφα ήτοι: α) το από 113/28.11.2003 έντυπο παραγγελθεισών υπηρεσιών LASER
παρειές -μεσόφρυο εκ μέρους της ανωτέρω εναγομένης προς τον ενάγοντα, και
β) το από 12.1.2004 ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών αντιμετώπισης τριχοφυΐας στα ζυγωματικά, και μεσόφρυο - υπερόφρυο περιοχή, που κα-
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ταρτίστηκε μεταξύ του ενάγοντος και της
ανωτέρω εταιρείας, καθώς και από τις
προσκομιζόμενες από τους διαδίκους
3818/28.11.2003 και 3971/29.12.2003
αποδείξεις είσπραξης ποσού 10 και 590,
αντίστοιχα, οι οποίες εκδόθηκαν από τη
δεύτερη εναγομένη ανώνυμη εταιρεία και
αφορούν, όπως δεν αμφισβητείται, εξόφληση αμοιβής της ύψους 600 ΕΥΡΩ για
την παροχή εκ μέρους της στον ενάγοντα
υπηρεσιών αποτρίχωσης με τη λέιζερ, το
Δικαστήριο τούτο άγεται στην κρίση, ότι
η επίμαχη σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποτρίχωσης με τη χρήση λέιζερ στα
ζυγωματικά και στη μεσόφρυο - υπερόφρυο περιοχή του προσώπου του ενάγοντος καταρτίστηκε μεταξύ του ενάγοντος
και της δεύτερης εναγομένης ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «L. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕ».
Εξάλλου, από τα ίδια ως άνω
αποδεικτικά μέσα ουδόλως αποδείχθηκαν περιστατικά αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της πρώτης εναγομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «L. -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε
σχέση με την προκληθείσα στον ενάγοντα σωματική βλάβη, αφού αποδείχθηκε ότι με την εταιρεία αυτή συμφώνησε
μόνο την αντιμετώπιση του προβλήματος της τριχόπτωσης και για τη θεραπεία
αυτή ουδεμία αδικοπρακτική συμπεριφορά της εναγομένης αναφέρει .
Περαιτέρω δεν αποδείχθηκε ότι
αποτέλεσε ρητό όρο της μεταξύ του ενάγοντος και της πρώτης εναγομένης καταρτισθείσας προφορικώς συμβάσεως η ανάληψη υποχρεώσεως εκ μέρους της τελευταίας προς επιστροφή της καταβληθείσας
αμοιβής της ποσού 1.100 ΕΥΡΩ, σε περίπτωση αποτυχίας της θεραπείας της τριχόπτωσης μετά τη ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων 35 συνεδριών, όπως αβασίμως
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υποστηρίζει ο ενάγων με την αγωγή του.
Ενόψει όλων αυτών, η κατά της
πρώτης εναγομένης ΕΠΕ στρεφόμενη
υπό κρίση αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με την εκκαλούμενη απόφασή του είπε τα αντίθετα
και δέχθηκε εν μέρει ως βάσιμη κατ’ ουσίαν την αγωγή και ως προς την πρώτη εναγομένη έσφαλε περί την εκτίμηση
των αποδείξεων και, συνεπώς, πρέπει
να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος
ο σχετικός περί τούτου λόγος εφέσεως
της πρώτης εναγομένης.
Περαιτέρω από όλα τα ανωτέρω
γενόμενα δεκτά, ως αποδειχθέντα, πραγματικά περιστατικά, το Δικαστήριο άγεται
στην κρίση ότι η προαναφερόμενη σωματική βλάβη που προκλήθηκε στη δεξιά και
αριστερή υπερόφρυο χώρα του προσώπου του ενάγοντος‚ αντί του επιδιωκόμενου με την επιχειρηθείσα θεραπεία αποτελέσματος‚ ήτοι της εξάλειψης της τριχοφυΐας, όπως τον διαβεβαίωσε η δεύτερη εναγομένη δια της προστηθείσας απ’
αυτήν υπαλλήλου της, οφείλεται σε αμέλεια της υπαλλήλου της τελευταίας Β.Λ.
και προστηθείσας από αυτήν στην εκτέλεση της αποτρίχωσης με τη χρήση λέιζερ στην υπερόφρυο περιοχή του προσώπου του ενάγοντος, έλλειψη δηλαδή
της προσοχής και επιμέλειας που όφειλε με βάση τα δεδομένα της κοινής πείρας και μπορούσε από τις προσωπικές
περιστάσεις και ικανότητές της να καταβάλει κατά το χειρισμό του μηχανήματος
λέιζερ και συγκεκριμένα σε κακό χειρισμό
του παραπάνω μηχανήματος, που χρησιμοποίησε για την αποτρίχωση, εξαιτίας
της έλλειψης εξειδικευμένης γνώσης της
συγκεκριμένης μεθόδου για την ασφαλή
αφαίρεση των τριχών του σώματος, καθόσον δεν κατείχε τίτλο ιατρικής ειδικότητας και μάλιστα αυτής του πλαστικού χει-
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ρουργού ή δερματολόγου, αφού η αποτρίχωση με λέιζερ εκτελείται μόνον από
ιατρούς των ανωτέρω δύο ειδικοτήτων,
και της έλλειψης εμπειρίας της στις ακτινοβολίες λέιζερ, με αποτέλεσμα να προκληθούν σι ως άνω σωματικές κακώσεις
στο πρόσωπο του ενάγοντος.
Όμως, πέραν όλων αυτών, υπήρξε και αμελής συμπεριφορά των νομίμων εκπροσώπων της δεύτερης εναγομένης ανώνυμης εταιρείας συνισταμένη
στο ότι καίτοι εγνώριζαν ότι η αποτρίχωση με λέιζερ εκτελείται από εξειδικευμένο ιατρό (πλαστικό χειρουργό ή δερματολόγο) και μάλιστα με μεγάλη εμπειρία
στις ακτινοβολίες λέιζερ, ο οποίος, κατά
την εκτέλεση της συγκεκριμένης μεθόδου για την ασφαλή αφαίρεση των τριχών του σώματος, πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ευαισθησία και το χρώμα του δέρματος, την περιοχή εφαρμογής αλλά και την αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού στη συγκεκριμένη μέθοδο θεραπείας‚ παρανόμως (άρθρ. 112
ΑΝ 1565/1939) ανέθεσαν την εκτέλεση
της αποτρίχωσης με λέιζερ στην επίμαχη περιοχή του προσώπου του ενάγοντος στην υπάλληλο της ανωτέρω εταιρείας τους ιατρό Β.Λ., η οποία δεν κατείχε τίτλο ιατρικής ειδικότητας και μάλιστα αυτής του πλαστικού χειρουργού ή
δερματολόγου, και ως εκ τούτου εστερείτο εξειδικευμένης γνώσης της συγκεκριμένης μεθόδου για την ασφαλή αφαίρεση των τριχών του σώματος, με αποτέλεσμα, λόγω κακού χειρισμού του μηχανήματος λέιζερ, που αυτή χρησιμοποίησε, κατά τη διενέργεια της αποτρίχωσης, να προκληθούν στον ενάγοντα οι
προαναφερόμενες σωματικές κακώσεις.
Η κατά τα άνω περιγραφόμενη αμελής συμπεριφορά των αρμοδίων οργάνων (καταστατικών) της δεύτερης εναγομένης ανώνυμης εταιρείας και
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της προστηθείσας από αυτήν ανωτέρω
υπαλλήλου, είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί στον ενάγοντα η προαναφερόμενη σωματική βλάβη.
Εξάλλου από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα ουδόλως αποδείχθηκε ότι
η προκληθείσα στον ενάγοντα σωματική βλάβη οφείλεται σε παρενέργειες από
παρέμβαση του ιδίου στην επίμαχη περιοχή του προσώπου του, με τη χρήση
καλλυντικών ή φαρμακευτικών σκευασμάτων που αντεδείκνυντο στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά παράβαση του
οδηγιών του ιατρικού προσωπικού της
δεύτερης εναγομένης.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με την εκκαλούμενη απόφασή του, δέχθηκε ότι η σωματική βλάβη που προξενήθηκε στο πρόσωπο του
ενάγοντος οφείλεται σε αποκλειστική
υπαιτιότητα (αμέλεια) των νομίμων εκπροσώπων της δεύτερης εναγομένης
εταιρείας και της προστηθείσας από αυτήν υπαλλήλου και απέρριψε ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν την ένσταση περί συνυπαιτιότητας του ενάγοντος στην έκταση
της ζημίας του (άρθρ. 300 ΑΚ), που παραδεκτά προέβαλε η δεύτερη εναγομένη
στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και επαναφέρει στο Δικαστήριο τούτο, ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις, γι’ αυτό οι αντίθετοι
σχετικοί λόγοι της έφεσής της πρέπει να
απορριφθούν ως αβάσιμοι κατ’ ουσίαν.
Εξάλλου, από το σύνολο των ιατρικών πιστοποιητικών και γνωματεύσεων που προσκομίζονται και έχουν στην
πλειονότητά τους προαναφερθεί, αποδεικνύονται το είδος, η έκταση και η βαρύτητα των σωματικών κακώσεων στο
πρόσωπο του ενάγοντος, ώστε να μη
συντρέχει περίπτωση να διαταχθεί προς
τούτο ιατρική πραγματογνωμοσύνη, σωστά δε έκρινε το ίδιο και το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο και με την εκκαλουμένη από-
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φασή του απέρριψε σιωπηρώς το σχετικό προς τούτο αίτημα της δεύτερης εναγομένης και, συνεπώς, ο λόγος της εφέσεως της τελευταίας‚ με τον οποίο αυτή
παραπονείται ότι η εκκαλούμενη απόφαση απέρριψε (σιωπηρώς) το άνω αίτημα της, είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι συνεπεία της σωματικής βλάβης, που υπέστη, ο ενάγων ζημιώθηκε το συνολικό
ποσό των 76,58 ΕΥΡΩ το οποίο κατέβαλε για την αγορά διαφόρων φαρμακευτικών ειδών (βλ. προσκομιζόμενες αποδείξεις της φαρμακοποιού Μ.Ί.).
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με την εκκαλούμενη απόφαση του δέχθηκε το ποσό των 35,08 ΕΥΡΩ‚
για την άνω αιτία, αντί εκείνου των 76,58
ΕΥΡΩ, εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις κατά το βάσιμο περί τούτου σχετικό
λόγο της εφέσεως του ενάγοντος.
Στο άνω ποσό πρέπει να προστεθεί το ποσό των 210 ΕΥΡΩ που κατέβαλε ο ενάγων για αμοιβή στον δερματολόγο Α.Σ. και για επισκέψεις στα απογευματινά ιατρεία του ΠΠΓΝ Πατρών προκειμένου να εξετασθεί από τον καθηγητή δερματολογίας Δ.Τ., καθώς και το
ποσό των 600 ΕΥΡΩ που κατέβαλε στη
δεύτερη εναγομένη ως αμοιβή της, τα
οποία (ποσά) έχουν επιδικαστεί σ’ αυτόν με την εκκαλούμενη απόφαση και
δεν προσβάλλονται με την έφεση της
δεύτερης εναγομένης. Συνεπώς, το σύνολο της περιουσιακής ζημίας του ενάγοντος από όλες τις παραπάνω αιτίες

ανέρχεται στο ποσό των 886,58 ΕΥΡΩ.
Τέλος, πέραν της άνω περιουσιακής ζημίας, ο ενάγων υπέστη και ηθική
βλάβη, ως εκ της λύπης και αγωνίας που
του προκάλεσε η προπεριγραφείσα βλάβη της υγείας του, του άγχους που δοκίμασε από το αβέβαιο της εξέλιξής της, και
ακόμη εκ της μεγάλης και επίπονης ψυχικής και σωματικής ταλαιπωρίας που υπέστη προς αποκατάστασή της, για την αποκατάσταση της οποίας (ηθικής βλάβης),
λαμβανομένων υπ’ όψη των συνθηκών
υπό τις οποίες τελέστηκε η αδικοπραξία‚
της αποκλειστικής υπαιτιότητας (αμέλειας)
των οργάνων (καταστατικών) της υπόχρεης εναγομένης εταιρείας και της προστηθείσας από αυτήν υπαλλήλου, της έλλειψης πταίσματος του ιδίου ενάγοντος, της
ηλικίας του ενάγοντος‚ της περιουσιακής
και κοινωνικής θέσης του, καθώς και της
ανάλογης περιουσιακής κατάστασης της
δεύτερης εναγομένης, πρέπει να του επιδικαστεί ως εύλογη χρηματική του ικανοποίηση το ποσό των 25.000 ΕΥΡΩ.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με την εκκαλούμενη
απόφασή του επιδίκασε στον ενάγοντα
το ίδιο παραπάνω ποσό για την άνω αιτία, ορθά το νόμο εφάρμοσε και τις αποδείξεις εκτίμησε και οι αντίθετοι σχετικοί
λόγοι της εφέσεως του ενάγοντος πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι κατ’
ουσίαν. Επομένως, ο ενάγων δικαιούται από όλες τις άνω αιτίες το ποσό των
25.886,58 ΕΥΡΩ.

414/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Ευάγγελος Ματσούκης).
Σύμβαση έργου-Καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη. Δεν απαιτείται
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ύπαρξη σπουδαίου λόγου για την καταγγελία, αρκεί μόνο να καταβάλει ολόκληρη τη
συμφωνημένη για την εκτέλεση του έργου αμοιβή. Ο νόμος για την καταγγελία δεν θέτει καμία προϋπόθεση, άρα ούτε υπαιτιότητα του εργολάβου, ούτε άλλη αντισυμβατική συμπεριφορά του εργολάβου. Η καταγγελία είναι μονομερής δικαιοπραξία, άτυπη, μπορεί να γίνει και σιωπηρά, αρκεί να είναι αναμφίβολη(άρθρο 700 ΑΚ). Άρθρο
700 ΑΚ. Είναι ενδοτικού δικαίου. Η καταγγελία επιφέρει τη λύση της σύμβασης για το
μέλλον και υποχρέωση του εργολάβου να παραδώσει το μέρος του έργου που εκτελέστηκε στον εργοδότη. Στοιχεία της αγωγής του εργολάβου κατά του εργοδότη για
την διεκδίκηση της αμοιβής του. Δεν οφείλεται αμοιβή, αν η δήλωση βούλησης του εργοδότη αποτελεί υπαναχώρηση(άρθ. 686 ΑΚ), οπότε δεν απαιτείται η συνδρομή των
προϋποθέσεων της υπερημερίας του εργολάβου, ούτε η τήρηση των διατάξεων των
άρθρων 383 επ. ΑΚ, γιατί η υπαναχώρηση παρέχεται ευθέως από το νόμο. Στη δήλωση όμως της υπαναχώρησης πρέπει ν’ αναφέρονται οι λόγοι της. Αν δεν αποδειχθούν οι λόγοι της υπαναχώρησης τότε κατά μετατροπή (άρθρο 182 ΑΚ) η δέσμευση
της υπαναχώρησης ενεργεί ως καταγγελία της εργολαβίας κατ’ άρθ. 700.Η υπαναχώρηση του άρθρου 686 ΑΚ είναι άσχετη με την υπαναχώρηση των άρθρων 383 επ. ΑΚ.
Πάντως η διάταξη του άρθρου 686 ΑΚ είναι ενδοτικού δικαίου. Έργο που έχει ελλείψεις από υπαιτιότητα του εργολάβου. Ο εργοδότης δεν έχει την ένσταση της μη εκπλήρωσης ή της μη προσήκουσας εκπλήρωσης σύμβασης και δεν μπορεί να καταστήσει
ανενεργό το δικαίωμα του εργολάβου για την αμοιβή του(άρθ. 694 ΑΚ). Περιστατικά.

Η διάταξη του άρθρου 700 ΑΚ
προβλέπει τη λύση της μίσθωσης έργου
με καταγγελία από μέρους του εργοδότη.
Με τη διάταξη αυτή, η ρύθμιση της οποίας
συνιστά ισχυρή παρέκκλιση από τις γενικές ρυθμιστικές των ενοχικών συμβάσεων διατάξεις, κατά τις οποίες η, με μονομερή δήλωση, κατάλυση της συμβασιακής σχέσης (υπαναχώρηση, καταγγελία,
ανάκληση), προϋπόθεση έχει τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, παρέχεται το δικαίωμα στον εργοδότη καταγγελίας της μίσθωσης έργου σε οποιοδήποτε χρόνο
έως την αποπεράτωση του έργου, δηλαδή ενώ ακόμη αυτό βρίσκεται υπό εκτέλεση, χωρίς την ανάγκη επίκλησης οποιουδήποτε λόγου, αρκεί μόνο να καταβάλλει
στον εργολάβο ολόκληρη τη συμφωνημένη για την εκτέλεση του έργου αμοιβή.
Συνεπώς, η καταγγελία και η συνακόλουθη ανατροπή της συμβατικής σχέσης για το μέλλον, αφού δεν έχει ανάγκη
αιτιολογίας, απόκειται στην απόλυτη ελευ-

θερία βούλησης του εργοδότη, ο οποίος
δεν έχει ανάγκη να εξηγήσει ή να δικαιολογήσει την απόφαση του για την καταγγελία
της σύμβασης, ενώ η τυχόν αλήθεια ή αναλήθεια των λόγων, οι οποίοι τον οδήγησαν
στην καταγγελία της σύμβασης, δεν επηρεάζει το κύρος της καταγγελίας.
Ο νόμος δεν θέτει καμία προϋπόθεση, άρα ούτε υπαιτιότητα του εργολάβου ή των προσώπων για τα οποία αυτός υπέχει ευθύνη, ούτε άλλη αντισυμβατική συμπεριφορά του εργολάβου.
Η καταγγελία συνιστά δικαιοπραξία
μονομερή, απευθυντέα, αμετάκλητη, αναιτιώδη, δηλαδή δεν συναρτάται με ορισμένη δικαιολογία ή προϋπόθεση και μπορεί
να γίνει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, 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.
Η διάταξη, όμως, του άρθρου 700
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ΑΚ περιέχει κανόνα ενδοτικού δικαίου,
γι’ αυτό είναι ισχυρές αντιθέτου περιεχομένου συμφωνίες, με τις οποίες ορίζεται διαφοροποίηση στη ρύθμιση από
εκείνη της διάταξης.
Δηλαδή με τις αντιθέτου περιεχομένου συμφωνίες, μπορεί να περιορίζεται
το δικαίωμα του εργοδότη από το άρθρο
700 ΑΚ ή, ακόμη, να καταλύεται, δηλαδή
να χωρεί έγκυρη παραίτηση του εργοδότη από το δικαίωμα καταγγελίας ή ανάκτηση του δικαιώματος από τον εργοδότη ή να παραχωρούνται περισσότερα δικαιώματα στον εργοδότη, όπως απαλλαγή από καταβολή της αμοιβής ή να περιορίζεται η υποχρέωση σε ορισμένο ποσοστό ή να ορίζεται ποινική ρήτρα, σε περίπτωση καταγγελίας, η οποία αντικαθιστά
τις υποχρεώσεις του εργοδότη από τη διάταξη του άρθρου 700 εδ. β’ ΑΚ.
Η κύρια συνέπεια, εξάλλου της
κατά την προαναφερόμενη διάταξη καταγγελίας είναι η λύση της σύμβασης για
το μέλλον και η απ’ αυτήν υποχρέωση του
εργολάβου να παραδώσει το μέρος του έργου που εκτελέστηκε στον εργοδότη (βλ.,
για τα παραπάνω, ΑΠ 762/2006 ΕλλΔνη
47.1086, ΑΠ 168/2005 ΕΕμπΔ 2005.345,
ΑΠ 147/2003 ΕλλΔνη 44.1359, ΑΠ
787/1996 ΕλλΔνη 38.626, ΑΠ 236/1992
ΕλλΔνη 34.1309, ΕφΑΘ 2252/2002 ΕλλΔνη 45.1516, ΕφΑΘ 6533/1996 ΕλλΔνη
41.194, ΕφΑΘ 6394/1987 ΕλλΔνη 30.782,
ΕφΠειρ 761/1997 ΕλλΔνη 40.431, ΕφΠειρ598/1996 ΕλλΔνη 39.673, ΕφΘεσ
2487/1994 Αρμ. 1995.891, Καρδάρας σε
ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, άρθ. 700,
αριθ. 1, 3-5, 18-24, Ι. Δεληγιάννης - Π.
Κορνηλάκης, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, Τόμος 2ος, έκδ. 1992, παρ 277-280, σελ. 301
επ., Π. Κορνηλάκης, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο,
Τόμος 2ος, έκδ. 2005,§ 171 επ., σελ. 564
επ., Απ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος, Τόμος 2ος, έκδ. 2007, §10,
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V13, αριθ. 56 επ., σελ. 266-268).
Στοιχεία της αγωγής του εργολάβου για την καταβολή της αμοιβής του,
λόγω της κατά το άρθρο 700 ΑΚ καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη,
είναι η σύμβαση έργου που καταρτίσθηκε, το συμφωνημένο έργο, η συμφωνημένη αμοιβή και η καταγγελία της σύμβασης πριν από την περάτωση του έργου
(ΑΠ 105/2001, ΕφΑΘ 8370/2002 ΕΔικΠολ 2003.283, Καρδάρας, ό.π., αριθ. 25,
Π. Κορνηλάκης, ό.π., σελ. 586, όπου και
άλλες παραπομπές στη νομολογία και
σε συγγραφείς στη σημ. 73, Βαθρακοκοίλης, ΕρΝομΑΚ, άρθ. 700, αριθ. 27).
Δεν οφείλεται, πάντως, αμοιβή,
αν η δήλωση βούλησης του εργοδότη
αποτελεί υπαναχώρηση, κατ άρθ. 686
ΑΚ. Ο σχετικός ισχυρισμός του εναγόμενου εργοδότη αποτελεί ένσταση (Βαθρακοκοίλης, ό.π., αριθ. 35, όπου και
παραπομπές στη νομολογία).
Ειδικότερα, σύμφωνα με το
άρθ.686 εδ. α’ ΑΚ, αν ο εργολάβος δεν
αρχίσει εγκαίρως την εκτέλεση του έργου ή αν, χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη, επιβραδύνει την εκτέλεση στο σύνολό της ή εν μέρει με τρόπο που αντιβαίνει στη σύμβαση και καθιστά αδύνατη
την έγκαιρη περάτωση του έργου, ο εργοδότης μπορεί να υπαναχωρήσει από
τη σύμβαση, χωρίς να περιμένει το χρόνο παράδοσης του έργου.
Όπως προκύπτει από το άρθρο αυτό, για την άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη προς υπαναχώρηση από τη σύμβαση μίσθωσης έργου,
δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της υπερημερίας του εργολάβου, ούτε η τήρηση των διατάξεων
των άρθρων 383 επ. ΑΚ, διότι πρόκειται για υπαναχώρηση που παρέχεται
ευθέως από το νόμο και σ’ αυτήν έχουν
ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρ-
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θρων 389 έως 396 ΑΚ (ΑΠ 981/1997
ΕλλΔνη 39.129, ΑΠ 787/1996 ό.π., ΑΠ
1619/1995 ΕλλΔνη 39.129, ΑΠ 321/1994
ΝοΒ 43.240, ΕφΑΘ 7139/2005 ΧρΙΔ
6.600, ΕφΑΘ 8345/2002 ΕλλΔνη 44.862,
ΕφΑΘ 5176/2001 ΕλλΔνη 45.262, ΕφΑΘ
6203/2000 ΕλλΔνη 44.253, Απ. Γεωργιάδης, ό.π., §11, Π 2, αριθ. 37, σελ. 280,
Καρδάρας, ό.π., άρθ. 686, αριθ. 14, Π.
Κορνηλάκης, ό.π., σελ. 446 και 449).
Επισημαίνεται, ότι οι διατάξεις
του άρθρου 686 ΑΚ αποτελούν εκδήλωση της περιορισμένης σημασίας που
έχει στη μίσθωση έργου το στοιχείο του
χρόνου, διότι, ενώ η μίσθωση έργου είναι παροδική και όχι διαρκής σύμβαση,
όμως υπάρχουν σ’ αυτή ορισμένα χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν στις γνήσιες διαρκείς συμβάσεις (ΕφΑΘ 6203/2000
ό.π., Κορνηλάκης, ό.π., σελ. 330-331,
371 επ. και 440-441, Καρδάρας, ό.π.,
άρθ. 686, αριθ. 1-7, Ι. Δεληγιάννης - Π.
Κορνηλάκης, ό.π., §173, σελ. 51 επ.
και §216, σελ. 149 Επ., Λ. Γεωργακόπουλος, Το Δίκαιο των Διαρκών Ενοχών, σελ. 51-52, Κων. Χασάπης σε ΝοΒ
6.1204 Επ. - πρβλ. ΑΠ 321/1994, ΕφΑΘ
7139/2005, ΕφΑΘ 5176/2001 ό.π).
Αφού αντικείμενο της σύμβασης
μίσθωσης έργου είναι η εκτέλεση έργου
υπό την ευρεία έννοια του όρου, δηλαδή
η επέλευση ορισμένου και εκ των προτέρων συμφωνημένου αποτελέσματος, ο
χρόνος εκτέλεσης της (συμφωνημένης)
παροχής του εργολάβου δε συνιστά ουσιώδες στοιχείο αυτής, εκτός από ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις (βλ. ιδίως Χασάπη, ό.π.).
Συχνά, ωστόσο, εμφανίζονται δυσχέρειες στην προσπάθεια χαρακτηρισμού της δήλωσης του εργοδότη ως δήλωσης που κατατείνει στην παραγωγή
των έννομων αποτελεσμάτων της διάταξης του άρθρου 700 ΑΚ ή εκείνης του
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άρθρου 686 του ιδίου Κώδικα, οπότε είναι ενδεχόμενη η προσφυγή στους ερμηνευτικούς Κανόνες των διατάξεων των
άρθρων 173 και 200 ΑΚ (Απ. Γεωργιάδης, ό.π., αριθ. 58, σελ. 266-267, όπου
και παραπομπές στη νομολογία στη σημ.
84). Δεν αποτελεί, όμως καταγγελία, δήλωση του εργοδότη που τείνει στη λύση
της σύμβασης, όταν επικαλείται αντισυμβατική συμπεριφορά του εργολάβου.
Στη σχετική δήλωση υπαναχώρησης πρέπει ν’ αναφέρονται οι λόγοι της,
όχι μόνο για να μπορέσει ο εργολάβος
ν’ αμυνθεί αλλά και για να μην προκύψει σύγχυση σχετικά με το αν πρόκειται για την υπαναχώρηση του άρθ. 686
εδ. ά ή για την καταγγελία με βάση το
άρθρο 700 (Εφ.ΑΘ 8345/2002 Ελλνη
44.862, Εφ.ΑΘ 6533/1996 ό.π., Π. Κορνηλάκης, ό.π., σελ. 450 και 573, Ι. Δεληγιάννης - Π. Κορνηλάκης, ό.π, §225,σελ.
177.178 και §279, σελ. 308, Απ. Γεωργιάδης, ό.π., §11, ΙΙ 2, αριθ. 36, σελ. 280).
Αν, περαιτέρω, δεν αποδειχθούν οι
λόγοι της υπαναχώρησης, δηλαδή η επιβράδυνση της εκτέλεσης του έργου από
τον εργολάβο, η δήλωση του εργοδότη, και
νόμιμη μετατροπή σύμφωνα με το άρθρο
182 ΑΚ και υπό τις προϋποθέσεις αυτού,
ενεργεί ως καταγγελία κατ’ άρθ. 700 του
ιδίου Κώδικα, όποτε ο εργοδότης οφείλει
να καταβάλλει στον εργολάβο τη συμφωνημένη αμοιβή (ΕφΑΘ 8345/2002 ό.π,
ΕφΑΘ 7758/2002 ΕλλΔνη 46.281, ΕφΑΘ
2970/1988 ΕλλΔνη 33.911, Π. Κορνηλάκης, ό.π., σελ 573 και 450-451, Καρδάρας,
ό.π., άρθ. 686, αριθ. 15, Καυκάς, Ενοχικό
Δίκαιο, Ειδικό Μέρος, Τόμος 1ος, έκδ 5η,
άρθ. 686,§ 2, σελ. 809-810).
Τέλος, ναι μεν η υπαναχώρηση
που απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 686 εδαφ. α΄ ΑΚ, συνιστά νόμιμη
υπαναχώρηση, δηλαδή απορρέει απευθείας από το νόμο και, κατά συνέπεια,
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δεν μπορούν να εφαρμοστούν, όπως
προεκτέθηκε, στην περίπτωση αυτή οι
ρυθμίσεις που αναφέρονται στην υπαναχώρηση των άρθρων 383 επ. ΑΚ λόγω
ανώμαλης εξέλιξης των αμφοτεροβαρών συμβάσεων γενικά., άρα δεν απαιτείται ο εργοδότης, προκειμένου να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, να απευθύνει όχληση προς τον εργολάβο, ώστε
να καταστήσει τον τελευταίο υπερήμερο,
ούτε είναι υποχρεωμένος να τάξει εύλογη προθεσμία για εκπλήρωση από μέρους του εργολάβου (βλ. τις παραπάνω
οικείες παραπομπές, καθώς και Ι. Δεληγιάννη - Π. Κορνηλάκη, ό.π., §222, σελ.
165-167) η διάταξη, όμως, αυτή του άρθ.
686 εδ. α΄ ΑΚ είναι ενδοτικού δικαίου.
Συνακόλουθα, μπορεί, με αντιθέτου περιεχομένου συμφωνία, κατ’ άρθρο 361 ΑΚ, να διαφοροποιηθεί η ρύθμιση της λειτουργίας των σχετικών δικαιωμάτων του δανειστή και ειδικότερα τα
συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια
να ορίσουν την άσκηση του δικαιώματος
υπαναχώρησης από τη σύμβαση υπό διαφορετικές προϋποθέσεις.
Η, παρά την έλλειψη μιας από τις
προϋποθέσεις αυτές, άσκηση της υπαναχώρησης καθιστά αυτήν ανίσχυρη,
αφού ασκείται χωρίς την ύπαρξη προς
τούτο δικαιώματος, οπότε, και στην περίπτωση αυτή, η άκυρη υπαναχώρηση μπορεί να θεωρηθεί, κατά μετατροπή (άρθ.182 ΑΚ), ως καταγγελία του
άρθρου 700 ΑΚ (ΕφΑΘ 225/2009 ΕλλΔνη 2009.606, ΕφΑΘ 1488/2007 Ελλδνη 2007.94,Βαθρακοκοιλης, ό.π., άρθ.
686, αριθ. 6, 7, 11, 13, 16, 17, 30 και 34).
Ακόμη καταγγελία μπορεί να είναι
και η παράλειψή του εργοδότη να προβεί στην αναγκαία σύμπραξη για την περάτωση του έργου, όταν από όλη τη συμπεριφορά του εργοδότη συνάγεται ότι
δεν επιθυμεί αυτός να δεσμευτεί στο μέλ-
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λον από τη σύμβαση (Καυκά ΕνοχΔ αρθ
700,Εφ Θεσ. 2856/2006 Αρμ 2007.505,
ΕφΑΘ 9020/1989 ΕλλΔνη 1991.211)
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα περιστατικά: Η ενάγουσα είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
επιχειρησιακά θέματα και λειτουργεί σε
αυτή εκτός των άλλων τμημάτων και τμήμα επιδοτούμενων προγραμμάτων με
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς
τους πελάτες της ως προς την εφαρμογή,
διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων που διαχειρίζονται υπουργεία ή επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και φορείς εντός ή
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της το Μάιο του έτους 2001 υπέβαλε στην εναγομένη μία πρόταση συνεργασίας προκειμένου να υπαχθεί στο νόμο
2601/1998 επένδυση της εναγομένης που
αφορούσε την ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης 212 θέσεων στάθμευσης σε ακίνητο της εναγομένης, που
βρίσκεται στη θέση «Ποταμιά» ή «Γλυκόριζο» της περιοχής Κάτω Συχαινών του Δήμου Πατρέων στη συμβολή των οδών Βόλου και Μειλίχου, ώστε να τύχει επιδότησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από το
νόμιμο εκπρόσωπο της εναγομένης και
ακολούθως καταρτίστηκε σύμβαση έργου μεταξύ της ενάγουσας και της εναγομένης δυνάμει της οποίας η ενάγουσα
αναλάμβανε την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο αυτό και την εκπόνηση των
σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών για
την υπαγωγή της επιχείρησης στον αναπτυξιακό νόμο 2601/1998 σε δύο στάδια
και ειδικότερα κατά το πρώτο στάδιο ανέλαβε να εκπονήσει τη μελέτη που απαιτείτο για την ένταξη της εναγομένης στο
πρόγραμμα αυτό, να συμπληρώσει όλα
τα συνοδευτικά έγγραφα και να υποβάλει
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το φάκελο στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και κατά το δεύτερο στάδιο με την
προϋπόθεση ότι η επένδυση θα υπαγόταν στο πρόγραμμα, να παρακολουθεί
την πορεία υλοποίησης του έργου και να
υποβάλει στους αρμόδιους δημόσιους
φορείς το σύνολο των απαιτουμένων εκθέσεων και πινάκων μέχρι την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή του έργου.
Ο χρόνος παράδοσης του έργου
ορίστηκε να είναι σύμφωνος με τις προθεσμίες που έθεταν οι αρμόδιες υπηρεσίες
για την υλοποίηση της επένδυσης αυτής.
Η αμοιβή της ενάγουσας για το
έργο που ανέλαβε, ορίστηκε για το πρώτο στάδιο του έργου που περιελάμβανε
την εκπόνηση της μελέτης, τη συμπλήρωση των συνοδευτικών εγγράφων και
την υποβολή του φακέλου στο ποσό των
2.500.000 δρχ πλέον Φ.Π.Α. 18% και για
το υπόλοιπο “έργο συμφωνήθηκε να λάβει ως αμοιβή ποσοστό 3,5% επί του ποσού της επιχορήγησης που θα λάμβανε
η εναγομένη και το οποίο θα της κατέβαλε η εναγομένη σε δύο ισόποσες δόσεις.
Η πρώτη δόση μετά την έγκριση
της επένδυσης από την Περιφέρεια Δ. Ελλάδος η δε δεύτερη σταδιακά κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτής ανάλογα με τη χρηματοδότηση που θα λάμβανε η εναγομένη.
Σε εκτέλεση της σύμβασης αυτής η ενάγουσα προέβη στην υλοποίηση του πρώτου σταδίου του έργου, κατατέθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η από 10-8-2001 αίτηση της εναγομένης για υπαγωγή της στις διατάξεις
του ν 2601/1998, η οποία και εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΑΔΕ/4035/
Π09/1/113/Ν.2601/1998/5-10-2001 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και το ποσό της επιχορήγησης που
εγκρίθηκε ανήλθε σε 271.000.000 δρχ.
Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο
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φύλλο 180/15-10-2001 (τεύχος αναπτυξιακών πράξεων και συμβάσεων). Μέρος της
συμφωνηθείσας αμοιβής που ανερχόταν σε
2.500.000 δρχ πλέον ΦΠΑ 18% καταβλήθηκε από την εναγομένη στην ενάγουσα.
Η εναγομένη μετά την υπαγωγή
της επένδυσης στο ν.2601/1998 όφειλε κατά τη συμφωνία τους για αμοιβή
να καταβάλει τότε στην ενάγουσα και
το 50% του ποσοστού 3,5% της επιχορήγησης που είχε εγκριθεί και ανερχόταν στο ποσό των 4.742.500 δρχ
(271.000.000Χ3,5%Χ50%). Έναντι του
ποσού αυτού η ενάγουσα εξέδωσε το υπ’
αριθμ 32797/11-12-2001 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ποσού 3.000.000δρχ
πλέον Φ.Π.Α 18% εκ 540.000 δρχ και συνολικά 3. 540.000 δρχ.
Η εναγομένη όμως δεν κατέβαλε
το ανωτέρω ποσό και στις 19-12-2001
κατήγγειλε τη σύμβαση έργου με την
ενάγουσα, ισχυριζόμενη ότι η τελευταία
δεν εκτέλεσε το έργο που ανέλαβε, δεν
παρακολουθούσε την εξέλιξη του έργου‚
δεν υπέβαλε στους αρμόδιους δημόσιους φορείς τις απαιτούμενες εκθέσεις και
πίνακες, επεδείκνυε αδράνεια και άγνοια
της πορείας των υποβληθέντων φακέλων της εναγομένης.
Στην ανωτέρω εξώδικη διαμαρτυρία-δήλωσή της η εναγομένη αναφέρει ότι θεωρεί ότι η συνεργασία της με την ενάγουσα έληξε, ότι δεν της οφείλει κανένα ποσό
για αμοιβές αφού δεν ανταποκρίνονται σε
καμία προσφερθείσα από αυτήν υπηρεσία.
Η εναγομένη ισχυρίστηκε στο
Πρωτόδικο Δικαστήριο που επαναφέρει
με σχετικό λόγο έφεσης ότι υπαναχώρησε από τη σύμβαση επικαλούμενη αντισυμβατική συμπεριφορά της εργολάβου
και συγκεκριμένα ότι δεν παρακολουθούσε την εξέλιξη του έργου και επεδείκνυε
αδράνεια και αδιαφορία.
Από τα ανωτέρω αποδεικτικά
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μέσα αποδείχθηκε όμως ότι η εναγομένη δεν παρείχε στην ενάγουσα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούσαν την
εξέλιξη του έργου‚ αρνήθηκε να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία που ήταν
απαραίτητη για την αποπεράτωση του
έργου και να συμπράξει με την ενάγουσα στην εκτέλεση του έργου.
Η εκτέλεση του δευτέρου σταδίου
του έργου που ανέλαβε να υλοποιήσει η
ενάγουσα συνίστατο, όπως προεκτέθηκε,
στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της επένδυσης και στην υποβολή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος των
απαιτουμένων εκθέσεων και πινάκων έως
την ολοκλήρωση της επένδυσης και αποπληρωμής της επιχορήγησης, και δεν της
παρείχε τα αναγκαία στοιχεία η εναγομένη.
Για τα περιστατικά αυτά και ιδιαίτερα για την άρνηση της εναγομένης να
παράσχει πληροφορίες και να συνδράμει την ενάγουσα παρέχοντας σε αυτήν
στοιχεία που εζητούντο για την υλοποίηση της επένδυσης, καταθέτουν μετά λόγου γνώσεως ο μάρτυρας της ενάγουσας στο ακροατήριο του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου Θ.Κ., καθώς και ο Δ.Λ.
στην ανωτέρω προσκομιζόμενη ένορκη βεβαίωση και οι καταθέσεις τους δεν
αναιρούνται από την ασαφή κατάθεση
του νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης Φ.Π., ούτε από άλλο αντίθετο πειστικό αποδεικτικό στοιχείο.
Από την παράλειψη της εναγομένης να προβεί στην αναγκαία σύμπραξη
με ενάγουσα για την περάτωση του έργου
συνάγεται ότι δεν επιθυμούσε να δεσμευτεί στο μέλλον από τη σύμβαση αυτή και
σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην αρχή
της παρούσας εφόσον δεν αποδείχθηκαν
οι λόγοι της υπαναχώρησης στην οποία
ισχυρίζεται ότι προέβη η εναγομένη, ούτε
επίσης επιβράδυνση της εκτελέσεως του
έργου εκ μέρους της ενάγουσας, η δήλω-
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ση της εναγομένης που περιέχεται στην
από 19-12- 2001 εξώδικη διαμαρτυρία
της προς την ενάγουσα ενεργεί ως καταγγελία κατ’ άρθ. 700 ΑΚ., οπότε η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στην ενάγουσα τη συμφωνημένη αμοιβή, η οποία
ανέρχεται σε ποσοστό 3,5% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης ήτοι 9.485000 δρχ
(271.000.000 χ 3,5%).
Πέραν του ποσού αυτού η ενάγουσα δικαιούται και το ποσό Φ.Π.Α εκ
540.000 δρχ από την έκδοση του ανωτέρω 32797/2001 τιμολογίου που αφορούσε μέρος της αμοιβής και το οποίο βαρύνει κατά τη συμφωνία τους την εναγομένη και συνολικά η εναγομένη για αμοιβή
της οφείλει το ποσό των 10.025.000 δρχ
ή το ισάξιο των 29.420,40 ευρώ.
Δεν αποδείχθηκε επίσης ο ισχυρισμός της εναγομένης που επαναφέρει
με σχετικό λόγο έφεσης, ότι το έργο έφερε ελλείψεις που το καθιστούν ελαττωματικό)δεν είναι σύμφωνο με τις ιδιότητες
που κατά τη σύμβαση έπρεπε να έχει.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθ. 681, 689, 690, 692 και
694 ΑΚ προκύπτει ότι ο εργοδότης από
την παράδοση του έργου οφείλει να καταβάλει στον εργολάβο τη συμφωνημένη αμοιβή, εάν δε αυτό έχει ελλείψεις και αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου έχει κατά του τελευταίου απαίτηση χρηματικής αποζημίωσης
για κάθε θετική και αποθετική ζημία (ΑΠ
1271/2003 ΕλλΔ 2004.481, 979/1991
ΕλλΔνη 1992.842).
Ο εργοδότης δεν έχει για τον παραπάνω λόγο την ένσταση της μη εκπλήρωσης ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης
σύμβασης και έτσι δεν μπορεί να καταστήσει ανενεργό το δικαίωμα του εργολάβου
για την κατά το άρθ. 694 ΑΚ αμοιβή του.
(ΕφΠατρ 324/2006 ΑΧΑΝΟΜ 2007.58).
Ο εργοδότης όμως που επιδιώ-
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κει αποζημίωση κατά τα άνω οφείλει σε
κάθε περίπτωση, να εκθέτει στην αγωγή
του ή την ένσταση του κατά τρόπο σαφή
και ορισμένο τις ελλείψεις που το έργο
έχει και τη ζημία που υπέστη από τις ελλείψεις αυτές και η οποία τελεί σε λογική ακολουθία με το ποσό της αποζημίωσης που ζητεί (ΑΠ 610/1990 Ελλ.Δνη
1991/980,ΕφΠατρ 326/2006 ο.π.) η εναγομένη όμως δεν εκθέτει κατά τρόπο ορισμένο αν το έργο είχε ελλείψεις και ποιες
και τη ζημία που υπέστη από τις ελλείψεις αυτές και πρέπει να απορριφθεί ο
σχετικός λόγος έφεσης ως αβάσιμος.
Ακολούθως, όπως εκτέθηκε στην
αρχή της παρούσας κατά το άρθ. 700 ΑΚ,

με την καταγγελία της σύμβασης οφείλεται στον εργολάβο η συμφωνημένη αμοιβή, αφαιρείται όμως από αυτή η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη ματαίωση της σύμβασης καθώς και οτιδήποτε
άλλο ωφελήθηκε ο εργολάβος από άλλη
εργασία ή παρέλειψε με δόλο να ωφεληθεί, εφόσον ο εργοδότης ισχυριστεί και
αποδείξει σχετική ένστασή του για έκπτωση λόγω εξοικονόμησης δαπανών, που
στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχυρίστηκε κατά τρόπο σαφή και ορισμένο τα
ποσά της δαπάνης που εξοικονόμησε η
ενάγουσα εργολάβος, το είδος αυτής, το
ποσό που ωφελήθηκε από άλλη εργασία
και το είδος της εργασίας αυτής.

418/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Μεταξάς, Γεώργιος Λαμπρόπουλος).
Εξόφληση. Ένσταση εξόφλησης με παράδοση από τον οφειλέτη επιταγών πελατών του.
Τί πρέπει ν’ αναφέρεται στην ένσταση αυτή. Ένσταση εξόφλησης με μετρητά. Τί πρέπει να περιέχει η ένσταση. Ιδιωτικό έγγραφο. Πρέπει να φέρει την υπογραφή του εκδότη, δηλαδή αυτού που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις (443 εδ. α ΚΠολΔ). Χρεωστικό έγγραφο. Μόνο το πραγματικό γεγονός ότι έχει στα χέρια του το χρεωστικό έγγραφο δεν
δημιουργεί τεκμήριο για την εξόφληση του χρέους. Το τεκμήριο μπορεί να ανατραπεί
από το δανειστή, ισχυριζόμενο π.χ. ότι το έγγραφο παραδόθηκε για άλλο σκοπό, χωρίς δηλ. τη λήψη παροχής. Φορτωτική για τις μεταφορές. Εκδίδεται από τον μεταφορέα
σε μεταφορές αγαθών με μέσα δημόσιας χρήσεως.- «Αποδεικτικό Δαπάνης».Έννοια.
(Άρθρο 16 παρ.5 του Π.Δ. 186/2006 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων»). Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
262, 111, 118 216 ΚΠολΔ συνάγεται ότι
για να είναι ορισμένη και παραδεκτή η
ένσταση εξοφλήσεως στην περίπτωση
που η τελευταία γίνεται με παράδοση
από τον οφειλέτη στο δανειστή επιταγών,
πελατών του, πρέπει σ’ αυτή (ένσταση)
ν’ αναφέρονται : 1) ο αριθμός (ποσότητα) των επιταγών και το ποσό εκάστης
2) ο εκδότης των επιταγών, 3) η πληρώ-

τρια Τράπεζα και 4) η είσπραξή τους (ΑΠ
461/2009 Τ.Ν.Π «ΝΟΜΟΣ»)‚ αν δε γίνεται
με μετρητά πρέπει να εκτίθενται αναλυτικά το ποσό, η αιτία και ο χρόνος καταβολής (ΕφΠειρ. 555/2006 ΔΕΕ 2006, 1179).
Περαιτέρω η διάταξη του άρθρου
443 εδ. α ΚΠολΔ ορίζει ότι για να έχει αποδεικτική δύναμη ιδιωτικό έγγραφο πρέπει
να έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι
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αναγκαία αλλά και επαρκής προϋπόθεση της αποδεικτικής δυνάμεως του ιδιωτικού εγγράφου είναι η ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη του (ΑΠ 766/1991 ΕΕΝ
1992,464). Εκδότης θεωρείται όποιος
αναλαμβάνει υποχρεώσεις από το έγγραφο και όχι ο απλός συντάκτης του (ΕφΑθ
6459/2008 Ελλ.Δνη 50,1466).
Η διάταξη δε του άρθρου 424 εδ.
β΄ ΑΚ, κατά την οποία «από την απόδοση του χρεωστικού εγγράφου τεκμαίρεται
η εξόφληση του χρέους», καθιερώνει νόμιμο μαχητό τεκμήριο για το πραγματικό γεγονός της γενομένης ολοσχερούς εξοφλήσεως υπό την προϋπόθεση ότι έγινε εκουσία απόδοση στον οφειλέτη του χρεωστικού εγγράφου από το δανειστή. Μόνο το
περιστατικό ότι ο οφειλέτης έχει στα χέρια
του το χρεωστικό έγγραφο δεν δημιουργεί τεκμήριο για την εξόφληση του χρέους
(ΑΠ 1388/2005 Τ.Ν.Π «ΝΟΜΟΣ»).
Το τεκμήριο μπορεί να ανατραπεί
από το δανειστή αν π.χ. ισχυριστεί και αποδείξει ότι η απόδοση έγινε για άλλο σκοπό
χωρίς τη λήψη της παροχής. Τότε ο οφειλέτης βαρύνεται με την απόδειξη καταβολής
της παροχής σε χρόνο μεταγενέστερο από
την παράδοση της απόδειξης (βλ. Βασ. Βαθρακοκοίλη ΕΡΝΟΜΑΚ υπό άρθρο 424).
Τέλος, η διάταξη του άρθρου 16
παρ.5 του Π.Δ. 186/2006 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» ορίζει ότι ο μεταφορέας επί μεταφοράς αγαθών με μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσεως εκδίδει
φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα αντίτυπα, το τρίτο από
τα οποία, που έχει την ένδειξη «Αποδεικτικό Δαπάνης», παραδίδεται σ’ αυτόν
που καταβάλει τα κόμιστρα.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων είναι ιδιοκτήτης του με αριθ. ΡΝΟ 7584 Δ.Χ.Φ αυτοκινήτου, με το οποίο εκτελεί εμπορευματικές μεταφορές κυρίως αδρανών υλι-
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κών. Ο εναγόμενος είναι έμπορος αδρανών υλικών στην πόλη των Πατρών. Το
έτος 2001 συμφωνήθηκε μεταξύ των διαδίκων η μεταφορά από τον ενάγοντα
αδρανών υλικών στην μάνδρα του εναγομένου από προμηθευτές αυτού αντί αμοιβής 2,93 Ευρώ (1.000 δρχ.) πλέον ΦΠΑ
(18%) για κάθε μεταφερόμενο τόνο και
από 2.3.2001 3,82 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
Σε εκτέλεση της συμβάσεως ο
ενάγων διενήργησε κατά το χρονικό διάστημα από 2.1.2001 έως 19.5.2003 τις
επικαλούμενες με την αγωγή μεταφορές‚
τις οποίες δεν αμφισβητεί ο εναγόμενος,
εκδίδοντας για κάθε μεταφορά το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής (ΔΑ).
Κατά διαστήματα και κατά κανόνα στο τέλος κάθε μήνα εκδίδετο από το
ενάγοντα συγκεντρωτική φορτωτική για
τις διενεργηθείσες κατά το προγενέστερο χρονικό διάστημα μεταφορές, στην
οποία αναφέροντο το είδος του μεταφερθέντος αδρανούς υλικού, η ποσότητα αυτού τα εκδοθέντα Δ.Α. (Δελτία Αποστολής), ο τόπος φορτώσεως και ο τόπος
προορισμού με τον αντίστοιχο αποστολέα (προμηθευτή του εναγομένου) και
παραλήπτη, που ήταν ο εναγόμενος και
συγκεντρωτικά τα κόμιστρα (πληρωμένα
ή οφειλόμενα) για κάθε συγκεντρωτική
φορτωτική με τον αναλογούντα Φ.Π.Α .
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα εκδόθηκαν οι ακόλουθες συγκεντρωτικές φορτωτικές: 216/31.1.2001,
220/28. κ.λ.π. και το συνολικό κόμιστρο
ανήλθε στο ποσό των 146.101,45 Ευρώ
με το Φ.Π.Α Το με αριθ. 3 αντίτυπο της
φορτωτικής με την ένδειξη «Αποδεικτικό
Δαπάνης (καταβολών κομίστρων)» παραδόθηκε στον εναγόμενο.
Ο τελευταίος κατέβαλε στον ενάγοντα έναντι των οφειλομένων κομίστρων το ποσό των 35.452,61 Ευρώ με
το ΦΠΑ και οφείλει το υπόλοιπο ποσό των
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110.648,84 Ευρώ μετά του ΦΠΑ (18%).
Ο εναγόμενος προέβαλε ενώπιον
του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου την ένσταση εξοφλήσεως, την οποία επαναφέρει με λόγο εφέσεως. Ειδικότερα εκτίθενται
ακόλουθα: «Ο ενάγων έχει εξοφληθεί ολοσχερώς. Στο τέλος κάθε μήνα παρέδιδε τις
φορτωτικές και τον εξόφλησα με μετρητά ή
με επιταγές δικές μου ή πελατών. Εξοφλητικές αποδείξεις δεν συντάσσονταν αφού η
από μέρους του παράδοση των φορτωτικών ισοδυναμούσε με εξόφληση». «Προσκομίζω και επικαλούμαι τις αναφερόμενες στην αγωγή φορτωτικές, τις οποίες κατέχω λόγω της εξοφλήσεώς του».
Με την ένδικη έφεση ισχυρίζεται ότι
από όλα τα προσκομισθέντα αντίγραφα ρόζ
χρώματος των φορτωτικών (σχετ. Νο 10
προτάσεων μου στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο) απεδείχθη η εξόφληση του χρέους του.
Η ένσταση εξοφλήσεως με μετρητά ή επιταγές δικές του ή πελατών του
πρέπει να απορριφθεί, σύμφωνα με τη
νομική σκέψη που προηγήθηκε, ως αόριστη, αφού δεν εκτίθενται αναλυτικά
τα ποσά που καταβλήθηκαν με μετρητά και ο χρόνος καταβολής κάθε επί μέρους ποσού και περαιτέρω ο αριθμός
των επιταγών, το ποσό κάθε μιας, ο εκδότης κάθε μιας η πληρώτρια τράπεζα
και η είσπραξή τους.

Περαιτέρω επικαλέστηκε αόριστα
τις, κατά τους ισχυρισμούς του, αναφερόμενες στην αγωγή φορτωτικές. Όμως στην
αγωγή αναφέρονται τα εκδοθέντα Δελτία
Αποστολής (Δ.Α) και όχι φορτωτικές.
Περαιτέρω από την κατοχή και
μόνο των συγκεντρωτικών φορτωτικών,
οι οποίες εκδίδονται και το με αριθ. 3 αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον παραλήπτη του φορτίου εναγόμενο, προκειμένου να καταχωρηθεί στα φορολογικά βιβλία αυτού ως τεκμήριο δαπάνης (βλ. ιδία
την με αριθ. 4492/2009 Ένορκη Βεβαίωση
του Μ.Κ.) δεν τεκμαίρεται η εξόφληση της
αμοιβής. Ειδικότερα οι ένδικες συγκεντρωτικές φορτωτικές δεν φέρουν την υπογραφή του εναγομένου, που αναλαμβάνει την
υποχρέωση καταβολής του κομίστρου.
Επίσης δεν αναφέρεται σ’ αυτές
η εξόφληση με μετρητά ή συναλλαγματικές ή επιταγές, αφού οι σχετικές ενδείξεις
«Συναλλαγματικές Δραχμές» ή «Αντικαταβολή Δραχμές» δεν έχουν συμπληρωθεί, το δε κόμιστρο αναγράφεται στη στήλη «Οφειλόμενα Δραχμές».
Η παράδοση, συνεπώς των συγκεντρωτικών φορτωτικών έγινε στον εναγόμενο από τον ενάγοντα για φορολογικούς
λόγους χωρίς ο τελευταίος να λάβει την
αμοιβή του. Επομένως η αγωγή έπρεπε
να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν.

457/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Μαρία Τσιριμώκου –Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Κότσιφας, Νικόλαος Κορφιάτης, Δημήτριος Γκουβίτσας).
Καταδολίευση δανειστών με γονικές παροχές. Παραγραφή πενταετής που αρχίζει
από το χρόνο καταρτίσεως της απαλλοτριωτικής πράξεως του οφειλέτη. Αντένσταση
κατά της ένστασης της παραγραφής. Η αντένσταση αυτή έπρεπε να προβληθεί με
την προσθήκη στις προτάσεις που κατατίθεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συζήτηση και όχι με την προσθήκη στις προτάσεις που κατατέθηκαν μετά τη συζήτηση της
οποίας το περιεχόμενο περιορίζεται στην αξιολόγηση των αποδείξεων. Περιστατικά.
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Κατά το άρθρο 946 ΑΚ η αγωγή διαρρήξεως παραγράφεται. όταν περάσουν
πέντε έτη από την απαλλοτρίωση. Η πενταετής παραγραφή του εν λόγω άρθρου
αρχίζει από το χρόνο καταρτίσεως της
απαλλοτριωτικής πράξεως του οφειλέτη,
από τον οποίο και γεννάται η αξίωση διαρρήξεως του δανειστή (ΑΠ 1695/1998
Ελλ.Δνη 40.631, Γεωργιάδη -Σταθόπουλου Αστικός Κώδιξ, υπ’ άρθρο 946 αρ.1,2).
Στην προκείμενη περίπτωση οι
εναγόμενοι ισχυρίστηκαν πρωτόδικα ότι
η ένδικη αξίωση του ενάγοντος έχει παραγραφεί, καθόσον από το χρόνο καταρτίσεως των απαλλοτριωτικών πράξεων μέχρι
την άσκηση της αγωγής παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών.
Κατά της ενστάσεως αυτής, η
οποία είναι νόμιμη θεμελιωμένη στην προαναφερόμενη διάταξη, ο ενάγων προέβαλε, με την προσθήκη των προτάσεών του,
που κατατέθηκε εντός οκτώ (8) ημερών
από τη συζήτηση της αγωγής ενώπιον του
Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, την αντένσταση διακοπής της παραγραφής με την
άσκηση της από 24.8.2003 ομοίας αγωγής
του κατά των εναγομένων, η οποία απερρίφθη με την υπ’ αριθμ. 116/2005 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας ως μη νόμιμη για τις απαιτήσεις του, οι
οποίες δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες
και απαιτητές‚ μεταξύ των οποίων και η ένδικη απαίτηση.
Η αντένσταση αυτή, εφόσον προβλήθηκε προς αντίκρουση ισχυρισμού
που προτάθηκε με τις νομίμως κατατεθείσες ‚ προ εικοσαημέρου από τη συζήτηση της υπό κρίση αγωγής, προτάσεις
των εναγομένων, έπρεπε να προβληθεί από τον ενάγοντα με προσθήκη στις
προτάσεις του κατατεθειμένη το αργότερο
δεκαπέντε ημέρες πριν από τη δικάσιμο
(άρθρ. 237 παρ.1 και 3 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με άρθρ. 269 παρ.1 ιδίου Κώδι-
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κα) και απαραδέκτως προτάθηκε με την
ως άνω προσθήκη στις προτάσεις του
ενάγοντος, η οποία κατ’ άρθρ. 270 παρ.
6 ΚΠολΔ, περιορίζεται μόνο στην αξιολόγηση των αποδείξεων και την αντίκρουση
των ισχυρισμών που προβλήθηκαν οψίμως κατά το άρθρο 269 του ιδίου Κώδικα.
Επομένως, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση κατέληξε στην ίδια κρίση και απέρριψε την ως άνω αντένσταση του ενάγοντος, δεν έσφαλε ως προς την εφαρμογή
του νόμου και ο περί του αντιθέτου σχετικός λόγος της εφέσεως, πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσιών αβάσιμος.
Από τα έγγραφα, τα οποία επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν
οι διάδικοι, αποδείχθηκε ότι οι ένδικες απαλλοτριωτικές πράξεις καταρτίστηκαν στις 20.1.2008 (βλ. υπ’ αριθμ.
3350/20.1.2000 και 3351/20.1.2000 γονικές παροχές οριζοντίων ιδιοκτησιών της
συμβολαιογράφου Αμαλιάδας Α.Φ.-Π.)
και η υπό κρίση αγωγή επιδόθηκε στους
εναγομένους στις 26.1.2007 (βλ. υπ’
αριθμ. 435Β/26.1.2007, 436Β/26.1.2007
και 437Γ/ 26.1.2007 εκθέσεις επιδόσεως
της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδας Β.Σ.Κ.), ήτοι μετά την
παρέλευση πέντε ετών από την κατάρτιση των ως άνω δικαιοπραξιών.
Συνεπώς, η ένδικη αξίωση του
ενάγοντος έχει υποπέσει σε παραγραφή. Ο ενάγων επαναφέρει ως λόγο εφέσεως τον ισχυρισμό, που υπέβαλε πρωτοδίκως με την ως άνω προσθήκη των
προτάσεών του, ότι η παραγραφή άρχισε
το έτος 2005, που η ένδικη απαίτηση κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή και όχι
από την κατάρτιση των ως άνω απαλλοτριωτικών πράξεων, καθόσον τότε ήταν
δυνατή η δικαστική επιδίωξή της.
Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να
απορριφθεί ως μη νόμιμος, καθόσον

140

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

η διάταξη του άρθρου 946 ΑΚ εισάγει
εξαίρεση από το γενικό κανόνα της κατ’
άρθρ. 251 ΑΚ ενάρξεως της παραγραφής από τότε που γεννήθηκε η αξίωση
και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή
της (Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ό.π. υπ’
άρθρ. 251 παρ. ΙΙΙ). Κατά συνέπειαν η
αγωγή είναι απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν
αβάσιμη λόγω παραγραφής.

Επομένως και αφού στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, έστω και με διαφορετική εν μέρει αιτιολογία, η οποία αντικαθίσταται με
την παρούσα κατ’ άρθρ. 534 ΚΠολΔ, δεν
έσφαλε ως προς την εφαρμογή του νόμου και την εκτίμηση των αποδείξεων και
όσα αντίθετα υποστηρίζονται με την έφεση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.

483/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Νικάκης, Χριστόφορος Σαράκης).
Αποζημίωση για βλάβη του σώματος ή της υγείας (929 παρ. 1).Ο παθών δικαιούται να λάβει τα νοσήλεια και τη ζημία που έχει υποστεί και οτιδήποτε θα στερηθεί στο
μέλλον ή θα ξοδεύει επί πλέον εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του. Αν προκύπτει και κάποια ωφέλεια, πραγματική ζημία είναι ό,τι υπολείπεται μετά την αφαίρεση
της ωφέλειας. Εξαίρεση με το άρθρο 930 παρ. 3 ΑΚ οπότε ο ενάγων δικαιούται να διεκδικήσει αθροιστικά και τις δύο παροχές δηλ. την αποζημίωση και την οφειλόμενη
από τον τρίτο παροχή (ωφέλεια), ακόμη και όταν αυτές έχουν ως αιτία το αυτό επιζήμιο γεγονός. Τρίτος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τρίτος λ.χ. το δημόσιο, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι συγγενείς, ο εργοδότης κλπ., ακόμη
και ο ίδιος ο ζημιώσας. Εξαίρεση της εξαίρεσης υπάρχει στην περίπτωση που τη ζημία την καλύπτει το ΙΚΑ. Καταστροφή πράγματος. Η ζημία συνίσταται στην αξία του
πράγματος. Για την πληρότητα του δικογράφου αρκεί να αναφέρεται σε αυτό η ολοκληρωτική καταστροφή του πράγματος και η αξία του κατά το χρόνο της καταστροφής.

Κατά το άρθρο 929 παρ. 1 του ίδιου
Κώδικα σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου η αποζημίωση περιλαμβάνει, εκτός από τα νοσήλια και
τη ζημία που έχει επέλθει, οτιδήποτε ο παθών θα στερείται στο μέλλον ή θα ξοδεύει
επιπλέον εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του. Γι’ αυτό όταν προκύπτει και κάποια ωφέλεια από την εν λόγω αιτία, που
τελεί σε αιτιώδη προς αυτήν σύνδεσμο,
πραγματική ζημία είναι ό,τι υπολείπεται
μετά την αφαίρεση της ωφέλειας.
Από τη γενική αυτή αρχή του συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους εισά-

γει εξαίρεση η διάταξη της παρ. 3 του
άρθρου 930 ΑΚ, κατά την οποία η αξίωση αποζημίωσης δεν αποκλείεται από
το λόγο ότι κάποιος άλλος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει ή να διατρέφει αυτόν που αδικήθηκε, υπό την έννοια ότι
αυτός δικαιούται να απαιτήσει αθροιστικά και τις δύο παροχές, δηλ. την αποζημίωση κα την οφειλόμενη από τον τρίτο
παροχή (ωφέλεια), ακόμη και όταν αυτές έχουν ως αιτία το αυτό επιζήμιο γεγονός (βλ. ΟλΑΠ 807/73).
Άλλος κατά την έννοια της πιο
πάνω διάταξης μπορεί να είναι οποιοσ-
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δήποτε τρίτος, ως λ.χ. το δημόσιο, οι
ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι συγγενείς, ο εργοδότης κλπ., ακόμη και ο ίδιος ο ζημιώσας.
Εξαίρεση της ως άνω εξαίρεσης
δηλ. αποκλεισμός της σωρευτικής απόληψης, υπάρχει στην περίπτωση που τη
ζημία καλύπτει το ΙΚΑ, στο οποίο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 10 § 5
του ν.δ. 4104/60, 18 του ν. 4476/ 65 και
18 του ν. 1654/86, μεταβιβάζονται οι αξιώσεις του παθόντος ασφαλισμένου του
κατά του ζημιώσαντος με τη γένεση αυτών και κατ’ αντιστοιχία προς τις ασφαλιστικές παροχές τούτου (ΙΚΑ) (βλ. ΑΠ
1213/2001 ΕλλΔνη 43.96 και ΕφΛαρ.
612/004 στη «ΝΟΜΟΣ»).
Στην προκειμένη περίπτωση,
όπως προκύπτει, επίσης από το δικόγραφο της αγωγής ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος ισχυρίστηκε ότι συνεπεία του επισυμβάντος τραυματισμού του, κατά το τροχαίο ατύχημα στις 23.7.2005, κατέβαλε για
έξοδα νοσηλείας του 2.779,23 ευρώ‚ ποσό
το οποίο εκθέτει αναλυτικά στην αγωγή του
και το οποίο του κατέβαλε ο ασφαλιστικός
του φορέας (ΙΚΑ) στο οποίο είναι ασφαλισμένος με ΑΜ 4307603 και το οποίο ζήτησε να του καταβάλουν οι εναγόμενοι κατ’
άρθρο 930 παρ. 3 ΑΚ.
Όμως, μη νομίμως ζητείται το εν
λόγω κονδύλιο της αποζημίωσης από τον
ενάγοντα κατ’ άρθρο 930 παρ. 3 ΑΚ, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, καθόσον εν
προκειμένω υπάρχει αποκλεισμός της

σωρευτικής απόληψης αποζημίωσης,
αφού πρόκειται για ζημία που την καλύπτει το ΙΚΑ κατά τα προαναφερθέντα.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε το ως άνω αιτούμενο κονδύλιο, ορθά εφάρμοσε το νόμο
και όσα περί του αντιθέτου με τον σχετικό λόγο της εφέσεως ισχυρίζεται ο ενάγων - εκκαλών τυγχάνουν αβάσιμα και
απορριπτέα.
Εξάλλου, από τις διατάξεις των
άρθρ. 297 και 298 του ΑΚ συνάγεται ότι
σε περίπτωση καταστροφής πράγματος
η ζημία συνίσταται στην αξία αυτού, το
ποσό της οποίας αποτελεί και την επιδικαστέα στον κύριο του πράγματος αποζημίωση, όταν αυτή παρέχεται σε χρήμα.
Η αναγραφή της ολοκληρωτικής
καταστροφής του πράγματος και της αξίας του κατά τον χρόνο της καταστροφής
αρκούν για την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής περί αποζημιώσεως
και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται
προκειμένου περί καταστροφής - οχήματος οι επί μέρους βλάβες που προκλήθηκαν σε αυτό, η δαπάνη αποκαταστάσεώς
του, ο τύπος του οχήματος, το έτος κατασκευής και η κατάστασή του κατά τον
χρόνο του ατυχήματος, διότι τα στοιχεία
αυτά δεν ανάγονται στην ιστορική βάση
της αγωγής και μπορούν να προκύψουν από τις αποδείξεις (βλ. Εφ.Πατρ.
489/2003 Δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ,
Εφ.Αθ. 9689/98, Δνη 2000,454, όπου
και άλλες παραπομπές).

517/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Σκουζές, Ανδρέας Κότσιφας).
Φαρμακοποιός. Χορήγηση φαρμάκου άλλου από εκείνο που ζήτησε ο ασθενής. Συ-
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νέπεια στην υγεία του πελάτη. Επιδίκαση αποζημίωσης για ηθική βλάβη ύψους 8.000
ευρώ. Περιστατικά.

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα,
η οποία ήταν έγκυος στον έκτο μήνα της
εγκυμοσύνης της, στις 18-5-2005 μετέβη
στο φαρμακείο που διατηρεί η εναγομένη
στην οδό E.. στην πόλη της Αμαλιάδας,
προκειμένου να αγοράσει 50 γραμμάρια
γλυκόζης, την οποία θα ελάμβανε προκειμένου να ολοκληρώσει μία από τις συνήθεις ιατρικές εξετάσεις (αυτήν του ζαχάρου) που υποβλήθηκε ως έγκυος την
ημέρα εκείνη στο νοσοκομείο Αμαλιάδας.
Η εναγομένη αφού έλαβε την ποσότητα που της ζήτησε η ενάγουσα από
ένα δοχείο μεγαλύτερης χωρητικότητας
που είχε στο κατάστημά της, την ζύγισε
και της την παρέδωσε έτσι και όχι σε τυποποιημένη μορφή. Όμως η εναγομένη,
κατά την εκτέλεση της παραγγελίας της
ενάγουσας, από αμέλειά της συνιστάμενη σε έλλειψη της προσοχής που όφειλε να επιδείξει, ιδίως κατά την χορήγηση
φαρμακευτικών σκευασμάτων, δεν αντιλήφθηκε ότι το δοχείο από το οποίο έλαβε την ποσότητα, δεν περιείχε γλυκόζη,
αλλά βορικό οξύ, τοξική ουσία η λήψη
της οποίας είναι επικίνδυνη για την υγεία,
σε μεγάλη δε ποσότητα μπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο, με αποτέλεσμα να
χορηγήσει στην ενάγουσα 50 γραμμάρια
βορικού οξέος, αντί γλυκόζης.
Η τελευταία παρέλαβε την παραπάνω ουσία, μετέβη στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και εκεί παρέμεινε αρχικά στο θυρωρείο όπου εργάζεται ο πατέρας της Β.Π. και
αφού την ανέμειξε με νερό την ήπιε προκειμένου να προετοιμαστεί για την εξέταση,
αγνοώντας ότι είχε λάβει βορικό οξύ αντί
γλυκόζης. Μετά την παρέλευση 10λέπτου
από την λήψη της ουσίας αυτής της προκλήθηκε έμετος, γεγονός που επαναλήφθη-

κε μετ’ ολίγον, πλην όμως η ενάγουσα δεν
ανησύχησε θεωρώντας ότι τούτο οφείλεται στην γλυκόζη που πίστευε ότι είχε πιει.
Και ενώ η ενάγουσα παρέμενε
στον χώρο του νοσοκομείου αναμένοντας την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που της είχε ορίσει η ιατρός
προκειμένου να κάνει την εξέταση του
ζαχάρου, εμφανίστηκε εκεί η εναγομένη,
η οποία έχοντας ανακαλύψει το λάθος
της, έσπευσε στο νοσοκομείο και ενημέρωσε την ενάγουσα καθώς και τους ιατρούς του νοσοκομείου, ότι αντί γλυκόζης της είχε χορηγήσει βορικό οξύ.
Αμέσως η ενάγουσα, η οποία
όπως ήδη αναφέρθηκε είχε υποστεί προηγουμένως δύο εμετούς, υποβλήθηκε σε
πλύση στομάχου και διακομίστηκε στο
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», όπου της έγινε τακτικός ηπατοβιοχημικός έλεγχος καθώς και τακτική εξέταση και υπερηχογράφημα από
ιατρό γυναικολόγο και υποβλήθηκε σε
θεραπεία σύμφωνα με τις οδηγίες του
Κέντρου Δηλητηριάσεων, παρέμεινε δε
νοσηλευόμενη υπό παρακολούθηση η
πορεία της υγείας της εξελίχθηκε φυσιολογικά και εξήλθε υγιής την 25-5-2005.
Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι με
την ως άνω ληφθείσα ποσότητα βορικού οξέος απειλήθηκε η ζωή της. Όμως,
στην προκειμένη περίπτωση, δεν απειλήθηκε η ζωή της ενάγουσας και τούτο
διότι, ναι μεν η θανατηφόρα δόση βορικού οξέος για τους ενήλικες κυμαίνεται από 15 έως 30 γραμμάριο, στο νερό
όμως διαλύεται μέχρι 5%.
Λαμβανομένης δε υπόψη της
αναμιχθείσας ποσότητας των 50 γραμμαρίων που διαλύθηκε στο νερό, η ποσότητα βορικού οξέος που θα μπορούσε
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να λάβει η ενάγουσα, ανέρχεται σε 2,5
γραμμάρια, δηλαδή με την διάλυση στο
νερό προέκυψε ένα ασθενές όξινο διάλυμα, γι’ αυτό άλλωστε και η προκληθείσα συμπτωματολογία ήταν ήπια, ενώ για
το κύημα δεν προέκυψαν ενδείξεις επιβάρυνσης των ζωτικών του οργάνων και
λειτουργιών, όπως και αναμενόταν συνεπεία της μη αξιολογήσιμης επιβάρυνσης της κυοφορούσας (ενάγουσας) (βλ.
σχετικό την 613/1-6-2005 ιατροδικαστική έκθεση του ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, Α. Γ.).
Και ναι μεν στην πραγματικότητα δεν κινδύνεψε η ζωή της ενάγουσας,
όμως η ίδια έπαθε έντονη ψυχική ταραχή, διότι στην αρχή δικαιολογημένα πίστεψε ότι κινδύνευε η ζωή της, άλλωστε
οι ιατροί του νοσοκομείου Αμαλιάδας δεν
ήταν καθησυχαστικοί, αντιθέτως την παρέπεμψαν σε νοσοκομείο των Πατρών
επιτείνοντας έτσι την ανησυχία της, εκτός
αυτού δε, θεώρησε απειλούμενη και την
ζωή του εμβρύου που κυοφορούσε.
Επομένως, λόγω της παραπάνω
αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της εναγομένης που είχε σαν αποτέλεσμα την
έντονη ψυχική ταραχή και την ταλαιπωρία
της ενάγουσας με την παραμονή της στο
νοσοκομείο επί επτά ημέρες και υποβολή της σε διάφορες θεραπείες προς αντιμετώπιση της δηλητηρίασης που έπαθε,
η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη για την
αποκατάσταση της οποίας, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών κάτω από τις
οποίες έλαβε χώρα η αδικοπραξία, του είδους και της βαρύτητας της βλάβης της
ενάγουσας και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων, το Δικαστήριο κρίνει ότι, η εύλογη χρηματική
ικανοποίηση που πρέπει να επιδικαστεί
στην παθούσα, για την ηθική βλάβη που
υπέστη από την εις βάρος της αδικοπραξία, ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ
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εκτός του ποσού των 30 ευρώ, το οποίο
δεν ζητείται στην παρούσα δίκη.
Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που επιδίκασε 4.000 ευρώ για
χρηματική ικανοποίηση της ενάγουσας
λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη
από την αδικοπραξία της εναγομένης,
δεκτού καθισταμένου ως βασίμου του
σχετικού λόγου της εφέσεως της ενάγουσας και απορριπτομένου ως αβασίμου του αντίστοιχου λόγου της αντεφέσεως της εναγομένης περί επιδικάσεως
μικρότερου ποσού.
Επομένως, το σύνολο των απαιτήσεων της ενάγουσας εξαιτίας της αδικοπραξίας της εναγομένης ανέρχεται στο
ποσό των 8.240 ευρώ στο οποίο υπολογίζεται και το επιδικασθέν με την πρωτόδικη απόφαση και μη εκκαλούμενο κεφάλαιο, των 240 ευρώ που αντιστοιχούν σε
δαπάνες που υποβλήθηκε η ενάγουσα
για την παρακολούθηση της υγείας του
εμβρύου που κυοφορούσε.
Εξάλλου, ενόψει του ύψους του
επιδικαζόμενου ποσού, αλλά και της
φερεγγυότητας της εναγομένης η οποία
δεν αμφισβητείται, δεν συντρέχει λόγος
απαγγελίας προσωπικής κρατήσεως της
εναγομένης, ως μέσον αναγκαστικής
εκτελέσεως της αποφάσεως, όπως ορθά
έκρινε και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
απορριπτομένου ως αβασίμου του σχετικού λόγου της εφέσεως της ενάγουσας.
Τέλος το ποσό των 200 ευρώ στο
οποίο καταδικάστηκε η εναγομένη για
τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, είναι κατώτερο του προβλεπομένου νομίμου τοιούτου, δεδομένου ότι για την παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου
της ενάγουσας ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου, απαιτείται το ποσό των
166 ευρώ, ενώ για την σύνταξη αγωγής
υπολογίζεται το 2% επί του ποσού αυτής και για την σύνταξη των προτάσεων

144

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

1%, συν τα υπόλοιπα έξοδα (επιδόσεις
κλπ.), σύμφωνα με την ΥΑ 120867/3012-2005 και επομένως αβασίμως παραπονείται περί τούτου με σχετικό λόγο της
αντεφέσεώς της η εναγομένη.
Με βάση τα παραπάνω, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που επιδίκασε στην
ενάγουσα ως χρηματική ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 4.000
ευρώ, αντί να επιδικάσει 8.000 ευρώ,

έσφαλε ως προς την εκτίμηση των προσαχθεισών αποδείξεων, κατά μερική παραδοχή, ως βασίμου του σχετικού λόγου
της κρινόμενης εφέσεως της ενάγουσας
ως προς το ύψος της επιδικασθείσας σ’
αυτήν χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω
ηθικής της βλάβης ενώ κατά τα λοιπά
σωστά εκτίμησε τις προσαχθείσες αποδείξεις και ως εκ τούτου πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμη η αντέφεση.

524/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χριστόφορος Σαράκης, Ευστάθιος Αντίοχος, Γεώργιος Καράτσαλος).
Εις ολόκληρον οφειλή (481 ΑΚ). Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ταυτότητα της παροχής που οφείλουν περισσότεροι οφειλέτες, δηλαδή του σκοπού της παροχής, ο οποίος είναι το συμφέρον του δανειστή για εκπλήρωσή της. Η ταυτότητα αυτή της παροχής
δεν προϋποθέτει αναγκαστικά ταυτότητα του νομικού και πραγματικού παραγωγικού
λόγου γενέσεώς της και για τον λόγο αυτό η υποχρέωση ή η κοινή ευθύνη των συνοφειλετών μπορεί να πηγάζει από διαφορετική αιτία και να γεννήθηκε σε διαφορετικό χρόνο, αρκεί η ικανοποίηση του ίδιου συμφέροντος του δανειστή. Περιστατικά. Σύμβαση
έργου. Κατασκευή οικοδομής με ουσιώδη ελαττώματα που την καθιστούν άχρηστη και
επιβάλλουν την κατεδάφιση και την ανακατασκευή της ή της λείπουν συμφωνημένες ιδιότητες. O εργοδότης δικαιούται να ζητήσει από τον υπαίτιο εργολάβο αποζημίωση για
την μη εκτέλεση της συμβάσεως που περιλαμβάνει την θετική ζημία για την κατεδάφιση και την ανακατασκευή της και την αποθετική ζημία από τη στέρηση της εκμεταλλεύσεως της οικοδομής με εκμίσθωσή της σε τρίτον. Τόκος. Ο εργοδότης δεν δικαιούται να
ζητήσει τόκους για το ποσό της θετικής ζημίας για όσο χρόνο, μέχρι την πληρωμή της
ζητεί διαφυγόν κέρδος. Δεν αποκλείεται ‚ όμως, ο εργοδότης να ζητήσει τόκους για τη
θετική ζημία για όσο χρόνο δεν αιτείται διαφυγόν κέρδος. Περιστατικά.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 481 του ΑΚ οφειλή εις ολόκληρον
υπάρχει, όταν σε περίπτωση περισσότερων οφειλετών της ιδίας παροχής καθένας
από αυτούς έχει την υποχρέωση να την καταβάλει ολόκληρη, ο δανειστής όμως έχει το
δικαίωμα να την απαιτήσει μόνο μια φορά.
Από την διάταξη αυτή προκύπτει‚
ότι προϋπόθεση για την ύπαρξη οφειλής εις ολόκληρον αποτελεί η ταυτότη-

τα της παροχής που οφείλουν περισσότεροι οφειλέτες. Ως ταυτότητα παροχής
νοείται η ταυτότητα του σκοπού της παροχής, ο οποίος είναι το συμφέρον του
δανειστή για εκπλήρωσή της.
Η ταυτότητα αυτή της παροχής
δεν προϋποθέτει αναγκαστικά ταυτότητα του νομικού και πραγματικού παραγωγικού λόγου γενέσεώς της και για τον
λόγο αυτό η υποχρέωση ή η κοινή ευθύ-
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νη των συνοφειλετών μπορεί να πηγάζει
από διαφορετική αιτία και να γεννήθηκε
σε διαφορετικό χρόνο, αρκεί η ικανοποίηση του ίδιου συμφέροντος του δανειστή.
Εν προκειμένω με την 246/2002
απόφαση του Δικαστηρίου τούτου κρίθηκαν ανελέγκτως ως αποδεδειγμένα (βλ.
14η σελίδα της 1489/2008 αποφάσεως
του Αρείου Πάγου) τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά σχετικά με την ευθύνη των εναγομένων - εκκαλούντων:
Με βάση τις υπ’ αριθμ. 496/1989
και 554/1989 οικοδομικές άδειες του Πολεοδομικού Γραφείου Αγρινίου, ο εφεσίβλητος Κ.Λ., ιδιοκτήτης ‚ με σύμβαση έργου
ανέθεσε στον εκκαλούντα - δεύτερο εναγόμενο, πολιτικό μηχανικό Λ. Δ. την αρχιτεκτονική μελέτη και στον εκκαλούντα -τρίτο
εναγόμενο, πολιτικό μηχανικό Η.Π., την μελέτη του φέροντος Οργανισμού ανοικοδομήσεως διώροφης οικίας του, συνακολούθως δε και την γενική επίβλεψη της ανοικοδομήσεως στον πρώτο και την επίβλεψη κατασκευής του φέροντος Οργανισμού
της οικοδομής στον δεύτερο.
Εξάλλου με το από 18.10.1989
ιδιωτικό συμφωνητικό άλλης συμβάσεως έργου ο εφεσίβλητος ανέθεσε στον
εκκαλούντα πρώτο εναγόμενο, εργολάβο οικοδομών Ν.Μ., την κατασκευή του
εξ οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος
φέροντος οργανισμού της οικοδομής, για
την οποία υπήρχε από τις μελέτες πρόβλεψη προσθήκης τριών ακόμη ορόφων.
Ο εργολάβος παρέδωσε το έργο
την 19η Φεβρουαρίου 1990 και εισέπραξε την συμφωνηθείσα αμοιβή των
5.600.000 δραχμών, αλλά στην συνέχεια
διαπιστώθηκε αφενός μεν ότι η ποιότητα
του σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν η ενδεδειγμένη, αφετέρου δε
ότι έγινε εκποίηση των δύο μελετών με
κατάργηση τεσσάρων υποστυλωμάτων‚
χωρίς να υπάρχει πολεοδομική έγκριση,
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με αποτέλεσμα, ο υπεράνω του ισογείου
πρώτος όροφος να μην παρέχει ασφάλεια και η προσθήκη ορόφων να αποκλείεται, ώστε να επιβάλλεται η κατεδάφιση
του ορόφου και η ανακατασκευή του εξαιτίας δε τούτων ζημιώθηκε ο εφεσίβλητος
-ενάγων το ποσό των 16.118.609 δραχμών (47.303,33 ευρώ) που επεδίκασε σ’
αυτόν και η εκκαλουμένη.
Ειδικότερα ζημιώθηκε κατά
το ποσόν των 14.558.609 δραχμών
(42.725,19 ευρώ) το οποίο θα δαπανήσει για την κατεδάφιση και ανακατασκευή του πρώτου ορόφου της ανεγερθείσας οικοδομής (θετική ζημία) καθώς
και κατά το ποσόν των 1.560.000 δραχμών ήτοι των 4.578,14 ευρώ (διαφυγόν
κέρδος) το οποίο θα αποκέρδαινε από
την εκμετάλλευσή του με εκμίσθωση του
σε τρίτον αντί μηνιαίου μισθώματος από
δραχμές‚ για το χρονικό διάστημα από
1.6.1990 μέχρι την άσκηση της αγωγής
(1.6.1990 έως 11.1.1994, μήνες 31) και
επί πλέον επί οκτώ μήνες μετά την άσκηση της αγωγής (31 μήνες ± 8 μήνες 39
μήνες χ 40.000 δρχ./μήνα 1.560.000
δρχ. ή 4.578,14 ευρώ ).
Η ελαττωματική λόγω ελλείψεως
συμφωνημένων ιδιοτήτων, κατασκευή
και συνεπώς και η ζημία του εφεσιβλήτου -ενάγοντος οφείλονταν στην παράβαση από όλους τους εναγομένους των
συμβατικών τους υποχρεώσεων κατά
την εκτέλεση του έργου που τους ανατέθηκε και ειδικότερα των μεν επιβλεπόντων πολιτικών μηχανικών, διότι από
αμέλειά τους δεν έλαβαν κατά την σκυροδέτηση δοκίμια προς έλεγχο της αντοχής των υλικών‚ όπως είχαν συμβατική
υποχρέωση‚ του δε κατασκευαστή εργολάβου‚ διότι υπείχε και αυτός συμβατική υποχρέωση να διενεργήσει έλεγχο
για την ποιότητα του σκυροδέματος‚ το
οποίο χρησιμοποίησε.

146

Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίσταται διαιρετή παροχή διότι ο έννομος σκοπός της παροχής ενός
εκάστου των ανωτέρω υποχρέων δεν
ήταν για όλους ο ίδιος παρότι οι παροχές τους συνέπιπταν κατά το ποσό της
ζημίας, αλλά κάθε ένας από αυτούς υπέχει, σύμφωνα με το άρθρο 690 του αυτού Κώδικα, αυτοτελή ενοχική υποχρέωση για την καταβολή του συνόλου της
ζημίας ως καταρτίσας διαφορετική σύμβαση έργου με τον εφεσίβλητο και σε διαφορετικό χρόνο και μπορούσε ο εφεσίβλητος να ασκήσει εναντίον καθενός
από αυτούς αυτοτελή αγωγή ζητώντας
το σύνολο της ζημίας, ανεξαρτήτως από
την όποια ευθύνη των άλλων υποχρέων.
Τα ανωτέρω κρίθηκαν αμετακλήτως με την προεκτεθείσα αναιρετική απόφαση, που έκανε εν μέρει δεκτή
την αίτηση αναιρέσεως του εφεσιβλήτου
ενάγοντος, και συνεπώς ορθώς η εκκαλουμένη κατά το ανωτέρω κεφάλαιο της
εφάρμοσε τον νόμο και εκτίμησε τις προσαχθείσες αποδείξεις, για τούτο και οι
ασκηθείσες εφέσεις κρίνονται αβάσιμες
κατά τους συναφείς λόγους τους.
Επειδή‚ από τις διατάξεις των άρθρων 689, 690, 297 και 298 του ΑΚ προκύπτει, ότι επί συμβάσεως μισθώσεως
έργου, αν το έργο που εκτελέσθηκε έχει
ουσιώδη ελαττώματα που το κάνουν
άχρηστο ή αν του λείπουν συμφωνημένες ιδιότητες από υπαιτιότητα του εργολάβου, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να
απαιτήσει αποζημίωση για την μη εκτέλεση της συμβάσεως, η οποία περιλαμβάνει τόσο την θετική, όσο και την αποθετική του ζημία (διαφυγόντα κέρδη).
Ειδικότερα, προκειμένου περί ανεγερθείσας οικοδομής, αν αυτή έχει ουσιώδη ελαττώματα, που την κάνουν άχρηστη και επιβάλουν την κατεδάφιση και την
ανακατασκευή της ή της λείπουν συμφω-
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νημένες ιδιότητες, ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει από τον υπαίτιο εργολάβο αποζημίωση για την μη εκτέλεση της
συμβάσεως η δε αποζημίωση αυτή περιλαμβάνει α) την θετική ζημία, δηλαδή την
δαπάνη, η οποία απαιτείται για την κατεδάφιση της ελαττωματικής οικοδομής και
την ανακατασκευή της και β) την αποθετική ζημία, δηλαδή το διαφυγόν κέρδος
από την στέρηση της εκμεταλλεύσεως
της οικοδομής με εκμίσθωσή της σε τρίτον, από τον χρόνο παραδόσεώς της και
εφεξής μέχρι την επανακατασκευή της.
Δικαιούται επίσης, κατά το άρθρο
346 του ΑΚ‚ να ζητήσει‚ τόκους επί του
ποσού του διαφυγόντος κέρδους, από
την επίδοση μεν της αγωγής για το διαφυγόν κέρδος που ανάγεται στο προ της επιδόσεως χρονικό διάστημα, από την ημέρα δε που ακολούθως ανακύπτει για το
μετά την επίδοσή της χρονικό διάστημα.
Δεν δικαιούται, όμως‚ να ζητήσει
τόκους επί της δαπάνης κατεδαφίσεως
και ανακατασκευής της οικοδομής (θετικής ζημίας) για όσο χρόνο, μέχρι την
πληρωμή της ζητεί και διαφυγόν κέρδος
(ΟλΑΠ 705/1979). Δεν αποκλείεται‚ όμως,
ο ζημιωθείς να ζητήσει τόκους και επί της
θετικής ζημίας από την όχληση του οφειλέτη εργολάβου ή από την επίδοση της
αγωγής (άρθρα 345, 346 του ΑΚ)‚ για
όσο χρονικό διάστημα αυτός δεν αιτείται
την καταβολή των διαφυγόντων κερδών.
Συνεπώς, σε περίπτωση που ο ζημιωθείς ζήτησε με αγωγή την δαπάνη κατεδαφίσεως και ανακατασκευής ατόκως
και διαφυγόν κέρδος εντόκως για ορισμένο
χρονικό διάστημα‚ επιδικάσθηκε δε η θετική ζημία ατόκως και διαφυγόντα κέρδη για
το διάστημα αυτό, δικαιούται ο ζημιωθείς‚
να ζητήσει νόμιμο τόκο υπερημερίας και
επί του ποσού της θετικής ζημίας για χρονικό διάστημα μεταγενέστερο εκείνου, για
το οποίο έχει επιδικασθεί διαφυγόν κέρ-
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δος αφού στην περίπτωση αυτή το ποσό
της θετικής ζημίας αποτελεί απλή χρηματική οφειλή (άρθρο 306 του ΑΚ).
Δεν μπορεί πάντως ο ζημιωθείς
εφόσον ζήτησε τόκους επί της θετικής ζημίας για τον ως άνω μεταγενέστερο χρόνο,
να ζητήσει εν συνεχεία για τον ίδιο χρόνο
και διαφυγόν κέρδος, δεδομένου ότι ο τόκος αποτελεί το εκ του νόμου κατ’ αποκοπή οφειλόμενο, επί καθυστερήσεως χρηματικής παροχής, ποσό διαφυγόντος κέρδους (ΟλΑΠ 1/1997, ΑΠ 1489/2008).
Στην προκειμένη περίπτωση με
την εκκαλούμενη απόφαση, η οποία
αποτελεί δεδικασμένο κατά τις διατάξεις των άρθρων 321, 322 παρ.1 324,
332 και 330 παρ.2 ΚΠολΔ, ως προς
όλους τους διαδίκους κατά το κεφάλαιο
της ζημίας (λόγω μη ασκήσεως αναιρέσεως κατ’ αυτής από τον πρώτο εναγόμενο και απορρίψεως των αναιρέσεων
του δευτέρου εναγομένου (ως προς το
σχετικό κεφάλαιό της) και του τρίτου εναγομένου, κρίθηκε αμετακλήτως, όπως
προαναφέρθηκε, ότι η ζημία του εφεσιβλήτου - ενάγοντος ανέρχεται στα εξής
ποσά: α) 42.725,19 ευρώ που αποτελεί
την θετική ζημία του για την κατεδάφιση και ανακατασκευή του πρώτου ορόφου της ανεγερθείσας οικοδομής και β)
4.578,14 ευρώ που αποτελεί το διαφυγόν κέρδος του από την μη εκμίσθωση του ως άνω ορόφου της οικοδομής
κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.1990
έως και οκτώ μήνες μετά την άσκηση
της αγωγής (11.1.1994) από τα οποία
3.639,09 ευρώ (1.240.019,9 δραχμές)
αφορούν στους 31 μήνες μέχρι την άσκηση της αγωγής (31 μήνες χ 117,39 ευρώ)
και 939,12 ευρώ (320.005,14 δρχ.) αφορούν στους οκτώ μήνες μετά την άσκηση της αγωγής (8 μήνες χ 117,39 ευρώ).
Με την εκκαλουμένη απόφαση και
την επικυρώσασα αυτήν κατά το σχετι-
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κό κεφάλαιο των τόκων 246/2002 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποία
δεν αναιρέθηκε κατά το εν λόγω κεφάλαιό της (των τόκων) ως προς τους πρώτο και τρίτο των εναγομένων επιδικάσθηκαν νόμιμοι τόκοι επί όλου του ποσού της ζημίας (θετικής και διαφυγόντων
κερδών) από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.
Συνεπώς το Δικαστήριο τούτο της
παραπομπής δεν μπορεί να ερευνήσει
το ζήτημα των τόκων ως προς τους παραπάνω εναγομένους, σύμφωνα με όσα
αναφέρθηκαν στην μείζονα σκέψη της
αποφάσεως. Ως προς τον εκκαλούντα
-δεύτερο εναγόμενο, όμως, ως προς τον
οποίο αναιρέθηκε μερικώς η προαναφερόμενη απόφαση πρέπει να εξετασθεί το
ζήτημα της επιδικάσεως των νομίμων τόκων σύμφωνα με την δοθείσα με την ως
άνω απόφαση του Αρείου Πάγου λύση,
καθόσον η απόφαση αυτή δεσμεύει το
Δικαστήριο της παραπομπής κατ’ άρθρο
580 §4 ΚΠολΔ (ΑΠ 1129/1997 Ελ.Δνη
40,581, ΑΠ 153/1997 ο.π).
Βάσει λοιπόν της ως άνω αποφάσεως πρέπει να επιδικασθούν στον ενάγοντα και εις βάρος του δευτέρου εναγομένου Λ.Δ. νόμιμοι τόκοι επί του ποσού
της αποζημιώσεως ως ακολούθως ήτοι:
α) Επί του ποσού των 42.725,19 ευρώ
της θετικής ζημίας από 12.9.1994 και μέχρι την εξόφληση‚ β) επί του ποσού των
3.639,09 ευρώ των απολεσθέντων μισθωμάτων των 31 μηνών από 1.6.1990
έως και την άσκηση της αγωγής, νομιμοτόκως από της επομένης της επιδόσεως
της αγωγής και μέχρι την εξόφληση και
γ) επί του ποσού των 939,12
ευρώ των απολεσθέντων μισθωμάτων
των 8 μηνών από την άσκηση της αγωγής (11.1.1994 έως και 11.9.1994) νομιμοτόκως για κάθε μίσθωμα των 117,39
ευρώ από την πρώτη ημέρα κάθε μισθω-
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τικού μήνα που αποτελεί την ειθισμένη
ημερομηνία καταβολής του μισθώματος
(ΑΚ 595) και μέχρι την εξόφληση.
Ο εκκαλών - δεύτερος εναγόμενος με τις προτάσεις του της παρούσας
συζητήσεως της εφέσεώς του προέβαλε ένσταση συμψηφισμού κέρδους και
ζημίας. Ειδικότερα ισχυρίζεται ότι με το
22169/23.5.2007 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αγρινίου Β. Μ. ο εφεσίβλητος πώλησε τον επίδικο όροφο της οικοδομής στον Κ. Γ., αντί τιμήματος 76.175
ευρώ και ζητεί να συμψηφισθεί το ανωτέρω ποσό στο ποσό της επιδικασθείσης αποζημιώσεως.
Η ανωτέρω όμως ένστασή του απαραδέκτως προτείνεται καθόσον παραβιάζει
το δεδικασμένο που αποτελεί η εκκαλουμένη απόφαση περί του ποσού της αποζημιώσεως, μετά την απόρριψη της αναιρέσεως του ως προς την ευθύνη του και το ποσόν της ζημίας του εφεσιβλήτου -ενάγοντος και για τούτο πρέπει να απορριφθεί.
Ενόψει όλων όσων προαναφέρθηκαν η εκκαλουμένη απόφαση η οποία
δέχθηκε την εις ολόκληρον ευθύνη των
εναγομένων προς αποζημίωση του ενάγοντος και επιδίκασε προς τούτο υπέρ
αυτού το ποσόν των 16.118.609 δραχμών (47.303,33 ευρώ) ορθώς εφάρμοσε
τον νόμο και εκτίμησε τις προσαχθείσες
αποδείξεις και για τούτο πρέπει να απορριφθούν εν μέρει ως προς τα ανωτέρω κεφάλαιά της η έφεση και οι πρόσθετοι λόγοι του δευτέρου εναγομένου και στο σύ-

νολό τους, οι εφέσεις του πρώτου και του
τρίτου εναγομένου καθώς και οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως του τρίτου και να καταδικασθούν οι τελευταίοι δύο εκκαλούντες
στα δικαστικά έξοδα του εφεσιβλήτου του
παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας.
Με το να επιδικάσει όμως η εκκαλουμένη νομίμους τόκους εις βάρος του
δευτέρου εναγομένου, Λ.Δ., επί του συνόλου της αποζημιώσεως των 47.303,33
ευρώ από της επομένης της επιδόσεως
της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, αντί
να τον υποχρεώσει να καταβάλει στον
ενάγοντα νομίμους τόκους επί των ποσών της θετικής ζημίας και των διαφυγόντων κερδών με τις ανωτέρω διαφοροποιήσεις εσφαλμένως εφάρμοσε τον
νόμο και για τούτο πρέπει να γίνει δεκτή
η έφεσή του και οι πρόσθετοι λόγοι κατά
το ανωτέρω κεφάλαιό της ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, να εξαφανισθεί αυτή (εκκαλουμένη) για το ενιαίο της εκτελέσεως ως
προς όλες τις διατάξεις της που αφορούν
στον δεύτερο εναγόμενο και αφού κρατηθεί η υπόθεση κατ’ άρθρο 535 §1 ΚΠολΔ
και δικασθεί η αγωγή ως προς τον δεύτερο εναγόμενο, πρέπει να γίνει εν μέρει
δεκτή αυτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και
να υποχρεωθεί ο δεύτερος εναγόμενος
να καταβάλει στον ενάγοντα, εις ολόκληρον με τους ανωτέρω συνεναγομένους
του, το ποσόν των 47.303,33 ευρώ, νομιμοτόκως κατά τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στο διατακτικό.

541/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Παρασκευή Τσούμαρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Πατρινός, Σπυρίδωνας Χαρώνης).
Κτίριο. Πτώση (925 ΑΚ). Αντικειμενική ευθύνη του κυρίου ή νομέα για την ζημία που
προκάλεσε η πτώση του σε τρίτο. Τεκμαίρεται το ότι η πτώση προήλθε κατ’ αιτιώδη
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συνάφεια από ελαττωματική κατασκευή ή πλημμελή συντήρηση και για να απαλλαγεί ο κύριος ή νομέας πρέπει να αποδείξει ακριβώς, ότι τέτοιος αιτιώδης σύνδεσμος
δεν υπάρχει, γιατί η πτώση προήλθε από κάποια άλλη τρίτη αιτία, όπως ανωτέρα βία
ή ενέργεια τρίτου. Πταίσμα του κυρίου ή νομέα, δικό του ή των προστηθέντων του,
δεν απαιτείται ούτε τεκμαίρεται, ούτε και τον ωφελεί η απόδειξη, ότι δεν βαρύνεται ο
ίδιος με πταίσμα, αλλά κάποιος άλλος, ενδεχομένως ο κατασκευαστής ή ο δικαιοπάροχός του. Προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης 925 ΑΚ. Πάντως “κτίσμα” δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν οι κολώνες καλωδίων, κεραίες, καπνοσυλλέκτες, διαφημιστικές πινακίδες κλπ. Ποιοι συγκύριοι ευθύνονται εις ολόκληρον. Εντούτοις είναι δυνατό η αγωγή να εγερθεί μόνο κατά ορισμένων συγκυρίων. Μεταξύ τους χωρεί αναγωγή. Ενστάσεις του εναγομένου επ’ αυτών απορρίπτονται.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 925 ΑΚ ο κύριος ή νομέας κτίσματος ή άλλου έργου που συνέχεται με το
έδαφος ευθύνεται για τη ζημία που προξενήθηκε σε τρίτον, εξαιτίας ολικής ή μερικής πτώσης του, εκτός αν αποδείξει ότι η
πτώση δεν οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή ή σε πλημμελή συντήρηση του.
Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται
αντικειμενική ευθύνη του κυρίου ή νομέα
κτίσματος ή άλλου έργου, για την ζημία
που προκάλεσε σε τρίτο η πτώση του. Αυτός απαλλάσσεται μόνο αν επικαλεσθεί
κατ’ ένσταση και κατ’ ουσίαν αποδείξει
ότι η πτώση δεν οφειλόταν σε ελαττωματική κατασκευή ή πλημμελή συντήρηση.
Το μόνο δηλαδή που τεκμαίρεται
είναι το ότι η πτώση προήλθε κατ’ αιτιώδη συνάφεια από ελαττωματική κατασκευή ή πλημμελή συντήρηση και για να
απαλλαγεί ο κύριος ή νομέας πρέπει να
αποδείξει ακριβώς, ότι τέτοιος αιτιώδης
σύνδεσμος δεν υπάρχει, γιατί η πτώση
προήλθε από κάποια άλλη τρίτη αιτία,
όπως ανωτέρα βία ή ενέργεια τρίτου.
Το πότε το επικαλούμενο ως ανωτέρα βία γεγονός αποτελεί τρίτη αυτοτελή αιτία για την πτώση της οικοδομής ή
τμήματος της, και άρα αιτία για τη διακοπή - άρση της αιτιώδους συνάφειας,
που κατά την ίδια διάταξη του άρθρου
925 του ΑΚ τεκμαίρεται ότι υπάρχει ανά-

μεσα στην υπάρχουσα ελαττωματική κατασκευή ή την πλημμελή συντήρηση της
οικοδομής και της πτώσης της, εξαρτάται
από την ένταση του γεγονότος που εμφανίζεται ως ανωτέρω βία, και η οποία
(ένταση) τελεί σε αναλογία με την έκταση της πιο πάνω αιτιώδους συνάφειας.
Όταν όμως το επικαλούμενο ως
ανωτέρα βία γεγονός, καίτοι μέτριας
έντασης, συνδυάζεται πραγματικά με
ελαττωματικότητα της οικοδομής, που
απετέλεσε αιτία της πτώσης, περιορίζεται το ενδεχόμενο διάρρηξης της αιτιώδους συνάφειας και ανατροπής του νόμιμου τεκμηρίου που προαναφέρθηκε.
Πταίσμα του κυρίου ή νομέα, δικό
του ή των προστηθέντων του, δεν απαιτείται ούτε τεκμαίρεται, ούτε και τον ωφελεί η
απόδειξη, ότι δεν βαρύνεται ο ίδιος με πταίσμα, αλλά κάποιος άλλος, ενδεχομένως ο
κατασκευαστής ή ο δικαιοπάροχός του.
Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
ως άνω διάταξης είναι: 1) ο υπεύθυνος
προς αποζημίωση πρέπει να είναι κύριος ή νομέας του κτίσματος ή του συνεχόμενου μετά του εδάφους άλλου έργου
κατά την πτώση αυτών. Υπεύθυνος επομένως, προς αποζημίωση είναι: α) ο κύριος του κτίσματος, εφόσον ευρίσκεται
στη νομή αυτού ο ίδιος ή δι’ αντιπροσώπου και β) ο νομέας αυτού. 2) Να πρόκειται περί κτίσματος ή άλλου έργου συ-
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νεχόμενου μετά του εδάφους. Σαν κτίσμα
νοείται κάθε ανθρώπινο δομικό δημιούργημα, που συνδέεται σταθερά με το έδαφος, πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του,
αδιάφορα από την κατάσταση ή τον προορισμό του. Στην έννοια του “άλλου έργου” περιλαμβάνεται κάθε τεχνητό αντικείμενο, που συνδέεται με το έδαφος και
εγκυμονεί κίνδυνο, από πιθανή κατάρρευσή του και που, λόγω του τρόπου κατασκευής και της ιδιομορφίας του, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν “κτίσμα” (κολώνες καλωδίων, κεραίες, καπνοσυλλέκτες, διαφημιστικές πινακίδες κλπ). 3) Η
ζημία του τρίτου πρέπει να επήλθε εξαιτίας της πτώσεως του κτίσματος, ή του άλλου έργου ολικής ή μερικής. Σαν πτώση
νοείται η λύση των τεχνικών συνδέσμων
των διαφόρων υλικών του και η ολική ή
μερική κατάρρευσή του σύμφωνα με το
νόμο της βαρύτητας ή και η ολική ή μερική υποχώρηση κάτω από μία συνηθισμένη δύναμη, λχ. υποχώρηση μιας σκάλας
ή δαπέδου κάτω από το βάρος ανθρώπινου σώματος (ΑΠ 755/09, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ.
839/2000 Δ/νη 41,1578).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: δυνάμει του από 1-8-1998 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, ο ενάγων μίσθωσε από την πρώτη εναγόμενη, ένα ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 65 τ.μ, που
βρίσκεται στην Βάρδα και επί της οδού
Πατρών Πύργου, έναντι μηνιαίου μισθώματος 55.000 δρχ., προκειμένου να το
χρησιμοποιήσει ως κρεοπωλείο. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε διετής, συνεχίστηκε δε και μετά την κατά τα ανωτέρω συμβατική λήξη της, τραπείσα σε
τοιαύτη αορίστου χρόνου.
Το ανωτέρω κατάστημα ανήκει
κατά συγκυριότητα στους εναγόμενους,
πλην όμως υπάρχουν και άλλοι συγκύριοι. Το γεγονός όμως αυτό δεν ασκεί έννομη επιρροή, στην ευθύνη αυτών για
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αποζημίωση του ενάγοντος, αφού, αυτοί (συγκύριοι), ευθύνονται, εις ολόκληρον ο καθένας, κατά την διάταξη του άρθρου 926 του ΑΚ, τυχόν δε ευθύνη και
των λοιπών συγκυρίων θα αποτελέσει
αντικείμενο της αγωγής αναγωγής μεταξύ τους, κατά την διάταξη του άρθρου
927 του ιδίου κώδικα.
Την 1-1-2006, το ως άνω κτίριο
κατέρρευσε και συγκεκριμένα κατέρρευσε ένας τοίχος του κτιρίου, που βρίσκεται
στη βορειανατολική του πλευρά και στη
συνέχεια η κεραμοσκεπή του. Η πτώση
του ανωτέρω κτίσματος, οφείλεται στο
γεγονός ότι αυτό ήταν αρκετά παλαιό,
τουλάχιστον από το έτος 1940, ήταν κατασκευασμένο από πλίθα και επιπλέον
είχε εισχωρήσει στο εσωτερικό του τοίχου που κατέρρευσε, πίσω από τα επιχρίσματα, υγρασία, η οποία φανερώθηκε
με την πτώση του κτίσματος και η οποία
αποτέλεσε την τελική αιτία πτώσης του.
Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των μαρτύρων, ουδέποτε είχαν γίνει
στο ανωτέρω κτίριο εργασίες συντήρησης αυτού, από πλευράς των ιδιοκτητών
του, ενώ η ύπαρξη υγρασίας στο εσωτερικό του τοίχου που κατέρρευσε διαπιστώθηκε, όπως προαναφέρθηκε μετά
την πτώση του, αφού αυτή δεν ήταν ορατή με απλή θεώρηση του κτιρίου, δεδομένου ότι η εξωτερική πλευρά του τοίχου
αυτή, ήταν επικαλυμμένη με πλακάκια.
Κατά συνέπεια η αιτία της πτώσης του ως άνω κτιρίου, είναι η πλημμελή συντήρηση αυτού από τους εναγόμενους ιδιοκτήτες, οι οποίοι, ενώ γνώριζαν ότι πρόκειται για ένα παλαιό κτίσμα,
κατασκευασμένο με ξεπερασμένα υλικά της εποχής, με πλίθα και χώμα, τα
οποία είναι μειωμένης αντοχής και υπόκεινται εύκολα σε διάβρωση, δεν προέβησαν ποτέ σε καμία εργασία επισκευής ή συντήρησης αυτού.
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Ο ισχυρισμός των εναγομένων
που προέβαλαν παραδεκτά στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και επαναφέρουν
νόμιμα και στην παρούσα δίκη, ότι η
πτώση του εν λόγω κτίσματος, οφείλεται στην καταπόνηση του από τα μηχανήματα που λειτουργούσε σ’ αυτό, ο ενάγων, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης του, ο οποίος συνιστά την ένσταση
του άρθρου 300 του ΑΚ., κρίνεται απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος, αφού
τα μοτέρ που χρησιμοποιούσε ο ενάγων
για την λειτουργία της επιχείρησης του
και τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιφέρουν καταπόνηση και επιβάρυνση του κτιρίου, βρίσκονταν στον
εξωτερικό χώρο του μισθίου καταστήματος και όχι μέσα σ’ αυτό.
Ισχυρίστηκαν επίσης οι εναγόμενοι
στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και τον ισχυρισμό τους αυτό επαναφέρουν παραδεκτά
στο παρόν δικαστήριο, ότι η πτώση του ως
άνω κτιρίου, οφείλεται σε ανωτέρα βία ή
τυχερό γεγονός. Κανένα όμως γεγονός
ανωτέρας βίας ή τυχερού δεν αποδείχτηκε ότι συνέτρεξε εν προκειμένου και επέφερε την πτώση του επιδίκου κτίσματος.
Περαιτέρω ο ισχυρισμός τους
ότι δεν γνώριζαν την ύπαρξη οιοδήποτε
προβλήματος του κτιρίου, καθόσον διέμεναν στην Αθήνα και ο ενάγων δεν τους
ενημέρωσε ποτέ, αλυσιτελώς προβάλλεται, αφού και αληθής υποτιθέμενος, σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν στην νομική σκέψη που εκτέθηκε παραπάνω δεν
αναιρεί την ευθύνη τους.
Αποδείχτηκε επίσης ότι με το άρθρο 6 του πιο πάνω συμφωνητικού μίσθωσης, ο ενάγων και η εκμισθώτρια
πρώτη εναγόμενη συμφώνησαν ότι η τελευταία κατά τη διάρκεια της εν λόγω μίσθωσης, δεν είχε καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής των ζημιών και
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βλαβών του μισθίου, για την αποκατάσταση των οποίων, υπόχρεος ήταν ο ενάγων.
Ο ως άνω όρος της μίσθωσης, ερμηνευόμενος σύμφωνα με την καλή πίστη
και τα συναλλακτικά ήθη, έχει την έννοια
ότι ο ενάγων μισθωτής είναι υπόχρεος για
την αποκατάσταση των ζημιών και βλαβών που προκαλούνται από την συμφωνηθείσα χρήση του μισθίου και ουχί αυτών
που έχουν να κάνουν με τα δομικά στοιχεία
του κτιρίου και την στατική του ικανότητα.
Ως εκ τούτου ο υποβληθείς πρωτοδίκως και επαναφερόμενος στην παρούσα δίκη ισχυρισμός των εναγομένων
ότι την ευθύνη συντήρησης του προκειμένου κτιρίου είχε με βάση τον ανωτέρω όρο της μίσθωσης ο μισθωτής ενάγων, που συνιστά ένσταση του άρθρου
361 σε συνδυασμό με τα άρθρα 574 και
592 του Α.Κ., κρίνεται απορριπτέος ως
ουσιαστικά αβάσιμος.
Τέλος οι εναγόμενοι ισχυρίζονται
ότι η άσκηση της κρινομένης αγωγής παρίσταται καταχρηστική, αφού σκοπός του
ενάγοντος δεν είναι η επιδίκαση αποζημίωσης για την καταστροφή της επιχείρησής του, αλλά η αγορά του επιδίκου
χώρου σε εξευτελιστική τιμή, όπως είχε
προτείνει ο ίδιος στους εναγόμενους
και επειδή οι τελευταίοι αρνήθηκαν, αυτός εγκατέλειψε το μίσθιο με την έννοια
της πλημμελούς συντήρησης, με συνέπεια να επέλθει η πτώση του. Ο ισχυρισμός αυτός και αληθής υποτιθέμενος,
δεν μπορεί να θεμελιώσει την εκ του άρθρου 281 του ΑΚ ένσταση.
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που
με την εκκαλουμένη απόφασή του, απέρριψε σιγή, τον ως άνω ισχυρισμό, ορθά το
νόμο εφάρμοσε και τα αντίθετα που ισχυρίζονται οι εκκαλούντες με τον πέμπτο λόγο
της εφέσεώς τους κρίνονται αβάσιμα.
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574/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ευθύμιος Κοκκινογένης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Χαλκιόπουλος, Ηλίας Ζαρναβέλης).
Εγγύηση και εγγυοδοσία. Ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη
ότι θα καταβληθεί η οφειλή. Συνεπώς και χωρίς σύμπραξη ή συναίνεση του οφειλέτη.
Στην εγγυοδοσία υπάρχει εξασφάλιση με μετρητά, χρεόγραφα κ.λπ. από ένα πρόσωπο για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του. Η εγγυοδοσία είτε καθορίζεται από
το νόμο ή επιβάλλεται από δικαστική απόφαση. Η διαφορά μεταξύ εγγύησης και εγγυοδοσίας συνίσταται στο ότι στη συμβατική εγγυοδοσία η ευθύνη του οφειλέτου είναι κύρια και όχι παρεπόμενη όπως στην εγγύηση. Περιστατικά. Τριτεγγύηση και εγγυοδοσία.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 847 ΑΚ, σύμβαση εγγυήσεως ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη, ότι θα καταβληθεί η οφειλή. Επομένως, περιεχόμενο της εγγυήσεως είναι η ανάληψη από τον εγγυητή της
υποχρεώσεως απέναντι στο δανειστή να
εκπληρώσει την παροχή του πρωτοφειλέτη αν δεν το κάνει ο τελευταίος.
Η εγγύηση είναι σύμβαση συναινετική, αφηρημένη και ετεροβαρής, με
παρεπόμενο και επικουρικό χαρακτήρα,
καταρτίζεται δε μεταξύ εγγυητή και δανειστή χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη
ή συναίνεση του οφειλέτη.
Με βάση τα ανωτέρω η σύμβαση της εγγυήσεως διαφέρει από την εγγυοδοσία, δηλαδή την εξασφάλιση που
παρέχεται με μετρητά, χρεόγραφα κλπ.
από ένα πρόσωπο για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του. Η εγγυοδοσία είτε καθορίζεται από το νόμο ή επιβάλλεται από δικαστική απόφαση (αναγκαστική εγγυοδοσία)‚ είτε προβλέπεται
από τη συγκεκριμένη σύμβαση (συμβατική εγγυοδοσία). Η διαφορά δε μεταξύ των
ανωτέρω συμβάσεων συνίσταται στο ότι
η ευθύνη του οφειλέτη στην περίπτωση
της συμβατικής εγγυοδοσίας είναι κύρια
και όχι παρεπόμενη, όπως στην εγγύη-

ση. Έτσι στη συμβατική εγγυοδοσία δεν
εφαρμόζονται σι διατάξεις περί εγγυήσεως και αυτή ρυθμίζεται από τους όρους
της συμβάσεως κατ’ άρθρο 361 ΑΚ.
Άλλωστε, στις συναλλαγές συμβαίνει να χρησιμοποιείται και ως μέσον
εξασφαλίσεως άλλων απαιτήσεων η έκδοση και παράδοση τραπεζικής επιταγής, που χαρακτηρίζεται από τους συμβαλλομένους ως εγγύηση, πλην όμως ο
χαρακτήρας της συγκεκριμένης εκάστοτε συμβάσεως θα προκύψει με βάση τα
χαρακτηριστικά αυτής σε συνδυασμό με
τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις του ΑΚ
και χωρίς προσήλωση στις χρησιμοποιούμενες από τους συμβαλλομένους λέξεις ή φράσεις, αφού ο νομικός χαρακτηρισμός γίνεται πάντοτε από το Δικαστήριο, που επιλαμβάνεται της διαγνώσεως
της συγκεκριμένης εκάστοτε υποθέσεως
(βλ.ΑΠ 1500/2008, Ελλ. Δνη 49.1449).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 30-8-2003 στη
Λυγιά Ηλείας ο ενάγων κατήρτισε με τον
πρώτο εναγόμενο σύμβαση ατόκου δανείου ύψους 24.500 ευρώ, το οποίο έπρεπε να επιστρέψει ο τελευταίος με βάση τη
συμφωνία τους την 30-8-2004 στην κατοικία του στην Πάτρα. Προς εξασφάλιση
της πληρωμής του ποσού του δανείου ο
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πρώτος εναγόμενος αποδέχθηκε αυθημερόν στη Λυγιά Ηλείας τέσσερις(4) συναλλαγματικές, ποσού 6.125 ευρώ η κάθε
μια, με ημερομηνία λήξης 30-8-2004, δηλαδή την συμφωνηθείσα ημερομηνία επιστροφής του ποσού του δανείου (βλ. σχετικές συναλλαγματικές).Την καταβολή του
ποσού του δανείου εγγυήθηκε ο δεύτερος
εναγόμενος, πατέρας του πρώτου εναγομένου, υπογράφοντας ως τριτεγγυητής υπέρ αυτού (οφειλέτη) στις ως άνω
συναλλαγματικές, οι οποίες και παραδόθηκαν στον ενάγοντα. Με την υπογραφή
αυτή ο δεύτερος εναγόμενος ανέλαβε την
πρόσθετη υποχρέωση εκπλήρωσης του
επιδίκου δανείου.
Επομένως με τη συμφωνία αυτή,
κατά την κρίση του δικαστηρίου, καταρτίσθηκε σύμβαση εγγυοδοσίας, σύμφωνα
με όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη
της παρούσας. Όμως, κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία επιστροφής του δανείου, ο πρώτος εναγόμενος δεν επέστρεψε
το ποσό του δανείου και με νεότερη συμφωνία μεταξύ του ενάγοντος και πρώτου
εναγομένου, συμφωνήθηκε να καταβληθεί
και πάλι άτοκα το ποσό του δανείου ένα
έτος αργότερα (δηλαδή την 30-8-2005)
στην Πάτρα. Προς εξασφάλιση της πληρωμής του δανείου με τη νέα ημερομηνία
επιστροφής του, ο πρώτος εναγόμενος
και πάλι αποδέχθηκε στην Πάτρα τρεις (3)
νέες συναλλαγματικές, ποσού 8.000 ευρώ
της πρώτης, 8.000 ευρώ της δεύτερης και
8.500 ευρώ της τρίτης, με ημερομηνία λήξης την 30-8-2005,δηλαδή την ημερομηνία επιστροφής του δανείου (βλ. σχετικές
συναλλαγματικές).
Την καταβολή του ποσού του δανείου εγγυήθηκε και πάλι ο δεύτερος εναγόμενος, (πατέρας του πρώτου εναγο-
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μένου) υπογράφοντας ως τριτεγγυητής
υπέρ αυτού (οφειλέτη) στις ως άνω συναλλαγματικές, οι οποίες και παραδόθηκαν στον ενάγοντα. Και η σύμβαση αυτή
είναι σύμβαση εγγυοδοσίας, αφού έχει
τα ίδια χαρακτηριστικά με την πρώτη,
όπως προαναφέρθηκε. Εν τω μεταξύ τα
σώματα των τεσσάρων (4) πρώτων συναλλαγματικών που αντικαταστάθηκαν,
επεστράφησαν στον πρώτο εναγόμενο.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το
ποσό του δανείου δεν έχει επιστρέψει ο
πρώτος εναγόμενος, ούτε πλήρωσε τις
τρεις (3) συναλλαγματικές παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του ενάγοντος. Οι
εναγόμενοι ισχυρίζονται ότι το ποσόν
του δανείου ανερχόταν σε 18.375 ευρώ
με υποχρέωση επιστροφής του την 308-2004 και ότι προς εξασφάλιση της επιστροφής του, πράγματι ο πρώτος τούτων
αποδέχθηκε τρεις (3) συναλλαγματικές,
ποσού 6.125 ευρώ η κάθε μια, όσο δηλαδή και το ποσό του δανείου, την πληρωμή των οποίων πράγματι τριτεγγυήθηκε
ο δεύτερος τούτων, λήξης την παραπάνω ημερομηνία και ότι πράγματι ανανεώθηκε η συμφωνία επιστροφής του δανείου για την 30-8-2005, πλην όμως, όχι
για το συμφωνημένο ποσό των 18.375
ευρώ, που είχε λάβει, αλλά για μεγαλύτερο και ειδικότερα για 24.500 ευρώ, μετά
από απαίτηση του ενάγοντος, έτσι ώστε
το επιπλέον ποσό των 6.125 ευρώ, αντιπροσωπεύει τοκογλυφικούς τόκους και
ότι εξόφλησαν αυτό, δηλαδή το πράγματι καταβληθέν των 18.375 ευρώ, το μήνα
Σεπτέμβριο του έτους 2005. Όμως αυτή
η ένσταση εξοφλήσεως δεν αποδείχθηκε και πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.
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576/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ευθύμιος Κοκκινογένης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Καραθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος).
Αδικαιολόγητος πλουτισμός εξαιτίας ακυρότητας της συμβάσεως. Για να είναι ορισμένη η
αγωγή πρέπει να αναφέρονται σε αυτή τα περιστατικά που συνεπάγονται την ακυρότητα της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού δεν χρειάζεται ανάλυση αφού με την κρίση για την ακυρότητα της σύμβασης καλύπτεται το ιστορικό της ακυρότητας. Περιστατικά. Συμφωνία δημάρχου παράνομη για τέλεση χωματουργικών εργασιών, Πρώτη βάση της αγωγής είναι η σύμβαση. Όμως αυτή
απορρίφθηκε από το δικαστήριο γιατί ήταν παράνομη. Εξετάζεται η επικουρική βάση
του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Δεν απαιτείται να γίνει ανάλυση της ακυρότητας για την
εξέταση αυτή αφού προκύπτουν από την απόρριψη της πρώτης βάσης. Περιστατικά.

Οι απαιτήσεις του αδικαιολογήτου
πλουτισμού του άρθρου 904 ΑΚ, ανεξάρτητα από την ειδικότερη μορφή τους και
ανεξάρτητα αν πηγάζουν από παροχή ή
μη, θεμελιώνονται σε τρία στοιχεία: α) σε
περιουσιακή μετακίνηση από μια περιουσία σε άλλη, β) σε συγκεκριμένη αιτία για
την οποία έγινε η μετακίνηση αυτή και γ)
σε ανυπαρξία ή ελάττωμα της αιτίας αυτής που καθιστά τη διατήρηση του πλουτισμού αδικαιολόγητη. Το δύο πρώτα από
το στοιχεία αυτά είναι κοινά σε κάθε αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού. Το τρίτο παραλάσσει ανάλογα με τη μορφή της
απαίτησης. Σε κάθε περίπτωση, ο ενάγων οφείλει να επικαλεστεί και τα τρία
αυτά στοιχεία και, σε περίπτωση αμφισβήτησής τους, πρέπει να τα αποδείξει.
Έτσι γίνεται δεκτό ότι εκείνος που
έδωσε την παροχή σε εκτέλεση άκυρης
σύμβασης, ναι μεν δικαιούται να αναζητήσει από το λήπτη, που έγινε πλουσιότερος από την περιουσία του αδικαιολόγητα, αυτά που έδωσε, πλην όμως, πρέπει να ισχυριστεί και να αποδείξει κατά
τα άρθρα 216 παρ. 1, 335 και 338 παρ.
1 ΚΠολΔ. τη δόση ορισμένης παροχής,
τη συγκεκριμένη αιτία της παροχής και το

λόγο για τον οποίο δεν είναι νόμιμη η αιτία (Ολ. ΑΠ 2/1987,ΝοΒ 36.69). Παρέπεται ότι αν ο πλουτισμός προήλθε εξαιτίας
ακυρότητας της σύμβασης, πρέπει για το
ορισμένο της αγωγής να αναφέρονται σ’
αυτή τα περιστατικά που συνεπάγονται
την ακυρότητα της εν λόγω σύμβασης.
Αν όμως η βάση της αγωγής από
τον αδικαιολόγητο πλουτισμό σωρεύεται,
κατά δικονομική επικουρικότητα (άρθρο
219 Κ.Πολ.Δ.) υπό την ενδοδιαδικαστική
αίρεση της απορρίψεως της κυρίας βάσεως αυτής από σύμβαση, αρκεί για την
πληρότητα της πιο πάνω επικουρικής βάσεως να γίνεται απλή επίκληση της ακυρότητας της συμβάσεως. Και τούτο, διότι στην τελευταία περίπτωση η επικουρική βάση της αγωγής θα εξετασθεί μόνο
αν η στηριζόμενη στην έγκυρη σύμβαση
κυρία βάση της αγωγής απορριφθεί μετά
την παραδοχή της ακυρότητας της συμβάσεως γιο συγκεκριμένο λόγο, ο οποίος, είτε κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα, είτε
κατ’ ένσταση του εναγομένου αποτέλεσε
ήδη αντικείμενο της δίκης και πληρούται
έτσι ο σκοπός της διατάξεως του άρθρου
216 του ΚΠολΔ., η οποία απαιτεί τη σαφή
έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν
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την αγωγή (βλ. Ολ. ΑΠ 23/2003 Χρ./Δ.τ.
2004. 177, ΑΠ 749/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ,
ΑΠ 725/2004, Χρ/Δ τ. 2005 42, Εφ. Αθ.
7059/2004, Ελλ.Δνη 46.911).
Στην προκειμένη περίπτωση η
αγωγή κατά την επικουρική βάση του
αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι καθ’
όλα σαφής και ορισμένη, δεδομένου ότι
εκτίθενται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο. Ειδικότερα ο ενάγων
αναφέρει στην αγωγή του τα εξής: «εφόσον δεν υφίσταται έγκυρη σύμβαση, οφείλει να καταβάλει ο εναγόμενος Δήμος το
άνω ποσό ... καθότι κατέστη αδικαιολογήτως πλουσιότερος, χωρίς νόμιμη αιτία,
από την περιουσία μου και έχει υποχρέωση να μου αποδώσει το ποσό αυτό, το
οποίο αποτελεί την ωφέλεια..». Τα ανωτέρω αρκούν για το ορισμένο της αγωγή
όταν ο αδικαιολόγητος πλουτισμός αποτελεί επιβοηθητική βάση, όπως εν προκειμένω, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν
στη νομική σκέψη της παρούσας.
Αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικό περιστατικά: Ο ενάγων είναι χειριστής χωματουργικών μηχανημάτων, διαθέτει δε τα κατάλληλα μηχανήματα και
εξοπλισμό, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών και τεχνικών έργων. Έτσι συμφώνησε με το Δήμαρχο του εναγομένου Δήμου
Ερινεού Αχαΐας να εκτελέσει τα παρακάτω έργα τις αντίστοιχες ημερομηνίες. Ειδικότερα: 1) Με το από 30-9-2006 ιδιωτικό
συμφωνητικό ανέλαβε την αποκατάσταση και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης
στην περιοχή «Σαρκουνά» Καμαρών και
την απομάκρυνση των μπαζών, τα οποία
θα προήρχοντο από το έργο αυτό, αντί
αμοιβής 6.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, το οποίο εκτέλεσε κατά
το χρονικό διάστημα από 30- 9-2006 μέχρι 9-10-2006 και εξέδωσε το υπ’ αριθμ.
84/9-10-2006 τιμολόγιο παροχής υπη-
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ρεσιών. 2) με το…. 3)….4)……. 5)…..
6)…….Όμως οι ανωτέρω συμβάσεις είναι άκυρες, αφού έγιναν με απευθείας
ανάθεση εργασιών από το Δήμαρχο, δεδομένου ότι τούτο επιτρέπεται μόνο για
έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις ειδικά αιτιολογημένες και επιπλέον τα επίδικα έργα δεν υπερβαίνουν τα 2.000.000
δρχ. (ήδη 5.869,40 ευρώ).
Κατά τη διάταξη του άρθρου 267
του ΠΔ 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του με το ν. 3463/2006 του ως
άνω Π.Δ., όπως δέχθηκε και η εκκαλουμένη απόφαση, για την παραδοχή της δε
αυτή δεν διατυπώνεται σχετικό παράπονο από τον εκκαλούντα με την υπό κρίση
έφεσή του. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι,
συνεπεία της ακυρότητας των ενδίκων
συμβάσεων έργου ο εναγόμενος Δήμος
κατέστη αδικαιολόγητα πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία σε βάρος της περιουσίας
του ενάγοντος εργολάβου, αφού εξοικονόμησε ισόποση δαπάνη, την οποία θα
κατέβαλε σε άλλον εργολάβο ως αμοιβή
του για την εκτέλεση των έργων με έγκυρη
εργολαβική σύμβαση. Επομένως ο εναγόμενος υποχρεούται να αποδώσει στον
ενάγοντα το ποσό των 48.189 ευρώ, που
αποτελεί την ωφέλειά του, η οποία σώζεται μέχρι σήμερα.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που
δέχθηκε τα ίδια ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις και τα περί του αντιθέτου αναφερόμενα, καθώς και ο σχετικός λόγος έφεσης
πρέπει ν’ απορριφθούν ως αβάσιμα. Τέλος
με τον τελευταίο λόγο έφεσής του ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο εσφαλμένα επιδίκασε το ποσό
των 1.750 ευρώ ως δικαστική δαπάνη.
Ο λόγος αυτός της έφεσης πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος, καθόσον έπρεπε μεν να επιβληθεί
σε βάρος του εναγομένου Δήμου δικα-
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στική δαπάνη λόγω της ήττας του, που
όμως έπρεπε να είναι μειωμένη και να
έχει ορισθεί στο ποσόν των 1000 ευρώ
κατ’ άρθρο 281 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση μόνο κατά το μέρος που
αφορά τη δικαστική δαπάνη, χωρίς να θίγονται oι λοιπές διατάξεις αυτής και αφού

κρατηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου
η υπόθεση κατά το εκκαλούμενο μέρος
της, να επιβληθεί σε βάρος του εναγομένου Δήμου Ερινεού η δικαστική δαπάνη του εφεσιβλήτου και των δύο βαθμών
δικαιοδοσίας, μειωμένη όμως κατ’ άρθρο
281 του ν. 3463/2006 «κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το ύψος της
οποίας πρέπει να καθορισθεί στο ποσό
των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.

598/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αθανάσιος Τσουλός- Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Αποστολόπουλος, Αριστείδης Τζωρτζόπουλος).
Αφηρημένη υπόσχεση χρέους. Είναι έγκυρη αν η δήλωση είναι έγγραφη. Ο έγγραφος
τύπος τηρείται και σε περίπτωση που γίνεται έγγραφη συμφωνία ότι ο ένας των συμβαλλομένων θα ανακοινώσει στον άλλον το, κατ’ εκείνον, χρέος τούτου από την βασική σχέση, και σε περίπτωση που αυτός δεν διατύπωσε σε εκείνον σχετικές αντιρρήσεις μέσα σε ορισμένη προθεσμία, θα λογίζεται ότι αναγνωρίζει το εν λόγω χρέος.
Μόλις καταρτισθεί η αφηρημένη αναγνώριση χρέους, γεννιέται ενοχή για καταβολή
του χρέους ανεξάρτητη από τη βασική σχέση και γι’ αυτό μη επηρεαζόμενη από το ότι
η βασική σχέση είναι τυχόν ανύπαρκτη ή ελαττωματική. Όταν πρόκειται για οριστικό
κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού σύμβασης πίστωσης δεν απαιτείται έγγραφος
τύπος. Περιστατικά και αντιρρήσεις για την εκδοθείσα διαταγή πληρωμής.

Από τις διατάξεις των άρθρων 669
ΕμπΝ, 873 εδ.α΄, 874 και 904 Α.Κ. συνάγεται ότι η σύμβαση, που ονομάζεται αφηρημένη αναγνώριση χρέους και με την
οποία γίνεται αναγνώριση χρέους, έτσι
ώστε να γεννιέται ενοχή ανεξάρτητα από
την αιτία χρέους, είναι έγκυρη αν η δήλωση για την αναγνώριση γίνει εγγράφως.
Ο ως άνω έγγραφος τύπος τηρείται και σε περίπτωση που γίνεται έγγραφη συμφωνία ότι ο ένας των συμβαλλομένων θα ανακοινώσει στον άλλον το,
κατ’ εκείνον, χρέος τούτου από τη βασική
σχέση και, σε περίπτωση που αυτός δεν
διατυπώσει σε εκείνον σχετικές αντιρρήσεις μέσα σε ορισμένη προθεσμία, θα λο-

γίζεται ότι αναγνωρίζει το εν λόγω χρέος.
Μόλις καταρτιστεί η αφηρημένη
αναγνώριση χρέους γεννιέται ενοχή για
καταβολή του χρέους, ανεξάρτητη από
τη βασική σχέση και γι’ αυτό μη επηρεαζόμενη από το ότι η βασική σχέση είναι τυχόν ανύπαρκτη ή ελαττωματική. Για
αυτή τη σύμβαση της αφηρημένης αναγνώρισης χρέους δεν απαιτείται έγγραφο
όταν εκείνη αφορά οριστικό κατάλοιπο
αλληλόχρεου λογαριασμού σύμβασης
πίστωσης. Όταν ο δανειστής, που ενάγει, επικαλείται τέτοια αφηρημένη σύμβαση, ήτοι σύμβαση αναγνώρισης καταλοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού που
έκλεισε, υποχρεούται να προτείνει, σύμ-
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φωνα και με τις ΚΠολΔ., 111 παρ. 2, 118
περ. 4 και 216 παρ. 1 ΚΠολΔ., για το ορισμένο της αγωγής, και να αποδείξει και
τις δύο συμβάσεις, ήτοι του αλληλόχρεου λογαριασμού και της αναγνώρισης,
λόγω κλεισίματος αυτού, του υπολοίπου του, ενώ δεν χρειάζεται να καθορίσει και αποδείξει και καθένα από τα κονδύλια του λογαριασμού χωριστά, ούτε τα
στοιχεία τους, όπως χρόνο και αιτία αυτών (ΑΠ 1458/2006 Νόμος).
Στη προκείμενη περίπτωση με τον
σχετικό (τέταρτο) λόγο της ανακοπής, η
ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι τα έγγραφα που επικαλέσθηκε και προσκόμισε η
καθ’ ης η ανακοπή Τράπεζα ενώπιον του
Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αγρινίου προς απόδειξη των απαιτήσεών
της από τη μεταξύ τους σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό
δεν είναι επικυρωμένα από το αρμόδιο
προς τούτο πρόσωπο. Από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την
με αριθμό 2661 75-7-1999 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, η καθ’ ης η ανακοπή Τράπεζα χορήγησε στην ανακόπτουσα εταιρία πίστωση
μέχρι του ποσού των 500.000.000 δραχμών, η σύμβαση δε αυτή συμφωνήθηκε
να διέπεται από τους όρους και τις συμφωνίες που περιέχονται σε αυτήν και τις
πρόσθετες πράξεις που την συνοδεύουν.
Ειδικότερα, με τον 9o όρο της αρχικής σύμβασης συμφωνήθηκε ρητά ότι
η πιστούχος συμφωνεί ότι μέσα σε τριάντα ημέρες από το τέλος κάθε τριμήνου
ή άλλου διαστήματος να γνωστοποιεί εγγράφως ότι δεν έλαβε αντίγραφο του ή
των λογαριασμών ή ότι διαφωνεί με - το
τρεχούμενο του αντιγράφου που παρέλαβε. Στην περίπτωση που δεν λάβει
χώρα τέτοιο γεγονός θεωρείται ότι ο πι-
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στούχος έλαβε το αντίγραφο του λογαριασμού ή ότι ήλεγξε κατ’ άλλο τρόπο την
καταχώρηση των κονδυλίων, την κίνηση
και την ακρίβειά του και ότι αναγνώρισε
τα κονδύλια και το υπόλοιπο του ή των
λογαριασμών και κατά τη διάταξη του άρθρου 874 του Αστικού Κώδικα, περαιτέρω δε συμφωνήθηκε ότι τα αντίγραφα
ή τα αποσπάσματα από τα βιβλία της
Τράπεζας που εμφανίζουν την κίνηση
του ή των λογαριασμών της πίστωσης
από την έναρξή τους ή από την τελευταία
αναγνώριση του πιστούχου, που εκδίδει
εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο της
Τράπεζας, αποτελούν πλήρη απόδειξη
των απαιτήσεών της Τράπεζας.
Από την επισκόπηση της από
24-5-2004 αίτησης της καθ’ ης η ανακοπή Τράπεζας για την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής προκύπτει ότι, η αίτηση αυτή περιέχει ως
βάση για το κατάλοιπο των τηρούμενων από αυτήν προς εξυπηρέτηση της
πίστωσης με αριθμούς 220… και 220….
λογαριασμών, από τη σύναψη της σύμβασης παροχής πίστωσης μέχρι το οριστικό κλείσιμο των λογαριασμών αυτών
(την 11-5-2004), την πλασματική αφηρημένη αναγνώριση χρέους, με την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας
του όρου 9 της σύμβασης παροχής πίστωσης, από την κοινοποίηση, τόσο του
προσωρινού, όσο και του οριστικού κλεισίματος των λογαριασμών αυτών, χωρίς
προβολή κάποιας διαμαρτυρίας.
Η καθ’ ης η ανακοπή Τράπεζα,
προς στοιχειοθέτηση της βάσης αυτής,
επικαλείται και προσκομίζει στο πρωτότυπο την ως άνω σύμβαση παροχής πίστωσης, στην οποία περιέχεται ο παραπάνω ένατος όρος, τις πρόσθετες πράξεις, τα αποσπάσματα των μηχανογραφικών τηρουμένων εμπορικών βιβλίων
της, από τα οποία προκύπτει το κατά-
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λοιπο των οριστικά κλεισθέντων ως άνω
λογαριασμών, υπογεγραμμένα από τους
αρμόδιους υπαλλήλους της, καθώς και
τις υπ’ αριθμ. 3943β και 3944β΄/17-52004 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής
επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αγρινίου,
από τις οποίες προκύπτει ότι κοινοποιήθηκε στην ανακόπτουσα εταιρία το κλείσιμο των παραπάνω λογαριασμών και
το ύψος του χρεωστικού για αυτήν καταλοίπου μαζί με αντίγραφο των λογαριασμών αυτών, προκειμένου να χωρήσουν οι συνέπειες του προαναφερόμενου όρου της σύμβασης πίστωσης. Επομένως, ο λόγος αυτός της ανακοπής δεν
είναι ουσιαστικά βάσιμος.
Περαιτέρω με τον σχετικό (έβδομο) λόγω ανακοπής, η ανακόπτουσα
εταιρία αμφισβητεί την ύπαρξη κονδυλίου (του με αριθμό 00-2010.. λογαριασμού), ύψους 849.031.460 δραχμών,
που φέρεται ότι χρεώθηκε σε αυτήν την
6-11-2002, ενώ από τα αποσπάσματα
που προσκομίζει η καθ’ ης η ανακοπή

Τράπεζα δεν προκύπτει τέτοια εγγραφή.
Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα σχετικώς προέκυψαν τα ακόλουθα: Η καθ’ ης η ανακοπή Τράπεζα,
προς εξυπηρέτηση της ως άνω πίστωσης, άνοιξε δύο λογαριασμούς και συγκεκριμένα, τους με αριθμό 00-2010..
και 00-2010-0.. λογαριασμούς. Ο πρώτος από αυτούς εμφάνιζε την 6-11-2000
και όχι την 6-11-2002, όπως εσφαλμένα
αναφέρεται στην ανακοπτόμενη διαταγή
πληρωμής (σελ. 6 στιχ. 16), χρεωστικό
υπόλοιπο, ύψους 849.031.460 δραχμών. Όμως, η εσφαλμένη αυτή αναγραφή οφείλεται σε παραδρομή και δεν θίγει
το κύρος της ως άνω διαταγής πληρωμής, καθώς σε άλλο σημείο αυτής (σελ.
6 στοιχ. 13) αναφέρεται η ορθή ημερομηνία, ενώ και από τα προσκομιζόμενα
αποσπάσματα των εμπορικών βιβλίων
της καθ’ ης αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη εγγραφή έγινε την 6-11-2000. Επομένως και ο λόγος αυτός της ανακοπής
δεν είναι ουσιαστικά βάσιμος.

640/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αριστείδης Βαγγελάτος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Κότσιφας, Ντάνα Αντωνοπούλου).
Η μίσθωση γενικά είναι σύμβαση άτυπη. Παρακράτηση του μισθίου από τον μισθωτή
μετά τη λήξη της μίσθωσης. Το ποσό που καταβάλλεται για τη χρήση του μισθίου δεν
είναι μίσθωμα, αλλά αποζημίωση. Καθίσταται τοκοφόρα η απαίτηση από το χρόνο της
επέλευσης της υπερημερίας και δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή. Ανέρχεται στο ποσό
του μισθώματος που καταβάλονταν κατά τη λήξη της μίσθωσης. Χαρτόσημο 3,6 % επί
της καταβαλλόμενης αποζημίωσης δεν οφείλεται. Ένορκες βεβαιώσεις στις μισθωτικές
διαφορές. Απαιτείται κλήτευση προ 24 ωρών με κλήση που επιδίδεται στον αντίδικο του
καλούντος ή στο δικαστικό πληρεξούσιο- αντίκλητο είτε με δήλωση στο ακροατήριο που
καταχωρείται στα πρακτικά της δίκης. Τα σχετικά προσάγονται μέχρι το τέλος της συζήτησης. Αν προσαχθούν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας προς αντίκρουση είναι απαράδεκτα, πλην εκείνων που προσάγονται αποκλειστικά σε απόκρουση νέων αυτοτελών ισχυρισμών του αντιδίκου, που προτείνονται το πρώτον με τις προτάσεις και για το
λόγο αυτό είναι παραδεκτή η αντίκρουση. Η δοθείσα εντός της προθεσμίας αντικρού-
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σεως ένορκη βεβαίωση επιτρεπτώς προσκομίζεται στο εφετείο, όπως και εκείνες που
εκδόθηκαν μετά την έκδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως. Απώτερος χρόνος κτήσεως του δικαιώματος είναι ο χρόνος της πρώτης συζήτησης της αγωγής στο ακροατήριο, δηλαδή εκείνης κατά την οποία εκφωνείται η υπόθεση και αρχίζει η κατ’ ουσίαν συζήτηση. Εξαιρέσεις προβλέπει το άρθρο 69 ΚΠολΔ. Άρα και στην περίπτωση καταβολής μισθωμάτων ή αποζημιώσεως λόγω χρήσεως μετά τη λήξη της μίσθωσης, κρίσιμος χρόνος για να κριθεί η συνδρομή των στοιχείων κτήσης και απαιτητού του συγκεκριμένου δικαιώματος του ενάγοντος είναι ο χρόνος της πρώτης συζήτησης της αγωγής. Ζητούνται νόμιμα δηλαδή τα μισθώματα ή η αποζημίωση χρήσεως μέχρι το χρόνο
της συζήτησης της αγωγής. Ένσταση. Περιέχει πραγματικά περιστατικά διάφορα από
εκείνα που αποτελούν την ιστορική βάση της αγωγής και με τα οποία επιδιώκεται η προσωρινή ή οριστική απόρριψη της αγωγής ή η αναβολή της απαντήσεως σ’ αυτή. Έκθεση των γεγονότων που την θεμελιώνουν. Αν τα γεγονότα, που αποτελούν την ιστορική βάση της υπό δικονομική έννοια ενστάσεως, δεν εκτίθενται κατά τρόπο σαφή, πλήρη και ορισμένο η ένσταση απορρίπτεται ως αόριστη. Ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών. Όπου δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων οι διάδικοι οφείλουν να
προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους, όπως είναι και η ένσταση καταχρήσεως του δικαιώματος, προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επιπλέον οι ισχυρισμοί αυτοί καταχωρίζονται στα πρακτικά με σαφή, έστω και συνοπτική, έκθεση των γεγονότων, εκτός εάν περιέχονται στις κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται προφορική πρόταση των ισχυρισμών που, ως γενόμενη κατά τη συζήτηση, σημειώνεται στα πρακτικά, διαφορετικά είναι απαράδεκτοι
οι ισχυρισμοί. Επαναφορά ισχυρισμών της πρωτόδικης δίκης στο εφετείο. Επομένως,
η συρραφή και ενσωμάτωση ολόκληρου του κειμένου των προτάσεων, που είχαν υποβληθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο, χωρίς ειδική μνεία στις τελευταίες των ισχυρισμών
που επαναφέρονται σε σύντομη περίληψη και αναφορά στις σελίδες των πρώτων που
τους περιέχουν, δεν συνιστά νόμιμο τρόπο επαναφοράς των ισχυρισμών. Περιστατικά.

Η σύναψη της σύμβασης της μίσθωσης, καθώς και κάθε τροποποίησή
της, για την οποία δεν απαιτείται από το
νόμο (πχ 5 παρ. 1, 4 π.δ. 34/1995) η τήρηση τύπου, είναι άτυπη (ΑΠ 182/2009
δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 601 ΑΚ, η οποία εφαρμόζεται και
επί εμπορικών μισθώσεων, προκύπτει
ότι η αποζημίωση χρήσεως (κατ’ αποκοπή), την οποία οφείλει ο μισθωτής, μετά
τη λήξη της μίσθωσης, με την επέλευση
των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, για
οποιονδήποτε προβλεπόμενο στον ΑΚ και
τον νόμο περί εμπορικών μισθώσεων (ΠΔ
34/1995), λόγο, όπως είναι και η καθυστέ-

ρηση καταβολής του μισθώματος κλπ., για
όσο χρόνο παρακρατεί το μίσθιο, δεν έχει
τον χαρακτήρα μισθώματος, ανέρχεται δε
στο ποσό του, κατά τον χρόνο της λήξης
της μισθώσεως, καταβαλλομένου μισθώματος και καθίσταται τοκοφόρα από τότε
που ο μισθωτής περιήλθε σε υπερημερία
(345 ΑΚ) και δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή (ΑΠ 1248/2001 και ΑΠ 372/2001 ΕλλΔνη 43,145 και 142 αντίστοιχα, ΕφΛαρ
581/2002 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ),
ούτε στο προβλεπόμενο για τα μισθώματα
από το άρθρο 13 παρ. 2 εδ. ζ΄ του Κ.Τ.Χ.
χαρτόσημο 3,6 % (ΕφΑθ 5774/1994 ΕλλΔνη 36.1608, ΕφΑΘ 12554/1988 ΑρχΝ
40.267, Παπαδάκη, Αγωγές απόδοσης μι-
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σθίου, έκδ. 1990, παρ. 1433).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 650 1§
1 δ΄ του ΚΠολΔ, στη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν
έγιναν ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου πριν από (24) τουλάχιστον ώρες.
Κατά την έννοια της διατάξεως αυτή η
προηγούμενη εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση του αντιδίκου του αποδεικνύοντος να παραστεί κατά τη δόση των
ενόρκων βεβαιώσεων αποτελεί στοιχείο
του υποστατού αυτών, ως αποδεικτικού
μέσου, την έλλειψη της οποίας το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως.
Δεκτικός της κλήτευσης αυτής
να παραστεί κατά την ένορκη βεβαίωση
ενώπιον του ειρηνοδίκη ή του συμβολαιογράφου είναι εκτός από τον αντίδικο του
αποδεικνύοντος και ο κατά το άρθρο 143
ΚΠολΔ δικαστικός πληρεξούσιος - αντίκλητος, ενώ η με δικαστικό επιμελητή
κλήτευση αναπληρώνεται από αντίστοιχη προφορική στο ακροατήριο δήλωση,
που καταχωρείται στα πρακτικά.
Εξάλλου κατά το άρθρο 649 παρ.1
εδ. α του ΚΠολΔ οι διάδικοι μέχρι το τέλος
της συζητήσεως στο ακροατήριο προσάγουν όλα τα αποδεικτικά τους μέσα.
Αποδεικτικά μέσα που προσάγονται κατά διάρκεια της προθεσμίας
αντικρούσεως, είναι απαράδεκτα (ΑΠ
1402/1999 ΕλΔ 41.360, ΑΠ 1642/2002
ΕλΔ 44.725, ΑΠ 454/2004 δημ. ΝΟΜΟΣ
351424), πλην εκείνων που χρησιμεύουν αποκλειστικά στην απόκρουση νέων
αυτοτελών ισχυρισμών του αντιδίκου,
που προτείνονται πρώτον με τις προτάσεις και για το λόγο αυτό είναι παραδεκτή
η αντίκρουση (ΑΠ 1642/2002 οπ.725,
ΑΠ 1167/1999 ΕλΔ.41.361).
Περαιτέρω η εντός της προθεσμίας αντικρούσεως δοθείσα ένορκη
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βεβαίωση επιτρεπτώς προσκομίζεται
στο εφετείο και μάλιστα κατά μείζονα
λόγο, αφού ενώπιον αυτού επιτρέπονται και νέα αποδεικτικά μέσα, άρα και
ένορκες βεβαιώσεις, που δόθηκαν ακόμη και μετά την έκδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως (άρθρα 649 παρ.1,
650, 529 §1α ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 548/2007
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1877/2005 Δνη 2006.455,
ΕφΑΘ 3121/2009 ΕλΔ 50.1450).
Στην προκειμένη περίπτωση ο εκκαλών - ενάγων ισχυρίζεται ότι μη νόμιμα η εκκαλουμένη δέχθηκε ως αποδεικτικό μέσο την υπ’ αριθμ. 12382/19-3-2009
ένορκη βεβαίωση ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πατρών Κ.Π., η οποία
ελήφθη στις 19-3-2009 μετά τη συζήτηση της αγωγής του στη δικάσιμο της
17-3-2009 καθότι έγινε κατά τη διάρκεια
της προσθήκης και διότι δεν συνιστά νόμιμη κλήτευση για εξέταση μαρτύρων η
προφορική ανακοίνωση στο Δικαστήριο.
Από τα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά προκύπτει ότι η εναγόμενη και ήδη εφεσίβλητη - εκκαλούσα δήλωσε στον αντίδικο της ότι στις 19-3-2009
και περί ώρα 18.00 θα εξετάσει μάρτυρες.
Με την υπ’ αριθμ. 12382/19-2009 ένορκη
βεβαίωση ενώπιον της ως άνω συμβολαιογράφου εξετάσθηκαν ως μάρτυρες της
εναγομένης η Α.Λ. και ο Ζ.Μ..
Από την εκκαλουμένη απόφαση
προκύπτει ότι η ως άνω ένορκη βεβαίωση ελήφθη υπόψη από το Πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο ως νόμιμο αποδεικτικό μέσο,
ενώ ήταν απαράδεκτο αποδεικτικό μέσο
αφού ελήφθη και προσκομίσθηκε κατά
τη διάρκεια της προσθήκης αντίκρουσης και δεν χρησίμευε προς απόκρουση νέων αυτοτελών ισχυρισμών του ενάγοντα, δεδομένου ότι από την εκκαλουμένη και από τις πρωτόδικες προτάσεις
του ενάγοντα δεν προέκυψε η προβολή
νέων αυτοτελών ισχυρισμών εκ μέρους
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του. Επομένως πρέπει να γίνει δεκτός ο
σχετικός λόγος εφέσεως του εκκαλούντα
Κατά τη γενική δικονομική αρχή
που συνάγεται από τις διατάξεις των άρθ.
69, 70, 223, 224, 269 και 281 ΚΠολΔ ως
απώτερος χρόνος κατά τον οποίο κρίνεται η συνδρομή των στοιχείων της κτήσης
και του απαιτητού του συγκεκριμένου δικαιώματος του ενάγοντος είναι ο χρόνος
της πρώτης συζήτησης της αγωγής του
στο ακροατήριο, δηλαδή εκείνης κατά την
οποία εκφωνείται η υπόθεση και αρχίζει
η κατ’ ουσίαν εκδίκαση της.
Κατ’ εξαίρεση και υπό τις περιοριστικές προϋποθέσεις που εισάγονται από
το άρθρο 69 συγχωρείται η έγερση αγωγής για παροχή που δεν εξαρτάται από
αντιπαροχή και συνδέεται με τη μελλοντική επέλευση χρονικού σημείου ή γεγονότος ή την πλήρωση αίρεσης, οπότε εναγόμενος καταδικάζεται στην παροχή ευθύς ως επέλθουν τα παραπάνω γεγονότα.
Επομένως και στην περίπτωση
καταβολής μισθωμάτων, αποζημιώσεως
χρήσεως που οφείλει ο μισθωτής μετά
τη λήξη της μίσθωσης, κρίσιμος χρόνος
για να κριθεί η συνδρομή των στοιχείων
κτήσης και απαιτητού του δικαιώματος
είναι ο χρόνος της πρώτης συζήτησης
της αγωγής (βλ. ΕφΑθ 1312/2005 ΕλΔ
47.1699, ΕΑ 8195/1996 ΕλλΔνη 38.636).
Στην προκειμένη περίπτωση η εκκαλούσα-εναγόμενη ισχυρίζεται ότι εσφαλμένα το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση χρήσεως ύψους 3.600
ΕΥΡΩ για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου
και Νοεμβρίου 2008, ενώ η αξίωση αυτή
δεν είχε γεννηθεί κατά το χρόνο άσκησης
της αγωγής του αντιδίκου της.
Όπως προκύπτει από την από
17-7-2008 αγωγή του ενάγοντα, αυτός
κατήγγειλε τη σύμβαση μισθώσεως με
την εναγόμενη και ήδη εκκαλούσα και ζητούσε, μεταξύ των άλλων, και αποζημίω-
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ση χρήσεως ύψους 7.666,40 ΕΥΡΩ για
το χρονικό διάστημα από 15-8-2008 έως
15-11-2008, ημερομηνία (15-11-2008)
που θα συζητείτο η ως άνω αγωγή του.
Από την εκκαλουμένη απόφαση
προκύπτει ότι η συζήτηση της αγωγής
έλαβε χώρα στις 17-3-2009 και συνεπώς
νόμιμα ο ενάγων ζήτησε το άνω κονδύλιο
αφού απώτερος χρόνος κατά τον οποίο
κρίνεται η συνδρομή των στοιχείων της
κτήσης και του απαιτητού του συγκεκριμένου δικαιώματος του ενάγοντος είναι ο
χρόνος της πρώτης συζήτησης της αγωγής. Για το λόγο αυτό ο σχετικός λόγος
εφέσεως της εκκαλούσας περί μη νομιμότητας του ως άνω κονδυλίου πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Περαιτέρω κατά το άρθρο 262
ΚΠολΔ η ένσταση, ως αυτοτελής πραγματικός ισχυρισμός που περιέχει πραγματικά
περιστατικά διάφορα από εκείνα που αποτελούν την ιστορική βάση της αγωγής και με
τα οποία επιδιώκεται η προσωρινή ή οριστική απόρριψη της αγωγής ή η αναβολή
της απαντήσεως σ’ αυτή, πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένη αίτηση και σαφή έκθεση των γεγονότων που την θεμελιώνουν.
Δηλαδή για να κριθεί ότι επιδέχεται δικαστική εκτίμηση, πρέπει να περιέχει στοιχεία ανάλογα προς εκείνα που
είναι αναγκαία για την τυπική παραδοχή και συνακόλουθα δικαστική εκτίμηση
της αγωγής (ΕφΠατ. 240/2003 ΑχΝομ.
2004.229, ΕΑ 9577/86 Δίκη 18.376). Αν
τα γεγονότα του αποτελούν την ιστορική
βάση της υπό δικονομική έννοια ενστάσεως, δεν εκτίθενται κατά τρόπο σαφή, πλήρη και ορισμένο η ένσταση απορρίπτεται
ως αόριστη (ΑΠ 461/2009 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατ. 240/2003 οπ).
Εξάλλου κατά το άρθρο 591 παρ.
1 ΚΠολΔ «Τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και στις ειδικές διαδικασίες εκτός αν
αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των
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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, όπως είναι και η ένσταση
καταχρήσεως του δικαιώματος, προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο
και επιπλέον οι ισχυρισμοί αυτοί καταχωρίζονται στα πρακτικά με σαφή, έστω
και συνοπτική, έκθεση των γεγονότων,
εκτός εάν περιέχονται στις κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται
προφορική πρόταση των ισχυρισμών,
που ως γενόμενη κατά τη συζήτηση, σημειώνεται στα πρακτικά, διαφορετικά είναι
απαράδεκτοι (Ολ.ΑΠ 2/2005 ΕλΔ46.689,
ΑΠ 175/2009 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ).
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 με παραπομπή
στις προτάσεις, διότι και στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η εξέταση τους στο
ακροατήριο (ΑΠ 175/2009 δημοσιευμένη
στη ΝΟΜΟΣ, ΑΠ112/2003 ΕλΔ44.961).
Περαιτέρω κατά τη διάταξη του
άρθρου 256 παρ. 1 στοιχ. δ΄ του ίδιου
Κώδικα τα συντασσόμενα από το γραμματέα πρακτικά συνεδριάσεως πρέπει
να περιέχουν «όσα έγιναν κατά τη συζή-
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τηση και ιδίως.... τους ισχυρισμούς, τις
αιτήσεις και τις δηλώσεις των διαδίκων,
εκτός αν είναι υποχρεωτική η υποβολή
προτάσεων, οπότε αρκεί η αναφορά σ
αυτές, τις καταθέσεις των μαρτύρων».
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται
ότι η κατά τη προαναφερθείσα διάταξη
του άρθρου 591 παρ.1 στοιχ. β ΚΠολΔ
σημείωση της προφορικής προτάσεως
του ισχυρισμού στα πρακτικά πρέπει να
προκύπτει ευθέως από το περί των προτάσεων και δηλώσεων τμήμα αυτών και
δεν επιτρέπεται έμμεση συναγωγή της
προτάσεως αυτών (ισχυρισμών) είτε
από το περιεχόμενο των ακολούθως καταχωρημένων μαρτυρικών καταθέσεων
είτε από το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων έγγραφων προτάσεων (βλ.σχ.
Ολ.ΑΠ 2/2005 οπ, ΑΠ 130/2008 και ΑΠ
128/2008 δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω κατά το αρθρ. 527 του
ΚΠολΔ είναι απαράδεκτη η προβολή στον
κατ’ έφεση δίκη πραγματικών ισχυρισμών
που δεν προτάθηκαν πρωτοδίκως εκτός αν
1) προτείνονται από τον εφεσίβλητο προς
υπεράσπιση κατά της εφέσεως, 2) γεννήθηκαν μετά την τελευταία συζήτηση στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο και 3) συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του άρθρου 269 ΚΠολΔ.
Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι α) όλοι οι
πραγματικοί ισχυρισμοί πρέπει να προτείνονται στην πρωτόδικη δίκη, β) στη
διαδικασία εκδικάσεως μισθωτικών διαφορών πρέπει να προτείνονται κατά τον
προαναφερθέντα στην αρχή του σκεπτικού τρόπο και γ) στην κατ’ έφεση δίκη
επιτρέπεται για πρώτη φορά η προβολή των ισχυρισμών αυτών μόνο αν συντρέχουν οι προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις (ΑΠ 89/2009 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ), δ) στην κατ’ έφεση δίκη ο εφεσίβλητος, μπορεί να προτείνει νέους πραγματικούς ισχυρισμούς
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ως υπεράσπιση κατά της εφέσεως και
επικύρωση της πρωτόδικης αποφάσεως
(Σαμουήλ, «Η Έφεση», εκδ.2009 σελ.
295, ΑΠ 352/2004, ΑΠ 1160/2007, ΕφΑθ
1857/2008 δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ).
Τέλος κατά το άρθρο 240 του
ΚΠολΔ, στο οποίο γίνεται λόγος για την
επαναφορά ισχυρισμών που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη συζήτηση στο
ίδιο ή ανώτερο δικαστήριο, η επίκληση
με αναφορά στις προτάσεις της συζητήσεως, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, των ισχυρισμών
και αποδεικτικών μέσων που αναφέρονταν στις προτάσεις προηγουμένων συζητήσεων δεν αρκεί και δεν είναι νόμιμη.
Επομένως, συρραφή και ενσωμάτωση ολόκληρου του κειμένου των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στον πρώτο
βαθμό, στις προτάσεις για το Εφετείο, χωρίς ειδική μνεία στις τελευταίες των ισχυρισμών που επαναφέρονται σε σύντομη
περίληψη και αναφορά στις σελίδες των
πρώτων που τους περιέχουν, δεν συνιστά νόμιμο τρόπο επαναφοράς των ισχυρισμών (Ολ.ΑΠ 9/2000 ΕλΔ 41.668, ΑΠ
1342/2006, ΑΠ 1294/2009, ΑΠ 137/2008
δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ).
Στην προκειμένη περίπτωση από
τα πρακτικά της εκκαλουμένης αποφάσεως προκύπτει ότι η εναγόμενη με δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά
ισχυρίσθηκε τα εξής: «Το μίσθιο κατάστημα έχει ελαττώματα που εμποδίζουν
ολικά τη συμφωνημένη χρήση και ως εκ
τούτου η εναγόμενη μισθώτρια δικαιούται να μην καταβάλει το μίσθωμα. Ένσταση συμψηφισμού από το νόμο και από
το συμφωνητικό μισθώσεως των οφειλομένων μισθωμάτων με τις ζημιές (θετικές
και αποθετικές) της εναγομένης μισθώτριας συνολικού ύψους 71.300 ΕΥΡΩ,
ήτοι 8.300 ΕΥΡΩ για δαπάνες που κατέβαλε αυτή κι βαρύνουν τον ενάγοντα εκ-
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μισθωτή (800 ΕΥΡΩ για την προσήκουσα ηλεκτροδότηση και 7.500 ΕΥΡΩ για
την τακτοποίηση του ακινήτου στη πολεοδομία συν 63.000 ΕΥΡΩ για διαφυγόντα κέρδη της από τη μη λειτουργία του
καταστήματος για την ως άνω αιτία (7
μήνες Χ 9.000 ΕΥΡΩ το μήνα). Άλλως
και όλως επικουρικώς ένσταση καταχρηστικής άσκησης της αγωγής».
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε την ένσταση της εναγομένης περί μη
υποχρεώσεως καταβολής μισθωμάτων για
το χρονικό διάστημα που δεν λειτούργησε
το κατάστημα λόγω υπάρξεως πραγματικών ελαττωμάτων ως νόμιμη και ως βάσιμη
κατ’ ουσία, επίσης δέχθηκε ότι λόγω αυτής
της επιλογής της εναγομένης δεν ήταν νόμιμη η ένσταση συμψηφισμού της εναγομένης για τις ζημιές που ισχυρίζεται ότι υπέστη
(θετικές και αποθετικές) από τη μη λειτουργία του καταστήματος και απέρριψε την ένσταση της εναγομένης περί καταχρηστικής
ασκήσεως του δικαιώματος του ενάγοντα.
Κατ’ αυτής (εκκαλουμένης) παραπονείται ο ενάγων - εκκαλών με τον τρίτο
λόγο της εφέσεώς του ισχυριζόμενος ότι
εσφαλμένα η εκκαλουμένη δέχθηκε την
ένσταση της εναγομένης περί ελαττωμάτων του μισθίου ακινήτου ως ορισμένη παραδεκτή και βάσιμη ενώ όφειλε να
την απορρίψει ως αόριστη και απαράδεκτη για το λόγο ότι δεν προβλήθηκε παραδεκτά στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
αλλά και η εναγόμενη-εκκαλούσα με σχετικό λόγο της εφέσεώς της ισχυριζόμενη
ότι η εκκαλουμένη απόφαση αν και δέχθηκε ότι λόγω των πραγματικών ελαττωμάτων αλλά και βάσει συμφωνίας με τον εκκαλούντα δεν όφειλε μισθώματα περιόρισε αδικαιολόγητα την άσκηση του δικαιώματός της κατά το χρόνο της παράνομης
λειτουργίας του μισθίου εκ μέρους της και
ότι μη νόμιμα επίσης απέρριψε την ένστασή της περί καταχρηστικής ασκήσεως του
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δικαιώματος του ενάγοντα.
Η ως άνω ένσταση της εναγομένης περί ελαττωμάτων, που κατά τους
ισχυρισμούς αυτής, εμπόδιζαν τη χρήση
του μισθίου με συνέπεια αυτή να δικαιούται α) να μη καταβάλει το μίσθωμα, β) να
προβάλλει συμψηφιστικά την απαίτησή
της για τις θετικές και αποθετικές ζημιές
που υπέστη εξαιτίας αυτών και γ) επικουρικά, εξαιτίας αυτών (πραγματικών ελαττωμάτων) να προβάλλει ένσταση περί
καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος του ενάγοντα, καταχωρήθηκε μεν στα
πρακτικά του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, όχι όμως με σαφή έκθεση των γεγονότων που προσδιορίζουν την ένσταση
περί ελαττωμάτων, αφού δεν αναφέρονται καθόλου ποια ήταν τα ελαττώματα
του μισθίου που εμπόδιζαν τη χρήση αυτού, αν ήταν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα και για ποιο χρονικό διάστημα υπήρχαν, ούτε αναγράφεται στα πρακτικά ότι

ο ισχυρισμός αυτός (περί ελαττωμάτων)
αναπτύχθηκε προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, ούτε περιέχεται
σε προτάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα κατά τη συζήτηση της υποθέσεως (17-3-2009), δεδομένου ότι οι προτάσεις της εναγομένης κατατέθηκαν εκπρόθεσμα μετά τη συζήτηση της υποθέσεως και συγκεκριμένα στις 20-3-2009.
Συνεπώς το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με το να ερευνήσει τον πιο πάνω
αυτοτελή ισχυρισμό περί πραγματικών
ελαττωμάτων του μισθίου καθώς και τον
ισχυρισμό ότι λόγω των πραγματικών
ελαττωμάτων ασκήθηκε καταχρηστικά
ένδικη αγωγή και να μην απορρίψει τους
ισχυρισμούς αυτούς ως απαράδεκτους
έσφαλε και για το λόγο αυτό πρέπει να
γίνει δεκτός ο σχετικός λόγος εφέσεως
του εκκαλούντα ως βάσιμος κατ’ ουσία και
να απορριφθεί ως κατ’ ουσία αβάσιμος ο
σχετικός λόγος εφέσεως της εκκαλούσας.

643/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αριστείδης Βαγγελάτος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Σκόνδρας, Αρετή Καπετανάκου, Ανδρέας Παπαδόπουλος).
Μίσθωση: πρόωρη λύση της μίσθωσης λόγω καθυστέρησης μισθωμάτων (597§1 εδ.
β΄ ΑΚ) έχει εφαρμογή και στις εμπορικές μισθώσεις. Ο εκμισθωτής έχει κατά του μισθωτή αξίωση αποζημίωσης για το διαφυγόν κέρδος, δηλαδή το μίσθωμα ολοκλήρου του
υπόλοιπου χρόνου της μίσθωσης, που απώλεσε εξαιτίας της πρόωρης λύσης της. Αυτά
ισχύουν και στην περίπτωση κακής ή αντισυμβατικής χρήσης του μισθίου από το μισθωτή (594 ΑΚ). Το δικαίωμα αυτό για την είσπραξη των μισθωμάτων μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, ανατρέπεται από τις ενστάσεις των άρθρων 281 και 300 ΑΚ. Προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 69 ΚΠολΔ. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης αυτής
είναι η συνδρομή των στοιχείων της κτήσης και του απαιτητού του δικαιώματος, κρίσιμος δε χρόνος για τη συνδρομή είναι ο της πρώτης συζήτησης της αγωγής. Αδικοπραξία και σύμβαση. Είναι δυνατή η συνύπαρξη με προϋποθέσεις. Χωρεί στην περίπτωση
φθορών στο μίσθιο. Πρόωρη λύση της σύμβασης με συμφωνία των δύο μερών. Είναι
επιτρεπτή και για την απόδειξη της συμφωνίας αυτής δεν απαιτείται έγγραφο βεβαίας
χρονολογίας. «Εγγύηση» που δίδεται κατά την κατάρτιση της σύμβασης μισθώσεως.
Διέπεται ως προς την λειτουργία της και ιδίως την τύχη της, από την ειδικότερη συμφω-
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νία των συμβαλλομένων, στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων (361 ΑΚ). Αμοιβές μηχανικών. Ειδικότερα για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Πώς υπολογίζεται για
την περίπτωση αυτή η αμοιβή. Προσωπική κράτηση κατά εμπόρων. Ισχύει. Σύμφωνα
όμως με το άρθρο 11 του Συμφώνου του ΟΗΕ για τα ατομικά πολιτικά δικαιώματα που
συνάφθηκε μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ στη Ν. Υόρκη στις 16/12/1966 και που
επικυρώθηκε με το ν. 2462/1997, δεν φυλακίζεται ο έμπορος αν δεν έχει τη δυνατότητα
να πληρώσει τη συμβατική υποχρέωση. Αδυναμία πληρωμής συμβατικών χρεών είναι
ισχυρισμός που πρέπει να προταθεί και αποδειχθεί από τον εναγόμενο. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 597§ 1 εδ. β΄ ΑΚ, το οποίο έχει
εφαρμογή και στις εμπορικές μισθώσεις
(άρθρα 15 και 44 π.δ. 34/1995) σε περίπτωση πρόωρης λύσης της εμπορικής
μίσθωσης, λόγω καταγγελίας αυτής για
καθυστέρηση μισθώματος, ο εκμισθωτής
έχει κατά του μισθωτή αξίωση αποζημίωσης για το διαφυγόν κέρδος, ήτοι το μίσθωμα ολοκλήρου του υπόλοιπου χρόνου της μίσθωσης, που απώλεσε εξαιτίας της πρόωρης λύσης της.
Για την άσκηση του δικαιώματος
αυτού, πρέπει να υφίσταται ο απαιτούμενος από τις διατάξεις των άρθρων 297
και 298 αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της
υπαιτιότητας του μισθωτή και της ζημίας
του εκμισθωτή από το διαφυγόν κέρδος.
Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως από τον εκμισθωτή για κακή ή
αντισυμβατική χρήση του μισθίου εκ μέρους του μισθωτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 594 ΑΚ (βλ. ΑΠ 1527/1998
ΕλΔ 40.130, ΑΠ 285/2007 ΕλΔ48.1091,
ΕφΑθ 7953/2006 ΕλΔ 48.1486, ΕφΑθ
2249/1997 ΕλΔ39.1626, ΕφΑθ 6748/2008
ΕλΔ 50.1108, ΕφΠατρ. 1035/2004 αδημ).
Έτσι, αν η μίσθωση λύθηκε πρόωρα από υπαιτιότητα του μισθωτή, ήτοι
λόγω καταγγελίας για καθυστέρηση του
μισθώματος, ο εκμισθωτής έχει αξίωση
αποζημίωσης, η οποία περιλαμβάνει και
το συμφωνημένο μίσθωμα για όλο τον
υπόλοιπο συμβατικό χρόνο της μίσθω-

σης και πάντως μέχρις ότου ο εκμισθωτής εκμισθώσει εκ νέου το μίσθιο (βλ.
Ιωάννη Κατρά, Πανδέκτης Μισθώσεων και Οροφοκτησίας, Β΄ Έκδοση, σελ.
169, ΑΠ 760/2000 ΕλΔ 2001.140, ΕφΑθ
3742/2004 ΕλΔ 2005.578, ΕφΑθ 4553/97
ΕΔΠ 2000.349, ΕφΑθ 6748/2008 ο.π,
ΕφΠατ. 1035/2004 ο.π).
Το δικαίωμα ωστόσο του εκμισθωτή να αξιώσει από το μισθωτή το μίσθωμα
ή αποζημίωση μέχρι τη συμβατική λήξη
της μίσθωσης, προσκρούει στον απαγορευτικό κανόνα του άρθρου 281 ΑΚ, όταν
η άσκηση του αντίκειται στην καλή πίστη,
πράγμα που συμβαίνει και όταν ο εκμισθωτής παραλείπει να εκμισθώσει το μίσθιο σε τρίτον παρότι η εκμίσθωση του
είναι ευχερής, αλλά και στον κανόνα του
άρθρου 300 ΑΚ υπόκειται, αφού ο εκμισθωτής με τη συμπεριφορά του συντέλεσε στην επέλευση της ζημίας του και την
έκταση αυτής, παραλείποντας να αποτρέψει και περιορίσει αυτή με την εκμίσθωση του ακινήτου του (ΑΠ 760/2000
ο.π, ΑΠ 585/1997 ΕλΔ 1998.112, ΕφΑθ
3742/2004 ο.π, ΕφΑθ 6267/2000 ΕλΔ
2002.833, ΕφΑθ 7953/2006 ο.π).
Περαιτέρω κατά τη γενική δικονομική αρχή που συνάγεται από τις διατάξεις των άρθ. 69, 70, 223, 224, 269 και
281 ΚΠολΔ ως απώτερος χρόνος κατά τον
οποίο κρίνεται η συνδρομή των στοιχείων
της κτήσης και του απαιτητού του συγκεκριμένου δικαιώματος του ενάγοντος είναι
ο χρόνος της πρώτης συζήτησης της αγω-
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γής του στο ακροατήριο, δηλαδή εκείνης
κατά την οποία εκφωνείται η υπόθεση και
αρχίζει η κατ’ ουσίαν εκδίκασή της.
Επομένως και στην περίπτωση
καταβολής μισθωμάτων ή αποζημιώσεως
χρήσεως που οφείλει ο μισθωτής μετά τη
λήξη της μίσθωσης, κρίσιμος χρόνος για
να κριθεί η συνδρομή των στοιχείων κτήσης και απαιτητού του δικαιώματος είναι ο
χρόνος της πρώτης συζήτησης της αγωγής (βλ. ΕφΑθ 1312/2005 ΕλΔ 47.1699,
ΕΑ 8195/1996 ΕλλΔνη 38.636, ΕφΑθ
7020/2006 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ,
ΕφΠατ 948/2008 ΑχΝομ 2009.154).
Κατ’ εξαίρεση και υπό τις περιοριστικές προϋποθέσεις που εισάγονται από
το άρθρο 69 συγχωρείται η έγερση αγωγής για παροχή που δεν εξαρτάται από
αντιπαροχή και συνδέεται με τη μελλοντική επέλευση χρονικού σημείου ή γεγονότος ή την πλήρωση αίρεσης, οπότε ο εναγόμενος καταδικάζεται στην παροχή ευθύς ως επέλθουν τα παραπάνω γεγονότα.
Παρόμοια προληπτική προστασία παρέχεται από το ίδιο άρθρο και σε
κάθε άλλη περίπτωση αν υπάρχει βάσιμος φόβος ότι ο οφειλέτης θα αποφύγει
την έγκαιρη εκπλήρωση της παροχής. Σε
όλες όμως τις παραπάνω περιπτώσεις
πρέπει να εκτίθενται στο δικόγραφο της
αγωγής οι συγκεκριμένοι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την πρόωρη έγερση της
και θεμελιώνουν το έννομο προς τούτο
συμφέρον του ενάγοντος.
Περαιτέρω, η ως άνω διάταξη του
άρθ. 69 δεν έχει εφαρμογή και στις άλλες αξιώσεις που πηγάζουν από τη μίσθωση, όπως λ.χ. στην περίπτωση καταβολής μελλοντικών (μη δεδουλευμένων) μισθωμάτων, για τα οποία πρέπει να συντρέχουν οι πιο πάνω αυστηρές προϋποθέσεις και να εκτίθενται στην
αγωγή οι συγκεκριμένοι λόγοι που δικαιολογούν την πρόωρη άσκηση της αγω-
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γής, αφού, όπως προεκτέθηκε κρίσιμος
χρόνος για να κριθεί η συνδρομή των
στοιχείων κτήσης και απαιτητού του δικαιώματος είναι ο της πρώτης συζήτησης και μόνο κατ’ εξαίρεση και για ειδικούς κάθε φορά λόγους εισάγεται η αρχή
της προληπτικής έννομης προστασίας
(βλ. ΕφΑθ 1312/2005 ΕλΔ 47.1699, ΕΑ
8195/1996 ΕλλΔνη 38.636 και την κάτω
απ’ αυτήν σύμφωνη σημείωση Κωνσταντίνου Βαλμαντώνη και Ι. Κατρά: «ΑΓΩΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» εκδ. 2005 σελ. 410).
Περαιτέρω από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 592, 594, 599 και
330 ΑΚ, προκύπτει, ότι ο μισθωτής κατά
τη διάρκεια της μισθώσεως υποχρεούται
να χρησιμοποιεί το μίσθιο με επιμέλεια και
κατά τους όρους της συμβάσεως, ώστε
κατά την λήξη της, να είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωσή του, να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση, που το παρέλαβε, δηλαδή στην κατάσταση που θα
πρέπει να βρίσκεται μετά από την γενόμενη χρήση κατά τη διάρκεια της μισθώσεως
και συνεπώς χωρίς φθορές, πλην εκείνων
που προκλήθηκαν από την, σύμφωνα με
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη,
συνήθη χρήση αυτού.
Για κάθε φθορά πέρα από εκείνη, που οφείλεται στη συνήθη χρήση, ο
εκμισθωτής έχει αξίωση αποζημιώσεως
κατά του μισθωτή, που απορρέει από τη
σύμβαση της μισθώσεως και καλύπτει
κάθε ζημία, θετική ή αποθετική. Εξάλλου, μόνη η αθέτηση της προϋφισταμένης ενοχής δεν συνιστά αδικοπραξία.
Είναι όμως δυνατόν μία υπαίτιος ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη, με
την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, να
θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από
αδικοπραξία, τούτο δε συμβαίνει, όταν η
ενέργεια αυτή, και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση, θα ήταν παρά-
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νομη, ως αντίθετη προς το γενικό καθήκον, το οποίο επιβάλλει το άρθρο 914
του ΑΚ, να μην προκαλεί κανείς σε άλλον υπαιτίως ζημία.
Στην περίπτωση αυτή, λόγω συρροής ενδοσυμβατικής και εξωσυμβατικής
ευθύνης, η από την αδικοπραξία ευθύνη
θα κριθεί κατά τους γενικούς περί αδικοπραξιών όρους. Υπό την έννοια δε αυτή
είναι δυνατή κατ’ αρχή η συρροή ενδοσυμβατικής και εξωσυμβατικής από αδικοπραξία ευθύνης και στην περίπτωση
φθορών του μισθίου, οπότε ο εκμισθωτής θα μπορεί να ασκήσει παράλληλα
τη συμβατική αξίωσή του για αποζημίωση και την συρρέουσα από αδικοπραξία.
Για τη θεμελίωση όμως της πρωτογενούς αδικοπρακτικής ευθύνης πρέπει να ισχυριστεί και να αποδείξει εκείνα
τα στοιχεία, που αποτελούν τις προϋποθέσεις της αποζημιώσεως, και συγκεκριμένα την παράνομη ενέργεια του υπόχρεου, την υπαιτιότητα αυτού, τη ζημία και τον
αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της παράνομης
και υπαίτιας συμπεριφοράς και της ζημίας.
Κατά συνέπεια, όταν το πταίσμα,
που επέφερε την ζημία, ταυτίζεται κατά το
πραγματικό αυτού περιεχόμενο με την παράβαση της σύμβασης και τη δημιουργία
της παρανομίας, δεν μπορούν να έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις περί αδικοπραξίας
(ΑΠ 1667/2009 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 212/2000 ΕΔΠ 2000.258, ΕφΑθ
3534/2003 ΕλΔ 45.584, ΕφΑθ 6035/2006
δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω στα πλαίσια της αρχής
της ελευθερίας των συμβάσεων, που καθιερώνεται με την διάταξη του άρθρου
361 ΑΚ, λύση της εμπορικής μισθώσεως είναι δυνατόν να επέλθει, μετά την
κατάρτιση αυτής, με νεότερη συμφωνία
των μερών, η οποία υπάρχει και όταν,
προ της παρελεύσεως του συμβατικού
ή νομίμου χρόνου, ο μισθωτής αποδίδει
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το μίσθιο στον εκμισθωτή και ο τελευταίος το παραλαμβάνει, με σκοπό την
λύση της μισθώσεως, για την απόδειξη
δε της συμφωνίας αυτής δεν απαιτείται
έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου
5 του Π.Δ. 34/1995 (ΑΠ 236/2010, ΑΠ
1193/2005 δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ).
Εξ άλλου, το χρηματικό ποσό, το
οποίο δίδεται, κατά την κατάρτιση της
συμβάσεως μισθώσεως, από τον μισθωτή στον εκμισθωτή, «ως εγγύηση» διέπεται, ως προς την λειτουργία του και ιδίως την τύχη του, από την ειδικότερη συμφωνία των συμβαλλομένων, στα πλαίσια
της ελευθερίας των συμβάσεων, κατά
την αυτή διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ.
Έτσι, αυτό είναι δυνατόν να δόθηκε
ως συμβατική εγγυοδοσία, είτε προς εξασφάλιση του μισθώματος και μάλιστα ως
προκαταβολή αυτού, είτε ως ποινική ρήτρα. Από το συνδυασμό δεν των διατάξεων των άρθρων 404, 405, 406 και 407
του ΑΚ, προκύπτει ότι, σε περίπτωση που
στην σύμβαση μισθώσεως το διδόμενο
ποσό χρηματικής εγγυήσεως για την πιστή τήρηση των όρων της συμβάσεως έχει
χαρακτήρα ποινικής ρήτρας, η κατάπτωση της υπέρ του εκμισθωτού, μπορεί να
συμφωνηθεί, λόγω του ενδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 406 ΑΚ, για κάθε περίπτωση αντίστοιχης παραβιάσεως, ανεξαρτήτως άλλης ζημίας του εκμισθωτού (ΑΠ
236/2010 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ).
Εξάλλου από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118
παρ. 4 και 216 παρ. 1 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η αγωγή, αναγνωριστική ή καταψηφιστική, για το ορισμένο του δικογράφου της πρέπει να περιέχει, πλην άλλων,
σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν αυτή σύμφωνα με το νόμο και δικαιολογούν την άσκηση της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου, ακριβή περι-
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γραφή του αντικειμένου της διαφοράς και
ορισμένο αίτημα, διαφορετικά η αγωγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, λόγω της
αοριστίας του απαραδέκτου αυτού λαμβανομένου υπόψη και αυτεπαγγέλτως.
Η αοριστία εξάλλου της αγωγής
δεν μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις, ούτε από άλλο έγγραφο αλλά
ούτε και από την εκτίμηση των αποδείξεων, καθόσον συνιστά έλλειψη της προδικασίας (ΑΠ 314/2009 δημοσιευμένη στη
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 996/2004 ΕλΔ 45.1348).
Περαιτέρω με το άρθρο 2 του Π.Δ.
696/1974, που εξεδόθη κατά τις διατάξεις
του άρθρου 59 του Ν.Δ. της 17-7/168-1923 και του άρθρου μόνον του Ν.Δ.
2726/1953, όπως ετροποποιήθη με το
άρθρο 1 του Π.Δ. 515/1989, ορίζεται ο
τρόπος υπολογισμού των υποχρεωτικών
κατωτάτων ορίων αμοιβής μηχανικού δια
τις εργασίες που αναφέρονται εις το άρθρο 1 αυτού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι μελέτες κτιριακών έργων (αρχιτεκτονική μελέτη, φέρουσας κατασκευής εγκαταστάσεων, υποδομής - διαμορφώσεως οικοπέδου και εν γένει περιβάλλοντος χώρου), ενώ με το άρθρο 3
αυτού, όπως ετροποποιήθη με το άρθρο
2 του αυτού, ως άνω, Π.Δ. (515/1989) καθορίζονται τα σχετικά με τον προϋπολογισμό, επί τη βάσει του οποίου υπολογίζεται η αμοιβή του μηχανικού.
Κατά την παραγ. 6 δε του άρθρου
αυτού «ειδικά για την έκδοση οικοδομικών
αδειών, ο προϋπολογισμός εξάγεται είτε
βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού, είτε
σύμφωνα με τιμές μονάδος που καθορίζονται με υπουργική απόφαση, η οποία
λαμβάνει υπόψη το κόστος κατασκευής όπως εξάγεται από το αντικειμενικό
προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων».
Με την υπ’ αριθμ. 81304/6083/1989
απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως ετροποποιήθη με την υπ’ αριθμ 58286/4546/1990
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όμοια απόφαση, καθορίστηκαν οι τιμές μονάδος επιφανείας των οικοδομικών έργων.
Επομένως ο ως άνω εξαγόμενος προϋπολογισμός συναρτάται με την επιφάνεια
των οικοδομικών έργων (ΑΠ 270/1998
ΝοΒ 46,1248, ΕφΛαρ. 82/2005 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ). Τέλος σύμφωνα με
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».
Στη δίκη για απαγγελία προσωπικής κράτησης κατ’ εμπόρου για εμπορικά
αυτού χρέη, που επιδιώκεται με αυτοτελή
αίτηση, η έρευνα του δικαστηρίου περιορίζεται στη συνδρομή των κατά το άνω άρθρο 1047 ΚΠολΔ τασσόμενων ιδιοτήτων
και προϋποθέσεων (εμπορική ιδιότητα και
εμπορική απαίτηση) και δεν εξετάζονται ενστάσεις κατά του τίτλου και της απαίτησης.
Περαιτέρω με το ν. 2462/1997 κυρώθηκε το «Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα» που συνάφθηκε μεταξύ των Κρατών μελών του
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 16.12.1966 και
από την επικύρωση του αποτελεί διάταξη κανόνα υπέρτερης νομικής βαθμίδας,
κατά το άρθρο 28 § 1 του Συντάγματος.
Στο άρθρο 11 του Συμφώνου αυτού ορίζεται ότι «κανείς φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει συμβατική υποχρέωση». Η
ίδια η διατύπωση του κανόνα τούτου,
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§
1 ΚΠολΔ εξακολουθεί να προβλέπει την
προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστι-
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κής εκτελέσεως επί εμπόρων για ενοχικές
απαιτήσεις, το δε άρθρο 11 του ανωτέρω
Συμφώνου εισάγει δικαίου κωλυτικό κανόνα που αποκλείει την απαγγελία προσωπικής κράτησης κατ’ εμπόρου για ενοχικές
οφειλές, όταν η μη εξόφληση των συμβατικών υποχρεώσεών του οφείλεται αποκλειστικά σε αδυναμία αυτού προς εκπλήρωση.
Από τις ανωτέρω διατάξεις, συνδυαζόμενες με αυτές των άρθρων 216
στοιχ. α΄ και 338 ΚΠολΔ που ορίζουν
αντίστοιχα ότι κάθε διάδικος βαρύνεται
με την επίκληση και απόδειξη εκείνων
των γεγονότων που δικαιολογούν σύμφωνα με το νόμο την αξιούμενη από αυτόν δικαστική προστασία, 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, παρόλο
που έχει τη δυνατότητα, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, αλλά απόκειται στον εναγόμενο να ισχυρισθεί και να
αποδείξει ότι η μη εκπλήρωση οφείλεται
αποκλειστικά σε αδυναμία του (ΟλΑΠ
23/2005, ΑΠ 1/2009, ΑΠ 138/2006 δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ).
Συνακόλουθα η υπό κρίση από
15-4-2009 αγωγή της ενάγουσας με το
πιο πάνω περιεχόμενο και αιτήματα κατά
το μέρος που έγινε δεκτή (εν όλω ή εν μέρει) από την εκκαλουμένη, είναι νόμιμη
στηριζόμενη στις διατάξεις που προαναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε, πλην του αιτήματος καταβολής
ποσού 5.000 ΕΥΡΩ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από την παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά
του εναγομένου για τις ζημιές που προκάλεσε από υπαιτιότητά του στο μίσθιο και
από τη μη καταβολή των μισθωμάτων,
το οποίο δεν είναι νόμιμο, αφού, κατά τα
εκτιθέμενα στην αγωγή, το πταίσμα του
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εναγομένου εξαντλείται στην από μέρους
του παραβίαση της μισθωτικής σύμβασης με την μη καταβολή των μισθωμάτων και την πρόκληση φθορών στο μίσθιο
κατάστημα, που, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε‚ δεν θεμελιώνει αξίωση από αδικοπραξία, του αιτήματος καταβολής ποσού
5.000 ΕΥΡΩ στο οποίο, κατά τα αναγραφόμενα σ’ αυτή (αγωγή), εκτιμάται ότι θα
ανέλθει το κόστος για την έκδοση οικοδομικής αδείας για τη νόμιμη εκτέλεση των
εργασιών αποκατάστασης των ζημιών
στο μίσθιο ακίνητο, το οποίο είναι αόριστο, αφού εκτίθεται σε αυτή το ποσό που
εκτιμάται ότι θα ανέλθει το κόστος για την
έκδοση της οικοδομικής άδειας, χωρίς να
καθορίζεται αναλυτικά το ύψος της αμοιβής του πολιτικού μηχανικού βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού ή σύμφωνα με
τιμές μονάδος που καθορίζονται με την
υπ’ αριθμ. 81304/6083/1989 απόφαση
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 3
του ΠΔ 696/1974 και χωρίς να προσδιορίζεται το ύψος των λοιπών επιβαρύνσεων για την έκδοση αυτής (εισφορές ΙΚΑ,
ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΦΠΑ) και του αιτήματος
να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος οφείλει
μισθώματα στην ενάγουσα ως αποζημίωση για την πρόωρη και υπαίτια εκ μέρους
του λύση της μισθώσεως και ειδικότερα
για διαφυγόντα κέρδη που αντιστοιχούν
στα μισθώματα που θα εισέπραττε για το
διάστημα από 9-6-2009 έως 10-4-2014,
ύψους 44.291 ΕΥΡΩ, το οποίο πρέπει
να απορριφθεί ως πρόωρα ασκούμενο
καθότι δεν ήταν απαιτητό κατά το χρόνο
της συζητήσεως της ενδίκου αγωγής στο
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο στις 22-5-2009
λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος
ότι η ενάγουσα δεν επικαλείται ότι συντρέχουν για το αίτημα αυτό οι προϋποθέσεις
του άρθρου 69 του ΚΠολΔ.
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Κατά τα λοιπά και δεδομένου ότι
καταβλήθηκε το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου με τα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. εκκαλούμενη απόφαση) και
προσκομίσθηκε η προβλεπόμενη από το
άρθρο 81 παρ.3 του ν. 2238/1994, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ.1
του ν. 3220/2004, υπ’ αριθ. 10817/2009
βεβαίωση του αρμοδίου Οικονομικού
Εφόρου της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με το από
9-2-2008 ιδιωτικό συμφωνητικό η ενάγουσα εκμίσθωσε στον εναγόμενο ένα
κατάστημα εμβαδού 123 τμ στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας και επί της οδού
Ελευθερίου Βενιζέλου 73, που θα το χρησιμοποιούσε ως κατάστημα έκθεσης και
εμπορίας υαλοπινάκων.
Η μίσθωση ήταν διάρκειας έξι (6)
ετών με ημερομηνία ενάρξεως της μισθώσεως 10-4-2008 και λήξεως 10-4-2014
αντί μηνιαίου μισθώματος 675 ΕΥΡΩ,
που θα καταβάλλετο το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, το οποίο μετά την πάροδο της πρώτης διετίας θα αναπροσαρμόζετο κατά ποσοστό 3,5% κάθε χρόνο.
Όπως προκύπτει από το άρθρο 4
του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως
ο μισθωτής κατέβαλε το ποσό των 2.000
ΕΥΡΩ ως εγγύηση, η οποία σύμφωνα με
το άρθρο 14 θα κατέπιπτε ως ποινική ρήτρα υπέρ της εκμισθώτριας στην περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής των μισθωμάτων ή παραβάσεως κάποιου άλλου
όρου της συμβάσεως και καταγγελίας από
την εκμισθώτρια της μισθώσεως.
Περαιτέρω όπως προκύπτει από
το άρθρο 6 της συμβάσεως ο εναγόμενος
μισθωτής παρέλαβε το μίσθιο και το βρήκε της αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση
και κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει και συμφωνήθηκε ότι ευθύνεται για την
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αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών του μισθίου καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι με
προφορική συμφωνία στις αρχές Φεβρουαρίου του έτους 2008 η ενάγουσα
είχε παραδώσει το μίσθιο κατάστημα
στον εναγόμενο προκειμένου να προβεί
σε κάποιες μετατροπές που ήταν αναγκαίες για τη χρήση που είχε συμφωνηθεί καθότι προγενέστερα το μίσθιο ήταν
μισθωμένο για να χρησιμοποιείται ως
ψησταριά -εστιατόριο, όπως προκύπτει
από το προσκομιζόμενο από την ενάγουσα από 20-8-2005 ιδιωτικό συμφωνητικό
μισθώσεως που είχε συνάψει με το Σ.Τ..
Ο εναγόμενος μισθωτής αν και είχε
παραλάβει το μίσθιο στην κατοχή του και
κατάλληλο για τη χρήση που είχε συμφωνηθεί, δεν κατέβαλε στην ενάγουσα τα μισθώματα των μηνών από Οκτώβριο του έτους
2008 έως και τον Απρίλιο του έτους 2009.
Για το λόγο αυτό η ενάγουσα με
την υπό κρίση αγωγή που επιδόθηκε
στον εναγόμενο στις 16-4-2009, όπως
προκύπτει από την υπ’ αριθ. 4521β/164-2009 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Λευκάδας Γ.Τ., κατήγγειλε τη μίσθωση, η
οποία έληξε σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο εδάφιο α του άρθρου 597 του ΑΚ
στις 17-5-2009, δεδομένου ότι ο εναγόμενος δεν κατέβαλε εντός μηνός από της
καταγγελίας τα οφειλόμενα μισθώματα
ώστε αυτή να μην μείνει χωρίς αποτέλεσμα κατά το εδάφιο γ του ιδίου άρθρου.
Ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι λόγω
των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε και που εμπόδισαν αυτόν να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από
τη μίσθωση και να καταστήσει λειτουργικό το μίσθιο κατάστημα, συμφώνησε με
την ενάγουσα να λυθεί η σύμβαση μισθώσεως το Φεβρουάριο του έτους 2009, και
περαιτέρω ισχυρίζεται ότι βρήκε μισθω-
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τές να μισθώσουν το μίσθιο κατάστημα,
όπως το Δ.Β. για να το χρησιμοποιήσει ως
πρατήριο άρτου και το Δ.Κ. για λογαριασμό της νύφης του που ήθελε να το χρησιμοποιήσει για παιδότοπο και ότι η ενάγουσα αρνήθηκε τη σύναψη μισθώσεως
με τους υποψήφιους μισθωτές.
Σύμφωνα με τα εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε η μίσθωση μπορεί να λυθεί με νεότερη συμφωνία των μερών χωρίς να απαιτείται για
την απόδειξη της συμφωνίας αυτής, έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, πλην όμως
στην προκειμένη περίπτωση δεν αποδείχθηκε ότι λύθηκε η σύμβαση μισθώσεως
με προφορική συμφωνία των διαδίκων
αφού ο εναγόμενος δεν επικαλείται ούτε
προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία περί
του ισχυρισμού του αυτού, η δε κατάθεση του μάρτυρά του, ως προς τον ισχυρισμό αυτό του εναγόμενου, ήταν ασαφής, αφού απλώς κατέθεσε, χωρίς να
έχει βέβαιη και άμεση γνώση, ότι γνωρίζει από τον εναγόμενο, με τον οποίο
συνεργάζεται, ότι οφείλει τα μισθώματα
μέχρι το Φεβρουάριο (του έτους 2009)
ενώ δεν κατέθεσε ότι συμφωνήθηκε μεταξύ των διαδίκων η λύση της συμβάσεως μισθώσεως. Επίσης δεν αποδείχθηκε από κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι
ο εναγόμενος παρέδωσε και η ενάγουσα παρέλαβε το μίσθιο ακίνητο.
Συνακόλουθα αποδείχθηκε ότι ο
εναγόμενος οφείλει στην ενάγουσα τα μισθώματα των μηνών Οκτωβρίου 2008 έως
και Μαΐου 2009 (8 μηνών) που ανέρχονται
στο ποσό των 5.400 ΕΥΡΩ (8 Χ 675). Το
αίτημα της ενάγουσας για επιδίκαση και
ποσοστού 3,6 % ως τέλος χαρτοσήμου για
κάθε οφειλόμενο μίσθωμα, δεν είναι νόμιμο,
καθότι το τέλος χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων καταργήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 4
του ν. 3522/2006 από 1-1-2008.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενα-
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γόμενος, ενώ είχε συμφωνηθεί να προβεί
σε μετατροπές στο μίσθιο για να λειτουργήσει ως κατάστημα - έκθεση υαλοπινάκων,
αυτός προέβη στην πλήρη απογύμνωση
του καταστήματος από τις εξωτερικές τζαμαρίες και σε καταστροφές στους τοίχους,
στα δάπεδα και στις εγκαταστάσεις χωρίς
να προβεί σε καμία επισκευή, όπως προκύπτει από την κατάθεση του μάρτυρα της
ενάγουσας και τη από 20-3-2009 έκθεση
αυτοψίας του πολιτικού μηχανικού Χ.Π.,
που προσκομίζει η ενάγουσα.
Ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι
το επιδικασθέν στην ενάγουσα από το
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ποσό των
43.545,17 ΕΥΡΩ για εργασίες επισκευής του μισθίου ακινήτου είναι υπερβολικό και για το λόγο αυτό ζητεί να διαταχθεί
από το Δικαστήριο τούτο η διενέργεια
πραγματογνωμοσύνης σχετικά με το
ύψος των ζημιών του μισθίου ακινήτου.
Πλην όμως το Δικαστήριο κρίνει
ότι δεν είναι αναγκαία η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης αφού από την προσκομιζόμενη από την ενάγουσα έκθεση
αυτοψίας του ως άνω πολιτικού μηχανικού αποδεικνύεται το ύψος των ζημιών
του μισθίου ακινήτου της ενάγουσας,
ενώ ο εναγόμενος δεν προσκόμισε ανταποδεικτικά, όπως μπορούσε, αντίστοιχη
έκθεση πολιτικού μηχανικού ή άλλα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία προς αντίκρουση των αγώγιμων ισχυρισμών ως
προς το ύψος των ζημιών του μισθίου.
Από την έκθεση αυτοψίας του ως
άνω πολιτικού μηχανικού αποδείχθηκε
ότι προκλήθηκαν από τον εναγόμενο μισθωτή οι εξής ζημιές στο μίσθιο : α) στην
πόρτα εισόδου για την αποκατάσταση της
οποίας απαιτείται ποσό 600 ΕΥΡΩ κ.λ.π.
Περαιτέρω η ενάγουσα ζητεί την
επιδίκαση ΦΠΑ ποσοστού 19% και ποσού 7.385,13 ΕΥΡΩ επί της δαπάνης για
την επισκευή του μισθίου ακινήτου. Πλην
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όμως το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί ως πρόωρα ασκούμενο, αφού η
απόδοση του ΦΠΑ, προϋποθέτει την
εκτέλεση των εργασιών και την έκδοση
των αντίστοιχων τιμολογίων (βλ. Κρητικό
«ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ» εκδ 2008 παρ.22 αριθ.
49, ΕφΛαρ. 221/2005 Αρμ. 2005.1564,
ΕφΑθ 371/1997 ΕλΔ 38.1601).
Περαιτέρω και λόγω της καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως για τα ως
άνω οφειλόμενα από τον εναγόμενο μισθώματα, πρέπει να αναγνωρισθεί ότι βάσει του
άρθρου 14 του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως, κατέπεσε υπέρ της ενάγουσας
εκμισθώτριας η εγγύηση των 2.000 ΕΥΡΩ
που δόθηκε από τον εναγόμενο ως ποινική
ρήτρα, σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν στη
μείζονα σκέψη που προηγήθηκε.
Τέλος ως προς τον ισχυρισμό του
εναγομένου ότι η ενάγουσα ασκεί καταχρηστικά τα ως άνω δικαιώματά της, για
να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώματος
ως καταχρηστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 281 ΑΚ θα πρέπει η
προφανής υπέρβαση των ορίων που
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά
ήθη ή ο οικονομικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος να προκύπτει από
την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που μεσολάβησαν ή από άλλα
περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά νόμο
να εμποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώματος, καθιστούν μη ανεκτή την άσκηση του, κατά
τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις
του μέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΑΠ
2140/2009, 724/2009 δημοσιευμένες
στη ΝΟΜΟΣ ΟλΑΠ 17/1995).
Στην προκειμένη περίπτωση ούτε
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από έγγραφα, ούτε από τις καταθέσεις
των μαρτύρων αποδείχθηκε ότι από
την συμπεριφορά της ενάγουσας ή από
πραγματικές καταστάσεις που δημιουργήθηκαν ή τις περιστάσεις που μεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, κατέστη
μη ανεκτή η άσκηση των δικαιωμάτων της
ενάγουσας από τη σύμβαση μισθώσεως,
κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου.
Για το λόγο αυτό η σχετική ένσταση του εναγομένου πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσία. Μετά από
όλα τα παραπάνω η κρινόμενη αγωγή
πρέπει να γίνει δεκτή κατά ένα μέρος
και ως ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος α) να αποδώσει στην
ενάγουσα τη χρήση του μισθίου ακινήτου, β) να καταβάλει στην ενάγουσα αα)
το ποσό των 5.400 ΕΥΡΩ, με το νόμιμο
τόκο για έκαστο μίσθωμα των 675 ΕΥΡΩ
από τη 2η ημέρα κάθε καθυστερούμενου μηνός το διάστημα από Οκτωβρίου
2008 έως Μαΐου 2009 και γ) το ποσό των
32.046,20 ΕΥΡΩ με το νόμιμο τόκο από
της επιδόσεως της αγωγής και να αναγνωρισθεί ότι έχει καταπέσει υπέρ της
ενάγουσας η εγγύηση του ποσού των
2.000 ΕΥΡΩ ως ποινική ρήτρα.
Εξάλλου και σύμφωνα με τα εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε λόγω της ιδιότητος του εναγομένου ως
εμπόρου και της εμπορικότητας της διαφοράς, δεδομένου ότι η οφειλή μισθωμάτων από έμπορο είναι εμπορική πράξη (ΑΠ 138/2006, ΕφΔωδ. 34/2008 δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ), πρέπει να διαταχθεί η προσωπική κράτηση κατά του
εναγομένου διάρκειας επτά (7) μηνών ως
μέσο αναγκαστικής εκτελέσεως των καταψηφιστικών διατάξεων της παρούσας.
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645/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αθανάσιος Τσουλός-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Τσιμπούκης, Γεώργιος Γρίνος).
Πώληση ακινήτου από πωλητή που δεν ήταν κύριος. Η πώληση είναι έγκυρη. Ενόψει
όμως του αληθινού κυρίου δεν είναι ισχυρή η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου εφόσον αυτός που πωλεί πρέπει να είναι κύριος. Ο αληθινός κύριος στην περίπτωση αυτή προστατεύεται με διεκδικητική αγωγή την οποία, όμως, εφόσον το πωληθέν ακίνητο το κατέχει και το νέμεται ο αγοραστής, μπορεί να την στρέψει μόνο κατ’
αυτού και όχι κατά του πωλητή. Αν όμως και ο πωλητής αμφισβητεί το εμπράγματο
του δικαίωμα της κυριότητας μπορεί να ασκήσει αναγνωριστική αγωγή της κυριότητας. Δεν μπορεί όμως να ζητήσει την αναγνώριση της ακυρότητας της σύμβασης πώλησης του ακινήτου λόγω ελλείψεως κυριότητας στον πωλητή αφού η πώληση είναι
έγκυρη. Μια τέτοια αγωγή απορρίπτεται ως μη νόμιμη. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
239, 513 επ., 1033, 1191 ΑΚ προκύπτει ότι η πώληση ξένου ακινήτου, είναι έγκυρη, δηλαδή μόνη η έλλειψη κυριότητας στο ακίνητο δεν έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της σύμβασης (βλ.
Γ. Μπαλή, Γεν. Αρχαί του Αστ. Δικαίου
εκδ. 8η §67, ΑΠ 525/86 Νο8 35. 193,
AΠ 1528/85 ΝoΒ 34. 1582, ΕA 7217/91
ΕλλΔνη 34. 637, ΕφΘεσ 246/90 ΕλλΔνη
33. 1224, ΕΠειρ 503/97 Δ/νη 38/1900).
Έναντι όμως του αληθινού κυρίου δεν
είναι ισχυρή η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου, καθόσον για τη μεταβίβαση αυτή απαιτείται (άρθ. 1033 ΑΚ),
αυτός που μεταβιβάζει να είναι κύριος.
Συνεπώς εκείνος προς τον οποίο
μεταβιβάστηκε ξένο ακίνητο δεν αποκτά
την κυριότητα, εφόσον του μεταβιβάστηκε από μη κύριο (Γ. Μπαλής ΕμπρΔ, §
61, Γεωργιάδης ΕμπρΔ, § 175). Ο αληθής κύριος στην περίπτωση μεταβιβάσεως του ακινήτου του, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, προστατεύεται με τη διεκδικητική αγωγή (1094 ΑΚ), την οποία
όμως, εφόσον αυτό το νέμεται ή το κατέχει αποκλειστικά ο αγοραστής, μπορεί να

την στρέιμει μόνο κατ’ αυτού και όχι κατά
του πωλητή. Κατά του τελευταίου, εφόσον και αυτός αμφισβητεί το εμπράγματο αυτό δικαίωμά του, μπορεί να ασκήσει
την αναγνωριστική της κυριότητας αγωγή
(1094 ΑΚ, 70 ΚΠολΔ - βλ. Κ. Παπαδόπουλου, Αγωγές Εμπρ. Δικ. 1989, § 117, 4 δ,
σελ. 308, ΑΠ 243/1996 ΕλλΔνη 37.1543).
Δεν μπορεί όμως, σύμφωνα με
τα όσα προαναφέρθηκαν, να ζητήσει την
αναγνώριση της ακυρότητας της σύμβασης πώλησης του ακινήτου, λόγω ελλείψεως κυριότητας του πωλητή, αφού, όπως
προαναφέρθηκε αυτή είναι έγκυρη, και συνεπώς μια τέτοια αγωγή με την οποία δηλ.
ζητείται η αναγνώριση ακυρότητας σύμβασης πώλησης ακινήτου, λόγω έλλειψης
κυριότητας του πωλητή, δεν είναι νόμιμη.
Επομένως το αίτημα της αγωγής των εκκαλουσών περί αναγνώρισης
της ακυρότητας των συμβάσεων πωλήσεως του επιδίκου στην εφεσίβλητο,
δυνάμει των υπ’ αριθμ. 15911/1967 και
23144/1970 των συμ/φων Αγρινίου Κ. Μ.
και Κ. Λ. αντίστοιχα, λόγω έλλειψης κυριότητας του αγοραστή δεν είναι νόμιμο. Άρα
ορθώς απορρίφθηκε με την ίδια αιτιολογία
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από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, και ως
εκ τούτου ο σχετικός λόγος της έφεσης είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Περαιτέρω από την εκτίμηση των
ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, που
περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά, καθώς και όλων των
νομοτύπω μετ’ επικλήσεως προσκομιζόμενων εγγράφων αποδεικνύονται τα
ακόλουθα: Ο κοινός και απώτερος δικαιοπάροχος των διαδίκων Ν.Π (πενθερός
της εφεσίβλητης και της πρώτης εκκαλούσας και παππούς της δεύτερης), είχε
στην αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή του, μια πεπαλαιωμένη ανώγεια οικία αποτελούμενη από τέσσερα δωμάτια
και βοηθητικούς χώρους στο ανώγειο και
δύο ισόγεια καταστήματα με υπόγειο μετά
του υπ’ αυτής εδάφους και του περιβάλλοντος χώρου, συνολικής εκτάσεως του οικοπέδου 150 τ.μ, το οποίο βρίσκεται στην
πόλη του Αγρινίου επί της συμβολής των
οδών Εθνικής Αντιστάσεως (πρώην Καρπενησίου) και Βασ. Παναγοπούλου (πρώην Παναιτωλικού) και συνορεύει ανατολικά
με ιδιοκτησία Α. συζ. Π.Κ., δυτικά με δημοτική οδό Καρπενησίου (νυν Εθνικής Αντιστάσεως), βόρεια με δημοτική οδό Παναιτωλικού (νυν Βασ. Παναγοπούλου) και νότια με ιδιοκτησία Μ.. Το εν λόγω ακίνητο
υπήγαγε στις διατάξεις του Ν. 3741/1929
και των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ, συστήσας επ’ αυτού δυνάμει των παρακάτω
συμβολαίων οριζόντιες ιδιοκτησίες κατά
την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων, τις οποίες μετά των αναλογούντων
ποσοστών συγκυριότητας επί του εδάφους και των λοιπών κοινοχρήστων μερών διέθεσε ως ακολούθως: Δυνάμει του
5156/1957 προικοσυμβολαίου του τότε
συμβ/φου Αγρινίου Ηλ. Π., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Αγρινίου (Τόμος 80 και

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

αριθμός 161), συνέστησε προίκα υπέρ της
θυγατρός του Ε. συζ. Γ. Τ. και μεταβίβασε
το μεσημβρινό ισόγειο κατάστημα της ως
άνω παλαιάς οικίας μετά ποσοστού ίσου
προς το 1/5 εξ αδιαιρέτου εκ του ανωτέρω
οικοπέδου και των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων του.
Κα τ όπ ι ν μ ε το υ π ’ α ρ ι θ μ .
13.469/1961 πωλητήριο συμβόλαιο του
ιδίου ως άνω συμβ/φου, που επίσης μεταγράφηκε νόμιμα στο αυτό ως άνω Υποθηκοφυλακείο (Τόμος 78 και αριθμός 730),
συνέστησε άλλες τρεις οριζόντιες ιδιοκτησίες, ήτοι τον ανώγειο όροφο, το έτερο
κατάστημα του ισογείου και το υπόγειο,
τις οποίες μεταβίβασε λόγω πωλήσεως
προς τον υιό του Γ. Ν. Π. και τη σύζυγό
του Μ. Π. (δεύτερη εκκαλούσα) κατά το
1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα εκ του ως
άνω ακινήτου με τα του αναλόγου και νομίμου ποσοστού συγκυριότητας επί του
εδάφους και των λοιπών κοινοκτήτων χώρων (ήτοι των 2/5 εξ αδιαιρέτου).
Συγκεκριμένα μεταβίβασε: α) το
1/2 εξ αδιαιρέτου του ανωγείου ορόφου
της οικίας β) ολόκληρο το προς βορρά
ισόγειο κατάστημα και γ) το ½ εξ αδιαιρέτου του υπογείου. Το υπόλοιπο αδιάθετο τμήμα του ως άνω ακινήτου παρέμεινε στην ιδιοκτησία του. Στην πλευρά
του οικοπέδου την φέρουσα πρόσοψη
επί της οδού πρώην Καρπενησίου, μήκους 7 μ. οικοδόμησε διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από τρία δωμάτια και
βοηθητικούς χώρους στο ανώγειο 60 τ.μ
περίπου και ισόγειο αδιαίρετο χώρο εμβαδού 60 τμ περίπου, συνορεύουσα με
ακάλυπτο χώρο ακινήτου, με δημοτική
οδό πρώην Καρπενησίου, με την κλίμακα ανόδου στο ανώγειο και με παλαιά οικία και ακίνητο ιδιοκτησίας Μ., με δικαίωμα εισόδου από την κοινή κλίμακα την
άγουσα στο ανώγειο της παλαιάς οικίας. Δυνάμει του υπ’ αριθμό 15.911/1967
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συμβολαίου του τότε συμβ/φου Αγρινίου
Κ.Μ. τη συγκεκριμένη νεόδμητη ημιτελή
οικοδομή ολόκληρη υπήγαγε στις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων
1002 και 1117 του ΑΚ, και μετά του αναλογούντος και νομίμου ποσοστού συγκυριότητας επί του εδάφους και των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων του
όλου (ενιαίου) ακινήτου, με δικαίωμα εισόδου από την αυτή είσοδο την άγουσα
στο ανώγειο της παλαιάς οικίας και με το
δικαίωμα ανυψώσεως αυτής καθ’ όλο το
επιτρεπόμενο ύψος, ο πωλητής μεταβίβασε λόγω πωλήσεως στον υιό του Α.Π.
και στην σύζυγό του Ε. (εφεσίβλητη), κατά
το 1/2 εξ αδιαιρέτου στον καθένα.
Ακολούθως, ο προαναφερθείς σύζυγος της εφεσίβλητης μεταβίβασε σ’ αυτήν λόγω δωρεάς δυνάμει του υπ’ αριθμό
23.144/1970 συμβολαίου του τότε συμβ/
φου Αγρινίου Κ.Μ. νομίμως μεταγεγραμένου, (Tόμος 84 και αριθμός 827) το εξ
½ εξ αδιαιρέτου μερίδιό του, η οποία από
τότε κατέστη αποκλειστική κυρία ολόκληρης της επίδικης οικοδομής, ως αυτοτελούς διηρημένης ανεξάρτητης ιδιοκτησίας και συγκυρία κατ’ ανάλογη μερίδα του
οικοπέδου και των λοιπών κοινοκτήτων
και κοινοχρήστων χώρων.
Εκ παραλλήλου, με το υπ’ αριθμό
4526/1995 συμβόλαιο γονικής παροχής
της συμβ/φου Αγρινίου Α. Π., που μεταγράφηκε νόμιμα (τόμος 132 και αριθμός
137) οι Γ.Π. και Μ.Π (δεύτερη εκκαλούσα) μεταβίβασαν προς την (πρώτη εκκαλούσα) Ν.Π. κατά ψιλή κυριότητα, παρακρατώντας για τον εαυτό τους την επικαρπία, ότι αυτοί απέκτησαν με το ως άνω
13.469/1961 συμβόλαιο, δηλαδή τις ως
άνω αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες με
το ανάλογο ποσοστό συγκυριότητας, επί
του ενιαίου οικοπέδου, των κοινοκτήτων
και κοινοχρήστων χώρων, ήτοι το 1/2 εξ
αδιαιρέτου του ανωγείου ορόφου της πα-
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λαιάς οικίας με δικαίωμα εισόδου από την
κοινή κλίμακα β) ολόκληρο το προς βορά
ισόγειο κατάστημα και γ) το 1/2 εξ αδιαιρέτου του υπογείου μετά του αναλόγου ποσοστού συγκυριότητας επί του εδάφους
και των λοιπών κοινοκτήτων χώρων (ήτοι
των 2/5 εξ αδιαιρέτου).
Αντιθέτως, ουδόλως αποδείχθηκε
ότι απέκτησε με παράγωγο τρόπο δικαίωμα κυριότητας επί της αυτοτελούς και
ανεξάρτητης ιδιοκτησίας της νεόδμητης
διώροφης οικοδομής, η πρώτη εκκαλούσα, η οποία μάλιστα δεν είχε καν ανεγερθεί κατά το χρόνο συντάξεως του συμβολαίου των δικαιοπαρόχων της (1961). Ο
ισχυρισμός των εκκαλουσών Ν. και Μ.Π.,
περί απέκδυσης του κοινού τους δικαιοπαρόχου, Ν.Π, από κάθε εμπράγματο
δικαίωμά του, επί του επιδίκου ακινήτου,
πριν την μεταβίβαση του τελευταίου στην
εφεσίβλητη Ε.Π και στο σύζυγό της Α.,
δεν ευσταθεί αφού αυτός δεν μεταβίβαζε
ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί ενιαίου ακινήτου, αλλά συνέστησε αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες τις οποίες
και μετεβίβαζε μετά των (οποιωνδήποτε)
αναλογούντων στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη εξ αδιαιρέτου ποσοστά, σημειούμενου πάντως και του ότι με τις μεταβιβάσεις των οριζοντίων ιδιοκτησιών,
που είχαν λάβει χώρα μέχρι τον ως άνω
κρίσιμο χρόνο, ο εν λόγω Ν.Π., είχε διαθέσει μόλις τα 3/5 εξ αδιαιρέτου επί του
κοινού ενιαίου ακινήτου (2/5 στον Γ. και
τη Μ.Π + 1/5 στην Ε.Π Τ.).
Η μεταβίβαση, δυνάμει του υπ’
αριθμ. 2.334/1970 πωλητηρίου συμβολαίου του συμ/φου Αγρινίου Κ. Λ., στην
νύφη του Α., του υπολοίπου 1/2 εξ αδιαιρέτου της ανωγείου της παλαιάς οικίας και του υπογείου αυτής με τα ανάλογα εξ αδιαιρέτου ποσοστά επί του όλου
ακινήτου έλαβε χώρα τρία χρόνια μετά
την κατάρτιση του ως άνω, υπ’ αριθμού
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15.911/1967 συμβολαίου.
Περαιτέρω δεν αποδείχθηκαν
πράξεις νομής στον ανώγειο όροφο της
νεόδμητης οικοδομής εκ μέρους των εκκαλουσών αλλά ούτε και του αποβιώσαντος πατρός και συζύγου των Γ.Π. Αντιθέτως αποδείχθηκε ότι η εφεσίβλητη Ε.Π
και ο σύζυγός της Α., κατοικούσαν στην
εν λόγω ανώγειο κατοικία από την ανέγερσή της, ενώ όταν μετοίκησαν από
αυτή το έτος 1981, εκμίσθωναν την τελευταία και εισέπρατταν τα μισθώματα.
Όσον δε αφορά το ισόγειο της εν
λόγω οικοδομής προέκυψε μεν ότι οι εκκαλούσες Ν. και Μ.Π. αλλά και ο πατέρας της πρώτης και σύζυγος της δεύτερης Γ.Π, ασκούσαν διακατοχικές πράξεις
αποθηκεύοντας εμπορεύματα προς εξυπηρέτηση της εμπορικής δραστηριότητας
του παρακείμενου καταστήματός τους.
Ωστόσο, ουδόλως αποδείχθηκε
ότι αυτές οι πράξεις έλαβαν χώρα με διάνοια κυρίου, ενώ εξάλλου όμοιας φύσης διακατοχικές πράξεις ασκούσαν και

η εφεσίβλητη μετά του συζύγου της Α.Π..
Τα ανωτέρω επιβεβαιώθηκαν και από την
σαφή και αντικειμενική κατάθεση της μάρτυρος της εφεσίβλητης (θυγατέρας του
κοινού δικαιοπαρόχου των διαδίκων Ν.Π
και αδελφής των συζύγων τόσον της εφεσίβλητης όσον και της δεύτερης εκκαλούσας), που δεν αναιρείται από την ελεγχόμενη ως προς την αξιοπιστία και αντικειμενικότητά της κατάθεση της μάρτυρος
των εκκαλουσών, λόγω της στενής συγγενικής τους σχέσης (αδελφή της πρώτης
και θυγατέρας της δεύτερης).
Με βάση τα ως άνω λοιπόν γίνεται δεκτό ότι κυρία της επίδικης οριζόντιας ιδιοκτησίας είναι η εφεσίβλητη, ενώ οι
εκκαλούσες ουδέν δικαίωμα έχουν επ’
αυτής. Κατά συνέπεια το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο που δέχθηκε τα ίδια παραπάνω και με την εκκαλουμένη απέρριψε
την αγωγή των εκκαλουσών, ενώ έκανε
δεκτή την αγωγή της εφεσιβλήτου, ορθό
εκτίμησε τις αποδείξεις και δεν έσφαλε.

659/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης -Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Μαριλένα Λαλιώτη).
Μεταβίβαση ολόκληρης περιουσίας- Μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης (479 ΑΚ).
Ευθύνη αυτού που αποκτά απέναντι στο δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζόμενων
στοιχείων για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή την επιχείρηση. Έννοια περιουσίας και επιχείρησης. Εκείνος που αποκτά πρέπει να γνωρίζει, όταν γίνεται η μεταβίβαση, ότι η περιουσία ή η επιχείρηση που μεταβιβάζεται αποτελεί το όλο ή σημαντικό
τμήμα της περιουσίας εκείνου που μεταβιβάζει. Χρέη κατά την έννοια του άρθρου ΑΚ
479 μπορεί να είναι από οποιαδήποτε αιτία (σύμβαση, αδικοπραξία ή από το νόμο). Το
χρέος πρέπει να υπήρχε κατά το χρόνο μεταβιβάσεως της περιουσίας ή επιχειρήσεως και να μη γεννήθηκε αργότερα, εκτός αν αυτό προέρχεται από μεταβολή ή επέκταση της ενοχής που υπάρχει κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως. Γεννημένα κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως χρέη νοούνται εκτός από τα απαιτητά και εκείνα που βρίσκονται
κάτω από προθεσμία ή αίρεση ή που στηρίζονται σε έννομη σχέση από την οποία πηγάζει υποχρέωση για παροχή. Η μεταβίβαση μπορεί να πραγματώνεται με περισσότερες
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πράξεις, σύγχρονες ή διαδοχικές και σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, αρκεί αυτά να
γνωρίζουν ότι οι πράξεις αποτελούν μεταξύ τους ενότητα (δηλαδή βρίσκονται σε στενή
χρονική και οικονομική σχέση και ότι μεταβιβάζεται το σύνολο ή το σημαντικότερο τμήμα της περιουσίας).Στην περίπτωση αυτή καθένας που αποκτά ευθύνεται ανάλογα με
την αξία του τμήματος της περιουσίας που αυτός αποκτά. Περιστατικά ενδιαφέροντα.

Κατά το άρθρο 479 παρ. 1 ΑΚ αν
με σύμβαση μεταβιβάστηκε περιουσία ή
επιχείρηση αυτός που αποκτά ευθύνεται
απέναντι στο δανειστή έως την αξία των
μεταβιβαζόμενων στοιχείων για τα χρέη
που ανήκουν στην περιουσία ή την επιχείρηση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι
ως περιουσία νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που είναι δυνατόν να αποτιμηθούν (π.χ. κυριότητα κινητών, ακινήτων, πλοίων κ.λ.π) και μόνο
το ενεργητικό, δηλαδή εκείνο που απομένει μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων.
Η περιουσία της ΑΚ 479 αποτελείται μεν κατά κανόνα από πλειονότητα αντικειμένων, όπως π.χ. πραγμάτων,
απαιτήσεων κ.λ.π., πλην όμως η εφαρμογή της διατάξεως είναι δυνατή και σε
περίπτωση μεταβιβάσεως ενός αντικειμένου, όταν αυτό είναι το μόνο ή το πλέον
σημαντικό στοιχείο της περιουσίας εκείνου που μεταβιβάζει. Εκείνος που αποκτά πρέπει να γνωρίζει, όταν γίνεται η μεταβίβαση, ότι η περιουσία που μεταβιβάζεται αποτελεί το όλο ή σημαντικό τμήμα
της περιουσίας εκείνου που μεταβιβάζει.
Εξάλλου τα χρέη στα οποία
αναφέρεται η ΑΚ 479 μπορεί να είναι
οποιασδήποτε φύσεως και να πηγάζουν
από σύμβαση η αδικοπραξία ή από το
νόμο. Το χρέος πρέπει να υπήρχε κατά
το χρόνο μεταβιβάσεως της περιουσίας
ή επιχειρήσεως και να μη γεννήθηκε αργότερα, εκτός αν αυτό προέρχεται από
μεταβολή ή επέκταση της ενοχής που
υπάρχει κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως. Γεννημένα κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως χρέη νοούνται εκτός από τα

απαιτητά και εκείνα που βρίσκονται κάτω
από προθεσμία ή αίρεση ή που στηρίζονται σε έννομη σχέση από την οποία πηγάζει υποχρέωση για παροχή.
Περαιτέρω για την εφαρμογή της
ίδιας ως άνω διατάξεως του άρθρου 479
ΑΚ η μεταβίβαση της περιουσίας μπορεί
να πραγματώνεται και με περισσότερες
πράξεις, σύγχρονες ή διαδοχικές και σε
περισσότερα από ένα πρόσωπο, αρκεί
αυτά να γνωρίζουν ότι οι πράξεις αποτελούν μεταξύ τους ενότητα, ότι δηλαδή βρίσκονται σε στενή χρονική και οικονομική
σχέση και ότι μεταβιβάζεται το σύνολο ή
το σημαντικότερο τμήμα της περιουσίας.
Στην περίπτωση μάλιστα αυτή
η ευθύνη καθένα αυτών που αποκτούν
περιορίζεται ανάλογα με την αξία του
τμήματος της περιουσίας που αυτός
αποκτά (ΑΠ 776/2003 Ελ.Δνη 46.162,
Α.Π. 1129/1983 ΝοΒ 32.667, Εφ.Αθ.
2545/2003 Ελ.Δνη 45.5903).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η μη διάδικος, μητέρα του εκκαλούντος εναγομένου, Ι.Γ., είχε εγγυηθεί προς την ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. υπέρ του επίσης μη διαδίκου,
γαμβρού της από θυγατέρα, Γ.Λ. την
υπ’ αριθμ. 2861/99 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό -αλληλόχρεο λογαριασμό και τις υπ’ αριθμ. 2861/1/99 και
1861/2/99, 2861/3/2000, 2861/4/2000,
2861/5/2001, 2861/6/2002, 2861/7/2002
και 2861/8/2004 πρόσθετες αυξητικές
πράξεις αυτής, με τις οποίες ο ως άνω
πρωτοφειλέτης γαμβρός της έλαβε από
την ενάγουσα Τράπεζα πίστωση μέχρι
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το ποσό των 270.000 ευρώ, ευθυνόμενη ως αυτοφειλέτης από τη συγκεκριμένη σύμβαση, παραιτούμενη της ενστάσεως διζήσεως και αναγνωρίζοντας ανεπιφύλακτα κάθε χρεωστικό υπόλοιπο της
πιστώσεως, που ήθελε αναγνωρίσει ο
πιστούχος - πρωτοφειλέτης.
Η εν λόγω σύμβαση πιστώσεως λειτούργησε και με βάση αυτή τηρήθηκε ο υπ’ αριθμ. 5504008805781
τραπεζικός λογαριασμός, ο οποίος την
30- 6-2004 εμφάνιζε χρεωστικό υπόλοιπο 270.362,91 ευρώ, το οποίο αναγνώρισε ο ως άνω πιστούχος - πρωτοφειλέτης με το από 5-7-2004 σύμφωνο λογαριασμού. Τελικά ο λογαριασμός έκλεισε
στις 15-3-2005 κατόπιν καταγγελίας της
ενάγουσας Τράπεζας και τη μεταφορά
χρεωστικού υπολοίπου σε βάρος του ως
άνω πιστωτή σε λογαριασμό οριστικής
καθυστέρησης ύψους 148.831,29 ευρώ.
Με βάση το ως άνω χρεωστικό
κατάλοιπο σε οριστική καθυστέρηση, κατόπιν αιτήσεως της ενάγουσας Τράπεζας
εκδόθηκε εναντίον της ως άνω εγγυήτριας του λογαριασμού Ι.Γ. και του πρωτοφειλέτη η υπ’ αριθμ. 135/2005 διαταγή
πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών με την οποία αυτοί υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν εις
ολόκληρο ο καθένας στην ενάγουσα πιστώτρια Τράπεζα το ως άνω χρεωστικό
κατάλοιπο από 148.831,29 ευρώ.
Στο μεταξύ και επειδή από το έτος
2004 ο ως άνω πιστούχος - πρωτοφειλέτης αντιμετώπιζε οικονομικές δυσχέρειες και ο λογαριασμός του δεν εξυπηρετείτο κανονικά, η ενάγουσα πιστώτρια Τράπεζα ζήτησε και η ως άνω εγγυήτρια του λογαριασμού Ι.Γ. συναίνεσε και με την 3397/17-9-2004 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
εγγράφηκε υπέρ της πιστώτριας Τράπεζας προσημείωση υποθήκης για το ποσό
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των 80.000 ευρώ επί δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών της εγγυήτριας αυτής. Συγκεκριμένα 1) στο διαμέρισμα Α6….. και 2)
στη θέση στάθμευσης αυτοκινήτου Γιώτα
εννέα (Ι9) του ισογείου ορόφου …. Η αξία
των ακινήτων αυτών στον ως άνω χρόνο εγγραφής της προσημειώσεως υποθήκη (17-9-2004) εκτιμάται στο συνολικό ποσό των 80.000 ευρώ για το οποίο
και εγγράφηκε η προσημείωση υπέρ της
ενάγουσας πιστώτριας Τράπεζας.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι κατά
τον ίδιο ως άνω χρόνο στην περιουσία
της εγγυήτριας Ι.Γ. περιλαμβάνονταν: 1)
Κατά πλήρη κυριότητα το υπό στοιχεία
Α7 διαμέρισμα του πρώτου πάνω από
το ισόγειο ορόφου της ίδιας ως άνω πολυκατοικίας, επιφανείας 57 τ.μ. και 2) η
επικαρπία του με στοιχεία Δ6 διαμερίσματος του τετάρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου της ίδιας ως άνω πολυκατοικίας, επιφανείας 95 τ.μ.
Η εν λόγω περιουσία της εγγυήτριας υφίστατο κατά το Σεπτέμβριο
2004 ενώ είχε γεννηθεί η προαναφερόμενη απαίτηση της ενάγουσας Τράπεζας κατ’ αυτής, αφού ο πιστούχος πρωτοφειλέτης είχε αναγνωρίσει το προαναφερόμενο χρεωστικό κατάλοιπο του
αλληλόχρεου λογαριασμού, για τη πληρωμή του οποίου ενεχόταν ως ολόκληρο και η εγγυήτρια αυτή.
Ενώ όμως είχε γεννηθεί η ως άνω
απαίτηση της ενάγουσας Τράπεζας εναντίον της, η Ι.Γ. με το 136/13-9-2004 συμβόλαιο της συμ/φου Δύμης Π.Σ. που καταχωρήθηκε στο κτηματολόγιο Πατρών με
αριθμό 8004/14-9-2004, μεταβίβασε λόγω
πωλήσεως στη μη διάδικο εγγονή της Π.Λ.
το ως άνω Α7 διαμέρισμά της του πρώτου
πάνω από το ισόγειο ορόφου της προαναφερόμενης πολυκατοικίας αντί τιμήματος, υπολογιζόμενου με βάση την αντικειμενική αξία 34.395,80 και πραγματικής αξί-
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ας, σύμφωνα με την αγωγή 65.000 ευρώ.
Στη συνέχεια η ως άνω Π.Λ. το
ίδιο διαμέρισμα που απέκτησε, με το
172/8- 11-2004 συμβόλαιο της συμ/φου
Δύμης Π.Σ. που καταχωρήθηκε νόμιμα στο κτηματολόγιο Πατρών μεταβίβασε περαιτέρω, λόγω πωλήσεως, στην
πρώτη εναγόμενη Ι.Μ. Μ., εγγονή και
αυτή της ως άνω εγγυήτριας. Ως προς
την εναγόμενη αυτή η αγωγή απορρίφθηκε κατ’ ουσία από το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο και αφού δεν προσβάλλεται
με έφεση δεν ερευνάται από το παρόν
Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο.
Περαιτέρω η ίδια εγγυήτρια Ι.Γ.
δυνάμει του 10.541/8-11-2004 συμβολαίου της συμ/φου Πατρών Α.Κ. που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Κτηματολόγιο Πατρών με αριθμό 10.464/8-11-2004 παραιτήθηκε λόγω γονικής παροχής από
το δικαίωμα της επικαρπίας επί του ως
άνω Δ6 διαμερίσματος της προαναφερόμενης πολυκατοικίας υπέρ του δευτέρου
εναγόμενου γιου της, Π.Μ., ψιλού κυρίου
αυτού, ο οποίος έτσι απέκτησε την πλήρη κυριότητα του εν λόγω διαμερίσματος, αντικειμενικής αξίας του παραχωρηθέντος αυτού δικαιώματος επικαρπίας 13.185,05 ευρώ. Υποστηρίζει η ενάγουσα ότι η πραγματική αξία του παραχωρηθέντος ως άνω δικαιώματος επικαρπίας ανερχόταν στο χρόνο μεταβίβασής του σε 20.000 ευρώ.
Το τελευταίο δεν κρίνεται βάσιμο, γιατί η επικαρπία ως περιορισμένο
εμπράγματο δικαίωμα είναι κατ’ αρχήν
αμεταβίβαστη και μόνο η άσκησή της μπορεί να μεταβιβάζεται σε τρίτο για χρόνο
που δεν υπερβαίνει τη διάρκειά της (άρθρ.
1166 ΑΚ), ενώ μπορεί να γίνει παραίτηση
από αυτή υπέρ του ψιλού κυρίου. Έτσι η
επικαρπία ως δικαίωμα δεν μπορεί να γίνει
αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης,
ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για αγορα-
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στική αξία αυτής, πέραν της υπολογιζόμενης αντικειμενικής αξίας της.
Οπότε εκτιμάται και με δεδομένο
ότι η ως άνω επικαρπώτρια ήταν ηλικιωμένη, 70 ετών, ότι η αξία του δικαιώματος επικαρπίας δεν υπερέβαινε το ποσό
των 13.185,05 ευρώ που προκύπτει με
βάση το αντικειμενικό σύστημα εκτίμησης. Οι διαδοχικές αυτές περιουσιακές
μεταβιβάσεις από την ως άνω εγγυήτρια
προς τους εναγόμενους δεν αποτελούν
μεταξύ τους ενότητα. Άσχετα όμως από
αυτό, με τις ίδιες διαδοχικές περιουσιακές μεταβιβάσεις δεν μεταβιβάστηκε το
σημαντικότερο τμήμα της περιουσίας της
ως άνω Ι.Γ., που με βάση τη σύμβαση
εγγυήσεως ενεχόταν σε πληρωμή προς
την ενάγουσα του ως άνω χρέους.
Ειδικότερα η αξία του μεταβιβασθέντος διαμερίσματος Α7 κατά την
αγωγή ανερχόταν σε 65.000 ευρώ και
του δικαιώματος επικαρπίας που παραχωρήθηκε στο δεύτερο εναγόμενο
και ενδιαφέρει στην υπό κρίση περίπτωση σε 13.185,05 ευρώ και συνολικά σε
78.185,05 ευρώ. Αντίθετα στην κυριότητα της εγγυήτριας παρέμειναν οι ως
άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα το ως άνω Α6 διαμέρισμα και Ι9
θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, συνολικής αξίας 80.000 ευρώ, δηλαδή μεγαλύτερη της άνω μεταβιβασθείσας περιουσίας που ήταν 78185,05 ευρώ.
Μάλιστα για το ποσό αυτό της αξίας των δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών (Α6
και I9 από 80.000 ευρώ) η εγγυήτρια είχε
παραχωρήσει στην ενάγουσα Τράπεζα
δικαίωμα και ενέγραψε προσημείωση
υποθήκης προς εξασφάλιση της απαίτησής της από τον αλληλόχρεο λογαριασμό που είχε εγγυηθεί αυτή.
Όπως δε βεβαιώθηκε από την
κατάθεση στο ακροατήριο του μάρτυρα υπαλλήλου της ενάγουσας Τράπε-
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ζας Α.Ν., όταν στις 17-9-2004 εγγράφηκε συναινετική προσημείωση υποθήκης για το ποσό των 80.000 ευρώ, κατά
την κρίση της ενάγουσας Τράπεζας, το
ποσό αυτό κάλυπτε και εξασφάλιζε την
απαίτησή της από τον αλληλόχρεο λογαριασμό, αφού στον ίδιο λογαριασμό ο
πιστούχος - πρωτοφειλέτης είχε καταθέσει ως αξίες σε ενέχυρο αξιόγραφο (συναλλαγματικές και τραπεζικές επιταγές)
πελατείας του, από την πληρωμή των
οποίων η Τράπεζα πίστευε ότι εξασφαλιζόταν το υπόλοιπο της απαιτήσεώς της.
Τελικά όμως μέρος μόνον των ως
άνω αξιόγραφων πληρώθηκε, γι’ αυτό
και ο αλληλόχρεος λογαριασμός έκλεισε
στις 15-3-2005 με χρεωστικό κατάλοιπο
148.831,29, για το οποίο εκδόθηκε η ως
άνω 135/2005 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και εναντίον της ως άνω εγγυήτριας, με βάση την οποία έγινε αναγκαστική
εκτέλεση και τα δύο εναπομείναντα στην
κυριότητα της εγγυήτριας ως άνω ακίνητα - οριζόντιες ιδιοκτησίες στα οποία είχε
εγγραφεί προσημείωση υποθήκης εκπλειστηριάσθηκαν και στο εκπλειστηρίασμα σύμφωνα με τον 7.540/9-1-2006
πίνακα κατάταξης της συμ/φου Πατρών
Ε.Ζ. κατετάγη και εισέπραξε αυτό η ενάγουσα Τράπεζα, χωρίς να ικανοποιηθεί
το σύνολο της απαίτησής της.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη του ως άνω βάρους -εγγραφής προσημείωσης υποθήκης στην από δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες απομένουσα περιουσία της εγγυήτριας μετά τις ως άνω μεταβιβάσεις, δεν περιόριζε την αξία αυτής
έναντι της ενάγουσας Τράπεζας, για την
οποία η περιουσία αυτή δεν θεωρείτο βεβαρημένη, αφού ήταν ελεύθερη βαρών
προς τρίτους και το συγκεκριμένο βάρος (προσημείωση υποθήκης) είχε εγγραφεί προς εξασφάλιση της απαιτήσε-
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ως της ίδιας της ενάγουσας.
Τα ως άνω περιστατικά είχε υπόψη του ο δεύτερος εναγόμενος κατά τον
ως άνω χρόνο (8-11-2004) που μεταβιβάστηκε σε αυτόν από την εγγυήτρια μητέρα του το δικαίωμα επικαρπίας επί του
προαναφερόμενου διαμερίσματος ότι δηλαδή μετά τη μεταβίβαση στην κυριότητα της μητέρας του παρέμεινε σημαντική
περιουσία αποτελούμενη από τις ως άνω
οριζόντιες ιδιοκτησίες Α6 και Ι9, αξίας μεγαλύτερης από το τμήμα της περιουσίας
της, που διέθεσε προς τον ίδιο και προς
την πρώτη εναγόμενη εγγονή της και ανιψιά του ίδιου. Ούτε βέβαια ο εναγόμενος
αυτός είχε την πεποίθηση ότι οι διαδοχικές, αυτές πράξεις περιουσιακής μεταβίβασης αποτελούσαν μεταξύ τους ενότητα.
Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με
την προηγούμενη νομική σκέψη στην
προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει η
απαιτούμενη ως άνω από το άρθρο 479
ΑΚ ουσιαστική προϋπόθεση, δηλαδή η
περιουσιακή μεταβίβαση με διαδοχικές
ως άνω πράξεις σε περισσότερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο δεύτερος εναγόμενος να αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της περιουσίας του μεταβιβάζοντος οφειλέτη, ώστε ο δεύτερος εναγόμενος να ευθύνεται μέχρι την αξία αυτού που απέκτησε για τα χρέη της περιουσίας από την οποία προέρχεται.
Έπρεπε συνεπώς η υπό κρίση
αγωγή κατά το μέρος που στρέφεται κατά
του δεύτερου εναγομένου να απορριφθεί
ως ουσιαστικά αβάσιμη. Επομένως το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε αντίθετα και δέχθηκε την αγωγή εσφαλμένα
εκτίμησε τις αποδείξεις που προσκομίσθηκαν και έλαβε υπόψη και πρέπει να γίνει
δεκτός ο σχετικός λόγος εφέσεως, με τον
οποίο ο εκκαλών παραπονείται για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων.
Κατ’ ακολουθία η υπό κρίση έφε-
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ση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση κατά το μέρος που αφορά τον εκκαλούντα δεύτερο εναγόμενο
και στη συνέχεια να κρατηθεί η υπόθε-

ση από το Δικαστήριο αυτό (άρθρ. 535
παρ. 1 ΚΠολΔ) και δικαζόμενη κατ’ ουσία η αγωγή, κατά το μέρος που στρέφεται κατά του δευτέρου εναγομένου να
απορριφθεί αυτή.

705/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Θεώνη Μπούρη- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Μεταξάς, Κωνσταντίνος Κρεμμύδας).
Πώληση. Μερική καταβολή του τιμήματος. Άρνηση του εναγομένου να παραδώσει τη
συνολική ποσότητα του πωληθέντος προϊόντος (σιδήρου). Αύξηση μεταγενέστερα της
τιμής του σιδήρου. Υποχρέωση του πωλητή να πληρώσει τη διαφορά του τιμήματος.

Από το συνδυασμό των άρθρων
158, 211, 214, 216, 217 και 513 του ΑΚ
συνάγεται ότι με τη σύμβαση της πωλήσεως ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πωλουμένου πράγματος και να παραδώσει το
πράγμα στον αγοραστή, ο δε αγοραστής
αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει
στον πωλητή το τίμημα που συμφωνήθηκε.
Αν αντικείμενο της πωλήσεως είναι κινητό πράγμα, για τη σύναψη αυτής
της συμβάσεως δεν απαιτείται καταρχήν
η τήρηση κάποιου τύπου ούτε απαγορεύεται να αντιπροσωπευθεί ο πωλητής
ή ο αγοραστής από άμεσο αντιπρόσωπο (ΑΠ 830/2000 Δημ. Νόμος).
Εξάλλου η εξουσία αντιπροσωπεύσεως παρέχεται από τον αντιπροσωπευόμενο με μονομερή δικαιοπραξία (πληρεξουσιότητα). Η εξουσία αντιπροσώπευσης
παρέχεται είτε με σχετική δικαιοπραξία,
οπότε γίνεται λόγος για εκούσια αντιπροσώπευση, είτε με διάταξη νόμου.
Στην εκούσια αντιπροσώπευση
η εσωτερική σχέση μεταξύ αντιπροσωπευόμενου και αντιπροσώπου συνίσταται συνήθως σε σύμβαση εντολής ή άλλη
σύμβαση (ΑΠ 896/2005 ΔΕΕ 2005/1319,

ΑΠ 134/2004 δημ. ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ
353/2007 ΑχαΝομ 2008/360).
Η πληρεξουσιότητα για τη σύνταξη συμβάσεως πωλήσεως κινητού
πράγματος καταρχήν δεν υποβάλλεται
σε τύπο. Δήλωση βουλήσεως από τον
αντιπρόσωπο στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου, ευρισκόμενη μέσα στα
όρια της αντιπροσωπεύσεως, ενεργεί
αμέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευόμενου. Το αποτέλεσμα αυτό επέρχεται είτε η δήλωση γίνει ρητά στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου είτε συνάγεται από τις περιστάσεις ότι έγινε στο
όνομά του (ΑΠ 1792/2002 Δνη 2001/87,
ΑΠ 1308/2002 Δημ.Νόμος).
Εξάλλου, από το άρθρο 216 παρ.1
περ. α΄ ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η αγωγή,
εκτός των άλλων, πρέπει να περιέχει και
τα στοιχεία εκείνα που δικαιολογούν την
άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του
εναγομένου, ήτοι τη νομιμοποίηση των
διαδίκων, την παρεχόμενη δηλαδή, κατά
κανόνα, από το ουσιαστικό δίκαιο εξουσία διεξαγωγής της συγκεκριμένης δίκης
για συγκεκριμένη έννομη σχέση.
Καταρχήν για τη νομιμοποίηση των
διαδίκων αρκεί ο ισχυρισμός του ενάγο-
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ντος ότι αυτός και ο εναγόμενος είναι τα
υποκείμενα της επίδικης έννομης σχέσης
(κατά κανόνα νομιμοποίηση) και συνεπώς
η εκ μέρους του εναγομένου στην περίπτωση αυτή αμφισβήτηση των επικαλουμένων για την τυπική θεμελίωση του ισχυρισμού αυτού πραγματικών περιστατικών
συνιστά όχι ένσταση ελλείψεως νομιμοποιήσεως αλλά άρνηση της βάσεως της αγωγής (ΑΠ 604/2009 Χριδ 2010/119).
Στην προκειμένη περίπτωση, η
αγωγή με το άνω ιστορικό και αίτημα είναι πλήρως ορισμένη, τόσο ως προς τα
κατά νόμο αναγκαία στοιχεία της ενεργητικής νομιμοποίησης του ενάγοντος και
της παθητικής νομιμοποίησης των εναγομένων, όσο και κατά το ποσό της ζημίας την οποία υπέστη από την αντισυμβατική συμπεριφορά τους.
Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί η
σχετική ένσταση των παρόντων εφεσιβλήτων περί αοριστίας της αγωγής, την οποία
προέβαλαν πρωτοδίκως και επαναφέρουν
με τις προτάσεις τους στο παρόν δικαστήριο.
Εξάλλου, η κατά τους ισχυρισμούς
τους ένσταση περί ελλείψεως ενεργητικής
νομιμοποίησης του ενάγοντος, γιατί δεν
αγόρασε αυτός την ποσότητα σιδήρου
αλλά ο αντιπρόσωπός του, δεν αποτελεί
ένσταση, κατά τα προαναφερθέντα ανωτέρω, αλλά άρνηση της αγωγής, η οποία
θα εξετασθεί περαιτέρω με την κατ’ ουσίαν έρευνα της υποθέσεως.
Από την ένορκη κατάθεση του
μάρτυρα αποδείξεως, που εξετάσθηκε
ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα
με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά,
καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τα οποία επικαλούνται και νομίμως προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Περί τα τέλη του
έτους 2003 ο ενάγων παρέσχε προφορικώς την εντολή στον πολιτικό μηχανι-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

κό Γ. Κ. να τον αντιπροσωπεύσει αμέσως στη σύναψη συμβάσεως πωλήσεως με τρίτον για την αγορά ποσότητας
σιδήρου για τις ανάγκες ανεγέρσεως οικοδομής επί οικοπέδου του, που βρίσκεται στην περιοχή Μαγούλα Κάτω Καστριτσίου του δήμου Ρίου.
Στα πλαίσια της εντολής αυτής,
στην Πάτρα, την 2-12-2003, ο ως άνω άμεσος αντιπρόσωπος του, ο οποίος ενεργούσε επ’ ονόματι και για λογαριασμό του, σύναψε με την πρώτη εναγομένη εταιρεία, η
οποία διατηρεί επιχείρηση εμπορίας σιδήρου, μετάλλων και δομικών υλικών στα
Άνω Συχαινά Αχαΐας, της οποίας ομόρρυθμα μέλη και νόμιμοι εκπρόσωποι αποτελούν οι δεύτερος και τρίτος των εναγομένων, σύμβαση πωλήσεως.
Δυνάμει της συμβάσεως αυτής
η πρώτη εναγομένη, μέσω των εκπροσώπων της, ανέλαβε την υποχρέωση να
πωλήσει και παραδώσει στον ενάγοντα
ποσότητα ελληνικού σιδήρου τύπου S
500 S, βάρους 35.000 κιλών, αντί τιμήματος 0,4402 ευρώ το κιλό. Ο ενάγων
ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει
επί πλέον ως αμοιβή για την τοποθέτηση και τη μεταφορά του σιδήρου, που θα
παραλάμβανε κάθε φορά, ποσό 0,088
ευρώ το κιλό. Ήτοι συνολικά το τίμημα
ανά κιλό αγορασθέντος και παραδοθέντος σιδήρου συμφωνήθηκε στο ποσό
των 0,5282 (0,4402 + 0,088) ευρώ.
Έναντι του συνολικού τιμήματος ο
ενάγων προκατέβαλε ποσό 15.407 ευρώ
και η πρώτη εναγομένη του παρέδωσε
ποσότητα σιδήρου, βάρους 15.000 κιλών, αξίας 7.923 (15.000 κιλά Χ 0,5282
ευρώ) ευρώ, αλλά ουδέποτε του παρέδωσε την υπόλοιπη συμφωνηθείσα ποσότητα των 20.000 κιλών, έναντι της
οποίας είχε προκαταβάλει ποσό 8.804
(15.407 - 7.923) ευρώ, που αντιστοιχούσε σε βάρος 20.000 (8.804 ευρώ :
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0,4402 ευρώ) κιλών σιδήρου, αν και
οχλήθηκε επανειλημμένα προς τούτο.
Τα ανωτέρω δεν αμφισβητούνται
ειδικότερα από τους εναγόμενους. Το
γεγονός ότι ο ως άνω πολιτικός μηχανικός ενεργούσε ως αντιπρόσωπος (στο
όνομα) του ενάγοντος και εντός των ορίων της προς αντιπροσώπευση εξουσίας
του, συνάγεται από τις εκτεθείσες περιστάσεις, προκύπτει δε σαφώς ιδίως από
την κατάθεση του ιδίου ως μάρτυρα αποδείξεως αλλά και από το από 2-12-2003
ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο ο ως
άνω αντιπρόσωπος έχει αναγράψει αναλυτικά από τη συνολικώς παραγγελθείσα
από αυτόν ποσότητα σιδήρου, την ποσότητα και το τίμημα που αντιστοιχούν στον
ενάγοντα. Άλλωστε, η οποιαδήποτε εσωτερική σχέση του αγοραστή - ενάγοντος
με τον ανωτέρω αντιπρόσωπό του δεν
αφορά την πρώτη εναγομένη -πωλήτρια.
Αποδείχ0ηκε ότι ο ενάγων υποχρεώθηκε να προμηθευτεί εκ νέου την
ποσότητα σιδήρου, βάρους 20.000 κιλών, που δεν του παρέδωσε η πρώτη
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εναγομένη, τον Οκτώβριο 2005, πληρώνοντας μεγαλύτερο τίμημα, ύψους
0,71 ευρώ ανά κιλό σιδήρου, λόγω αυξήσεως της τιμής του. Ήτοι κατέβαλε
0,27 (0,71- 0,4402) ευρώ επί πλέον ανά
κιλό σιδήρου σε σύγκριση με την αρχικώς συμφωνηθείσα με την πρώτη εναγομένη το Δεκέμβριο 2003 τιμή του (βλ.
την από 23-11-2005 απόδειξη του Α.Π.).
Η ζημία που υπέστη από την παραπάνω διαφορά της τιμής του αγορασθέντος σιδήρου ανέρχεται στο ποσό
των 5.400 (20.000 κιλά Χ 027 ευρώ)
ευρώ. Επομένως, η συνολική ζημία του
ενάγοντος από την ως άνω αντισυμβατική συμπεριφορά των εναγομένων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14.204
(8.804 + 5.400) ευρώ.
Με βάση τα ανωτέρω, η αγωγή
έπρεπε να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’
ουσίαν και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον ο καθένας, να πληρώσουν στον ενάγοντα αποζημίωση ύψους
14.204 € με το νόμιμο τόμο από την επίδοση της αγωγής.
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3. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
16/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: ΣτεφανίαΚαρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μαρία Ανδρεοπούλου, Ρήγας Παληοθόδωρος).
Νομή. Αν κάποιος κατέχει πράγμα στο όνομα άλλου (π.χ στο χρησιδάνειο ο χρησάμενος) τεκμαίρεται ότι κατέχει στο όνομα του χρήστη. Έτσι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για έκτακτη χρησικτησία ή τακτική. Οι προϋποθέσεις για χρησικτησία αρχίζουν
να υφίστανται από τότε που νέμεται ο χρησάμενος για τον εαυτό του και μάλιστα, για
το ακίνητο πράγμα, από τότε που θα λάβει γνώση ο αληθινός νομέας (χρήστης) στο
όνομα του οποίου κατείχε. Διανομή ακινήτου μεταξύ όλων των συγκυρίων με συμβόλαιο που μεταγράφηκε. Ο χρησάμενος μετά ταύτα εμφανίζεται ως εξ αδιαιρέτου συννομέας του όλου ακινήτου σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων περί νομής με γείτονα. Το
ειρηνοδικείο δέχεται την άποψη ότι είναι συννομέας και η απόφασή του επικυρώνεται
από το Πρωτοδικείο. Έτσι η διανομή εξαφανίζεται. Μετά ταύτα διένεξη μεταξύ χρήστη
και χρησάμενου όπου ο χρησάμενος ισχυρίζεται ότι δεν είναι κύριος ορισμένου τμήματος αλλά συννομέας του όλου ακινήτου, επικαλούμενος δεδικασμένο από την πιο
πάνω δίκη. Το Εφετείο αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει δεδικασμένο ούτε και προσωρινό.

Από τις διατάξεις των άρθρων 974
επ., 980, 982, 1041 και 1045 ΑΚ προκύπτει ότι όποιος άρχισε να κατέχει στο όνομα άλλου, όπως είναι λ.χ. ο χρησάμενος
ή κατά παράκληση λαβών (ΑΚ) τεκμαίρεται ότι, όσον διατηρεί την κατοχή, κατέχει
στο όνομα του άλλου, δηλαδή ασκεί τη
νομή του πράγματος όχι για λογαριασμό
του αλλά για λογαριασμό του νομέα (χρήστη κ.λπ.), δεν μπορεί δε να αποκτήσει
την κυριότητα του πράγματος με τα προσόντα της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας, παρά μόνον εφόσον αντιποιηθεί τη
νομή του πράγματος και συντρέξουν και
οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις των άρθρων 1041 και 1045 ΑΚ, μάλιστα στην περίπτωση ακινήτου η νομή δεν χάνεται για
το νομέα προτού λάβει γνώση της αντιποιήσεως της νομής από το κάτοχο που
νεμόταν για λογαριασμό του.
Το προαναφερόμενο δε τεκμή-

ριο της νομής (ΑΚ 980§2) έχει εφαρμογή όχι μόνο κατά τη διάρκεια της έννομης
σχέσης (π.χ. χρησιδανείου), που συνδέει τον κάτοχο με το νομέα αλλά και μετά
τη λήξη αυτής, εφόσον ο κάτοχος εξακολουθεί να κατέχει το πράγμα (βλ. Γεωργιάδη, άρθρο 980 αριθ.11, 14-17,
Μπαλή, ΕμπρΔ §12, ΑΠ 217/2003 ΕλΔ
2004.489, ΑΠ 1289/2002 ΕλΔ 2004.471,
ΑΠ 713/1993 ΕλΔ 36.132, ΑΠ 233/1982
ΝοΒ 30.1273, ΑΠ 367/1990 ΝοΒ 39.569,
ΕΑ 1670/1978 ΝοΒ 26.137, ΕΑ 2897/2001
ΕλΔ 2001.1411, ΕΑ 4045/2001, ΕλΔ
2001.1400, ΕφΠειρ 951/1994 ΕλΔ 37.439,
ΕΑ 7236/1981 ΝοΒ 29.1414).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με το 837/911-1978 διανεμητήριο συμβόλαιο της
συμβολαιογράφου Αθηνών Δ.Μ-Π που
μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Αρή-
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νης (τόμος 49 και αριθμ.103), οι διάδικοι, οι οποίες είναι αδελφές, καθώς και
ο αδελφός τους Ι.Μ, προέβησαν στην διανομή μεταξύ τους της γονικής τους περιουσίας, που είχε περιέλθει σ’ αυτούς
κατά κυριότητα αδιαιρέτως, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμους των γονέων τους Π.
και Μ.Μ και την οποία (κληρονομιά τους
) είχαν αποδεχθεί προηγουμένως με την
836/1978 πράξη της ιδίας ως άνω συμ/
φου νομίμως μεταγραμμένης.
Μεταξύ άλλων ακινήτων που διένειμαν, ήταν και ένας αγρός που βρίσκεται στη θέση «Αμμούλι» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ζαχάρως,
εκτάσεως 11 στρεμμάτων που συνορεύει γύρωθεν (σύμφωνα με την πράξη διανομής), ανατολικά κ.λ.π. Ο αγρός αυτός
,συμφωνήθηκε με την ως άνω πράξη διανομής, να διανεμηθεί μεταξύ των διαδίκων και να λάβει η καθεμιά τους στην
αποκλειστική τους κυριότητα, νομή και
κατοχή το 1/2 αυτού διαιρετώς, δηλαδή
5,5 στρέμματα η καθεμιά και συγκεκριμένα, η μεν ενάγουσα/εφεσίβλητη συμφωνήθηκε να λάβει το νότιο τμήμα αυτού που συνορεύει με την ιδιοκτησία του
Ι.Δ, το οποίο είναι το επίδικο, η δε εναγομένη-εκκαλούσα το βόρειο τμήμα αυτού
που συνορεύει με την ιδιοκτησία του Θ.Ζ.
Μετά την ως άνω διανομή οι δύο
αδελφές (διάδικοι), ανήγειραν στις χωριστές ως άνω ιδιοκτησίες από μια διώροφη
κεραμοσκεπή οικία εκάστη δυνάμει των
οικοδομικών αδειών με αριθμ. 435/1980 η
εναγομένη και 437/1980 η ενάγουσα που
εκδόθηκαν κατόπιν της από 13-12-1979
αιτήσεως τους, χρησιμοποιώντας τον ίδιο
πολιτικό μηχανικό (Δ.Π).
Στις ως άνω οικοδομικές άδειες
αποτυπώνεται τοπογραφικό σκαρίφημα,
όπου έχουν καθοριστεί σαφώς τα όρια
των οικοπέδων τους και τα οποία έχουν
ως ακολούθως: α)της μεν ενάγουσας
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ορίζεται βόρεια με ιδιοκτησία της εναγομένης σε πλευρά μήκους 100 μ. κλπ και
β) της δε εναγομένης ορίζεται βόρεια με
ιδιοκτησία Θ.Ζ κ.λ.π…εκτάσεως του καθενός οικοπέδου 5, 9 στρεμμάτων, σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση, κατά τα
ως άνω τοπογραφικά σκαριφήματα.
Η ενάγουσα, η οποία είναι μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, μετά την διανομή
κατά το έτος 1978 κατά την οποία σημειωτέον εκπροσωπήθηκε από την εναγομένη αδελφή της ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπο και αντίκλητο της, ασκούσε πράξεις
νομής στο επίδικο ακίνητο της, κατά παράκληση, μέσω της τελευταίας, η οποία
ως αντιπρόσωπος της το όργωνε και
έσπερνε τριφύλλι, επιστατούσε, επέβλεπε και προστάτευε αυτό, πάντοτε όμως
για λογαριασμό της ενάγουσας, κατά την
σαφή και κατηγορηματική κατάθεση της
μάρτυρος αποδείξεως Ε.Μ, η οποία είναι
σύζυγος του αδελφού των διαδίκων και
έχει άμεση γνώση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του επιδίκου ακινήτου.
Κατά το έτος 2003 η εναγομένη
άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αρήνης την από 21-11-2003 αίτηση της περί
λήψεως ασφαλιστικών μέτρων κατά του
Γ.Μ, ζητώντας την προστασία της συννομής της λόγω της διαταράξεως αυτής με
την, εκ μέρους του τελευταίου, διαπλάτυνση δρόμου ανατολικά προς την ιδιοκτησία της ενάγουσας.
Με την 48/2003 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αρήνης, η οποία κατέστη τελεσίδικη με την 130/2004 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, έγινε
δεκτή η αίτηση και η εναγομένη αναγνωρίστηκε προσωρινά συννομέας του όλου
ακινήτου. Από την αιτιολογία αμφοτέρων
των αποφάσεων αυτών προκύπτει σαφώς ότι ουδόλως έλαβαν υπόψη τους
την 837/1978 προαναφερθείσα πράξη
διανομής, παρά μόνο την 836/1978 πρά-
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ξη αποδοχής κληρονομιάς.
Ειδικότερα, έγινε δεκτό ότι η αιτούσα (εναγομένη-ήδη εκκαλούσα) είναι συγκάτοχος, συννομέας και συγκυρία ενός ακινήτου εκτάσεως 11 περίπου στρεμμάτων στη θέση «Αμμούλι»
(πρόκειται περί του επιδίκου) σε ποσοστό 1/3 αδιαιρέτως με την αδελφή της
Χ.Μ-Β (ενάγουσα ήδη εφεσίβλητη ) και
τον αδερφό της Ι.Μ, δυνάμει της 836/911-1978 δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της συμ/φου Αθηνών Δ.Μ-Π, νομίμως μεταγραφείσης, μάλιστα η 130/2004
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Ηλείας, δέχθηκε ότι δεν έχει τεθεί θέμα
διαχωρισμού του όλου ακινήτου με τα
αδέλφια της, το ίδιο δε έγινε δεκτό και
με την 8/2004 απόφαση της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Ηλείας.
Από τις ως άνω αποφάσεις δεν
παρήχθη ούτε καν προσωρινό δεδικασμένο μεταξύ των διαδίκων, ενόψει του
ότι αυτές έκριναν επί διαφοράς μεταξύ διαφορετικών προσώπων και επί διαφορετικής νομικής και ιστορικής αιτίας. Από την δε αιτιολογία των αποφάσεων αυτών, όπου γίνεται σαφής αναφορά μόνο της 836/1978 πράξεως αποδοχής αιτούσας ως συγκυρίας κατά το
1/3 αδιαιρέτως, είναι προφανές ότι δεν
προσκομίστηκε στα ως άνω Δικαστήρια
η 837/1978 πράξη διανομής της ως άνω
συμ/φου γι’αυτό και αμφότερα τα Δικαστήρια αυτά (Ειρηνοδικείο Αρήνης και
Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηλείας δικάζον
ως Εφετείο επί εφέσεως ασφαλιστικών
μέτρων νομής) οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα που προαναφέρθηκε.
Με την ως άνω αίτηση ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Αρήνης κατά το έτος
2003, η εναγομένη για πρώτη φορά εκδήλωσε την πρόθεση της να αντιποιηθεί το δικαίωμα της νομής της ενάγουσας, η οποία έλαβε γνώση της προθέ-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

σεως αυτής της αδελφής της το πρώτον
το έτος 2004. Δεδομένου δε ότι κατ’ άρθρο 982 ΑΚ η νομή δεν χάνεται για το
νομέα προτού λάβει γνώση της αντιποίησης εκ μέρους του αντιπροσώπου, η
ενάγουσα ουδέποτε είχε χάσει την νομή
της στο επίδικο, ο δε ισχυρισμός που
προέβαλε η εναγομένη με τις προτάσεις
της ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και επαναφέρει ως λόγο εφέσεως
ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ότι δηλαδή παρά τη διανομή του έτους 1978,
αυτή ασκούσε πράξεις νομής σε όλο το
ακίνητο των 11 περίπου στρεμμάτων εν
γνώσει της αδελφής της (ενάγουσας) είναι αβάσιμος, αφού από κανένα αποδεικτικό στοιχείο προέκυψε κάτι τέτοιο.
Το γεγονός ότι, μετά την διανομή που αναφέρθηκε, το ακίνητο παρέμεινε ως ένα ενιαίο όλο, χωρίς να περιφραχθούν τα δύο οικόπεδα που προέκυψαν και εντός αυτού περιφέρονταν τα
διάφορα ζώα που κατά καιρούς εξέτρεψε
η εναγομένη, ουδόλως αποδεικνύει ότι η
τελευταία νεμόταν αποκλειστικά για τον
εαυτό της το επίδικο ακίνητο.
Αντιθέτως αποδεικνύει ότι, τουλάχιστον εκ μέρους της ενάγουσας υπήρχε
απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της
αδελφής της –εναγομένης γι’ αυτό και άφησε χωρίς περίφραξη το ακίνητο της στο κοινό όριο με το ακίνητο της αδελφής της, την
οποία άλλωστε είχε καταστήσει αντιπρόσωπο της, όπως ήδη αναφέρθηκε.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η εναγομένη είχε δική της είσοδο για να εισέρχεται στην χωριστή ιδιοκτησία της, παρά
ταύτα όμως αυτή διέρχεται από την είσοδο που έχει διανοίξει η ενάγουσα και
βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του
επιδίκου, προς την πλευρά του αγροτικού δρόμου παρά τη θέληση της τελευταίας, διαταράσσοντας έτσι παράνομα το
δικαίωμα της κυριότητας της στο προα-
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ναφερθέν ακίνητο της.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη
απόφαση του δέχθηκε τα ίδια, και έκρινε
την αγωγή νόμιμη και στη συνέχεια δέχθηκε αυτήν και ως ουσιαστικά βάσιμη,
αναγνωρίζοντας την ενάγουσα κυρία στο
προπεριγραφέν ακίνητο των 5,5 στρεμ-

μάτων και υποχρεώνοντας την εναγομένη να παύσει να διέρχεται από την είσοδο της ενάγουσας, ορθά ερμήνευσε το
νόμο και εκτίμησε τις προσκομισθείσες
αποδείξεις και δεν έσφαλε και επομένως
άπαντες οι λόγοι της κρινόμενης εφέσεως με τους οποίους υποστηρίζονται τα
αντίθετα κρίνονται αβάσιμοι.

25/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ελένη Κούφη, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πεντζιάς, Απόστολος Πούλιος).
Διεκδικητική αγωγή και αρνητική. Δεν μπορεί να γίνει σώρευση της πρώτης με τη δεύτερη γιατί υπάρχει αντίφαση. Πότε δεν υπάρχει αντίφαση. Μεσότοιχος. Σχετική νομοθεσία. Πάντως μεσότοιχος εννοείται τοίχος που ανεγείρεται σε δύο όμορες ιδιοκτησίες και καταλαμβάνει μέρος από κάθε μία από αυτές. Η νομή επί μεσότοιχου ασκείται
από τους συγκυρίους του μάλλον κατά διαιρετά μέρη του. Επί προσβολής του μεσότοιχου εγείρονται οι αγωγές περί νομής και οι αγωγές από την κυριότητα.

Η επί της διεκδικητικής αγωγής
(ΑΚ 1094) απόφαση περί αποδόσεως του πράγματος στον κύριο εκτελείται κατά την διάταξη του άρθρου 943
παρ.1 ΚΠολΔ, κατά την οποία αν υπάρχει υποχρέωση να παραδοθεί ή να αποδοθεί ακίνητο, ο δικαστικός επιμελητής αποβάλλει εκείνον κατά του οποίου
στρέφεται η εκτέλεση και εγκαθιστά εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση
(βλ.Κ.Παπαδόπουλου Αγωγές Εμπραγμάτου δικαίου, Τόμος Α΄ παρ.118. 4
σελ.324, ΑΠ 25/1978 ΝοΒ 26, 1342,
Εφ.Αθην. 6555/1981 ΝοΒ 30, 71).
Αντίθετα η επί της αρνητικής αγωγής απόφαση περί άρσεως της προσβολής εκτελείται κατά το άρθρο 945 ΚΠολΔ
και περί παραλείψεως στο μέλλον κατά
το άρθρο 947ΚΠολΔ (βλ.Κ.Παπαδόπουλου, Η αρνητική αγωγή, σελ.373).
Η διεκδικητική αγωγή δεν μπορεί
να σωρευθεί με την αρνητική αγωγή, γιατί

υπάρχει αντίφαση μεταξύ τους (βλ.Απ.Γεωργιάδη Εμπράγματο Δίκαιο Ι παρ. 58 V
αριθμ. 92 σελ. 580, Κ.Παπαδόπουλου, Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου ο.π. 306, 371).
Η διεκδικητική προϋποθέτει καθολική προσβολή της κυριότητας, ενώ η
αρνητική μερική προσβολή. Δεν υπάρχει
αντίφαση και είναι δυνατή η σώρευση των
δύο αυτών αγωγών αν κάθε μία από αυτές αφορά συγκεκριμένο και διαφορετικό
τμήμα του ίδιου ακινήτου (βλ. ΕφΑθην.
9519/1995 Ελ.Δ/νη 37, 1612, Εφ.Αθην.
11.653/1995, Επ.Δικ.Πολυκ. 1996, σελ.
77, Εφ.Αθην. 5518/2003 Ελ.Δ/νη 45, 181,
Εφετ.Θεσ. 725/1995 Ελ.Δ/νη 36, 889).
Κατά το άρθρο 8 του έχοντος ισχύ
νόμου β.δ. της 9/21-4-1836, «περί εκτελέσεως του σχεδίου της πόλεως Αθηνών», η ισχύς του οποίου επεκτάθηκε
και επί των λοιπών πόλεων, κωμών και
χωρίων της χώρας, με το β.δ. της 8.5/256-1842 και του ν. ΣΚΒ’/1867, «το μετα-
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ξύ των δύο οικιών μεσότοιχον θέλει οικοδομείσθαι καθ’ ημίσειαν επί αμφοτέρων
των οικοπέδων της δι’ αυτό δαπάνης βαρυνούσης εξ ημισείας τους ομόρους ιδιοκτήτας απαγορευμένης της επ’ αυτού
ανοίξεως θύρας ή άλλου ανοίγματος».
Κατά δε το άρθρο 11 παρ. 6
του π.δ. της 3/25-4-1929 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους», εκδοθέντος κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 9 και 28 του ν.δ. της
17.6./16.8.1923 «περί σχεδίων πόλεων,
κωμών κλπ» που κατάργησε με το άρθρο 142 παρ.5 εδ.2 αυτού το άνω άρθρο
8, ως μεσότοιχος ή κοινός τοίχος καλείται
ο τοίχος που ανεγείρεται επί του κοινού
ορίου των δύο ομόρων ιδιοκτησιών και
καταλαμβάνει μέρος καθεμιάς απ’ αυτές.
Από τις διατάξεις αυτές, σαφώς
προκύπτει ότι μεσότοιχος θεωρείται μόνον ο τοίχος ο οποίος ανεγείρεται επί του
κοινού ορίου δύο όμορων ιδιοκτησιών
και καταλαμβάνει μέρος από κάθε μία
απ’ αυτές. Ο τοίχος αυτός, μολονότι ως
συστατικό του εδάφους έπρεπε να ανήκει διηρημένως (pro diviso) στους όμορους ιδιοκτήτες διαχωριζόμενος δι’ ιδανικού επιπέδου αγομένου δια της οροθετικής γραμμής κατακορύφως, από διατάξεις του Βυζαντινορωμαϊκού δικαίου λογίζεται εξ αδιαιρέτου κοινό πράγμα και μάλιστα αυθύπαρκτο, χρησιμεύον, όμως ως ουσιώδες και αναγκαίο πα-

ράρτημα των οικιών που διαχωρίζονται
απ’ αυτόν, παρέχον σε κάθε έναν από
τους όμορους ιδιοκτήτες δικαίωμα να κάνει κάθε χρήση αυτού που συνάδει προς
τον σκοπό της ανεγέρσεως του και μάλιστα να στηρίξει αυτός την επί της ιδιοκτησίας του ανεγειρόμενη οικοδομή, η
οποία χρησιμοποίηση δεν συνιστά ως τέτοια δουλεία και μάλιστα αυτή της εμβολής δοκού ή του επιφορτισμού.
Και υποβάλλεται μεν ο μεσότοιχος ως κοινό πράγμα γενικώς στις περί
κοινωνίας διατάξεις πλην ως εκ του ιδιορρύθμου της επ’ αυτού συγκυριότητας που εγγίζει μάλλον την κατά διαιρετά μέρη έννοια αυτής (communio pro
diviso) και της μη υπάρξεως συγκυριότητας επί του εδάφους επί του οποίου
ο μεσότοιχος, αλλά κυριότητας καθενός επί χωριστού τμήματος αυτού, είναι
νοητή επ’ αυτού η παρέκκλιση από τον
κανόνα ότι ουδείς νέμεται τα κοινά διηρημένως» (νομ.8 Πανδ. 16.1 εν.βαδ.
15.1.8), αφού κατά το περιεχόμενο του
ιδιορρύθμου δικαιώματος της μεσοτοιχίας, η νομή ασκείται από τους συγκυρίους αυτού μάλλον κατά διαιρετά μέρη
αυτού (βλ.ΑΠ 625/1973 ΝοΒ 22, 33).
Επί προσβολής δε των επί μεσοτοίχων
δικαιωμάτων εγείρονται οι αγωγές περί
νομής καθώς και οι αγωγές από την κυριότητα (βλ.Α.Τούση, Εμπράγματο δίκαιο σελ.737).

154/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
Δ(ικηγόρος: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Επαμεινώνδας
Αποστολόπουλος).
Ιόνια νησιά. Στα δάση της Επτανήσου δεν έχει δικαίωμα κυριότητας το ελληνικό δημόσιο. Κτηματολόγιο. Ενιαίο ακίνητο με ένα ιδιοκτήτη που έχει καταχωριστεί ως δύο τεμάχια με διαφορετικούς αριθμούς κτηματογράφησης. Αίτηση διόρθωσης από τον ιδι-
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οκτήτη. Κύρια παρέμβαση του ελληνικού δημοσίου και διεκδίκηση δικαιωμάτων κυριότητας. Απόρριψη της παρέμβασης και διόρθωση.

Από το συνδυασμό των ορισμών
του από 13/29 Δεκεμβρίου 1817 «Συντάγματος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων» (Κεφ.Α αρθ 2 ΚεφΔ Τμήμα α
άρθ. 1, 2, 4, και 6 και Τμήμα Β άρθ 6) των
από 6 Ιουνίου και 7 Ιουνίου 1830 Πρωτοκόλλων του Λονδίνου, της από 9 Ιουλίου
1832 συνθήκης της Κωνσταντινουπόλεως, του ν. ΡΝ/1866 «περί εισαγωγής εν
Επτανήσω της εν λοιπώ Βασιλείω Ισχυούσης νομοθεσίας» (άρθ 10, 11, 13 και
14) του ν. ΣΟΕ/1868 και του ΝΑΦΙ/1887,
συνάγεται ότι επί των εν Επτανήσω δασών το Ελληνικό Δημόσιο, δεν έχει δικαιώματα κυριότητας αφού κατά την ένωση
αυτής με την Ελλάδα, ουδέν έλαβε ούτε
σαν διάδοχο του Ηνωμένου Κράτους των
Ιονίων Νήσων το οποίο δεν είχε δημόσια
κτήματα και μάλιστα δάση στην ιδιοκτησία του, ούτε στη συνέχεια από την επιχώρια (ή εγχώρια ή κοινή) καθεμίας Νήσου περιουσίας, δεδομένου ότι αυτή διανεμήθηκε μεταξύ των δήμων καθεμιάς
Νήσου (ΑΠ 340/1985, ΕφΚΕρκ 3/2001
ΙΟΝΕπιθΔ 2001.80).
Έτσι δεν γίνεται καμία μνεία για
περιουσία του Κράτους στις προαναφερόμενες συνθήκες της Επτανήσου Πολιτείας και μετέπειτα Ιονίου Κράτους, ώστε
αυτή, μετά τη με τη συνθήκη του Λονδίνου ένωση των Επτανήσων με το Ελληνικό Κράτος το 1864, να περιέλθει κατά
διαδοχή στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ
αντίθετα στη συνθήκη της 4/16-6-1830
περί ανεξαρτησίας της Ελλάδας γίνεται
ειδική μνεία περί εκκλησιαστικών ή δημοσίων υπό το Οθωμανικό σύστημα ιδιοκτησιών οι οποίες θα ανήκουν αυτοδικαίως στην Κυβέρνηση της Ελλάδας.
Τέλος μετά τη με το ν. ΡΝ της 30-11866 εισαγωγή στα Ιόνια νησιά της ελλη-

νικής νομοθεσίας από 1-7-1866, από την
οποία έπαυσε η ισχύς της νομοθεσίας του
Ιονίου Κράτους η διοίκηση της περιουσίας
κάθε νησιού (εγχωρίου) ανατέθηκε σε Επιτροπή, αποτελούμενη από τόσα μέλη όσοι
είναι οι συνιστώντες κάθε νησί δήμοι, διανεμομένων των εισοδημάτων από την περιουσία κάθε νησιού στους Δήμους αυτού,
ανάλογα με τον πληθυσμό του νησιού.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω το
Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει το δικαίωμα
στα δάση των Επτανήσων, γιατί τίποτε
από την επιχώριο περιουσία δεν έλαβε
με την ένωση αυτών και επομένως από
αυτό το λόγo δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή το υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου τεκμήριο κυριότητας, που θεσπίστηκε από το β.δ. της 16-11-1836. «περί
ιδιωτικών δασών» με το άρθρο 1 σε συνδυασμό προς τα άρθρα 2 και 3 του οποίου αναγνωρίστηκε η κυριότητα του δημοσίου επί των αποτελουσών δάση εκτάσεων από την έναρξη ισχύος του, με εξαίρεση τα δάση τα οποία προ της ενάρξεως
του απελευθερωτικού αγώνα ανήκουν σε
ιδιώτες βάση εγγράφου αποδείξεως της
Τουρκικής Αρχής, ή σε ιδιωτικά χωριά των
οποίων οι τίτλοι ιδιοκτησίας θα αναγνωρίζονταν από την Επί των Οικουμενικών
Γραμματεία, στην οποία έπρεπε να υποβληθούν εντός του έτους από τη δημοσίευση του β.δ αυτού (ΑΠ 340/1985 οπ).
Η εκτεθείσα ερμηνευτική άποψη
περί μη ισχύος υπέρ του Δημοσίου τεκμηρίου κυριότητας στα δάση και γενικά στις δασικές εκτάσεις που βρίσκονται
στα Ιόνια Νησιά, καθιερώθηκε και νομοθετικώς με το άρθρο 62 παρ.1 εδ. β του
ν.998/1979 «περί των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», στο
οποίο ορίζεται ότι το κατά την παρ.1 εδ. α΄

190

του εν λόγω άρθρου τεκμήριο κυριότητας
υπέρ του Δημοσίου επί των δασών και εν
γένει δασικών εκτάσεων «δεν ισχύει εις
τας περιφέρειας των Πρωτοδικείων των
Ιονίων Νήσων, της Κρήτης και των νομών
Λέσβου, Σάμου και Χίου και των νήσων
Κυθήρων, Αντικυθήρων και Κυκλάδων».
Συνεπώς προκειμένου περί δασών που βρίσκονται στα Επτάνησα, μόνη
η από το Δημόσιο επίκληση και απόδειξη της δασικής μορφής της διεκδικούμενης έκτασης δεν αρκεί για θεμελίωση του
δικαιώματος της κυριότητας του σ’ αυτήν,
αλλά πρέπει αυτό σε κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση να επικαλείται και σε περίπτωση αμφισβήτησης ν’ αποδεικνύει ότι έγινε
κύριο με οποιοδήποτε των από τον Ιόνιο
Αστικό Κώδικα ή από 23-2-1946 τον Αστικό Κώδικα ή ειδικούς νόμους, προβλεπόμενους τρόπους κτήσης κυριότητας.
Περαιτέρω κατά τα άρθρα 2, 13,
14 και 16 του περί διακρίσεως δημοσίων κτημάτων νόμου της 21-6-1837, που
ίσχυσε στα Ιόνια Νησιά μετά την έκδοση
του ν.ΡΝ/1866, με το άρθρο 2 του οποίου καταργήθηκαν τα έχοντα το ίδιο αντικείμενο άρθρα 402-409 του Ιόνιου Πολιτικού Κώδικα, δημόσια κτήματα είναι όσα
ανήκουν στην Επικράτεια, όλα τα από
ιδιώτες ή κοινότητες μη δεσποζόμενα,
δηλαδή όλα τα αδέσποτα και τα κτήματα των αποθανόντων ακλήρων ή εγκαταλελειμμένα από τους κληρονόμους κτήματα, επί των οποίων δεν υπάρχουν άλλων αποδεδειγμένες απαιτήσεις και συνεπώς και τα αδέσποτα δάση και εν γένει
δασικές εκτάσεις ανήκουν στο Δημόσιο.
Από τις διατάξεις αυτές 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 των αποβιωσάντων
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χωρίς διαθήκη και κληρονόμους.
Με το άρθρο 44 ΕισΝΑΚ ο εν
λόγω νόμος «περί διακρίσεως κτημάτων» καταργήθηκε, αντ’ αυτού δε, από
την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, ισχύει
η αποδίδουσα όμοιο δίκαιο διάταξη του
άρθρου 972 ΑΚ, με την οποία ορίζεται ότι
τα αδέσποτα ακίνητα καθώς και οι περιουσίες όσων πεθαίνουν χωρίς κληρονόμους ανήκουν στο δημόσιο.
Τέλος κατά το σύστημα του προαναφερομένου νόμου «περί διακρίσεως
κτημάτων» καθώς εκείνο του Αστικού Κώδικα, τα αδέσποτα ακίνητα διακρίνονται:
α) σε εκείνα τα οποία δεν υπήρξαν ποτέ
στην κυριότητα κανενός, δηλαδή τα εξ αρχής αδέσποτα και β) σε εκείνα τα οποία
έγιναν μεταγενέστερα αδέσποτα με εγκατάλειψη του προηγουμένου κυρίου, οπότε, για το νομότυπο της εγκατάλειψης αυτής απαιτείται μονομερής δήλωση του κυρίου με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ότι
παραιτείται από την κυριότητα επί ορισμένου ακινήτου και μεταγραφή αυτής, δοθέντος ότι υπόκειται δικαιοπραξία που περιέχει κατάργηση της κυριότητας (ΑΠ 340/85
ΝοΒ 1986,76, ΕφΚερκ 3/2001 ΙονΕπιθΔικ
2001, 80, 902, ΕφΠατρ 766/2004 ΑχΝομ
ΕφΚερκ ΕλΔ 26, 902).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : αιτών - καθού η κύρια παρέμβαση - εφεσίβλητος Η.Α - ήταν
κύριος ενός ακινήτου το οποίο βρίσκεται
στη θέση Ράλλη της περιοχής Μαντουκάτων του οικισμού Χελμάτων του Δήμου
Αργοστολίου έχει εμβαδόν 2.749,10 τ.μ.
και συνορεύει βόρεια σε πλευρά συνολικού μήκους 58,31 μ. με αγροτικό δρόμο
που οδηγεί από Χελμάτα προς Κρανιά,
νότια σε πλευρά μήκους 70,60 μ., με άλλο
ακίνητο ιδιοκτησίας του αιτούντος, ανατολικά σε πλευρά μήκους 65,31 μ. με ακίνητο ιδιοκτησίας κληρονόμων Κ., δυτικά
σε πλευρά μήκους 36,20 μ., με άλλο ακί-
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νητο ιδιοκτησίας του αιτούντος.
Το ανωτέρω ακίνητο κατά ένα
τμήμα αυτού επιφανείας 2.287,48 τμ.,
βρίσκεται εντός Ζ.Ο.Ε. με αριθμό 7
και κατά το υπόλοιπο τμήμα επιφανείας 461,62 τμ. βρίσκεται εκτός Ζ.Ο.Ε.,
όπως αυτό απεικονίζεται στο προσκομιζόμενο και επικαλούμενο από τον αιτούντα από Νοέμβρη 2006 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Β.Π με τα
στοιχεία 3-4-5-6-7-8-10-11-12-12-14-9-3
και έχει καταχωριστεί κατά την αρχική
εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία του
Κτηματολογικού Γραφείου Αργοστολίου ως δύο γεωτεμάχια συνεχόμενα μεταξύ τους από τα οποία το πρώτο φέρει
Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου
250091311010, έχει εμβαδόν 1.511 τ.μ
και συνορεύει βόρεια με αγροτικό δρόμο από Χελμάτα προς Κρανιά, νότια με
άλλο ακίνητο του αιτούντος και κατά το
κτηματολόγιο με δρομίσκο που φέρει
Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου
25009ΕΚ00083, δυτικά με άλλο ακίνητο
που φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 250091311008 και ανατολικά με το υπόλοιπο τμήμα του παραπάνω περιγραφομένου ακινήτου του αιτούντος που έχει καταχωριστεί ως γεωτεμάχιο με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 250091311014 και το δεύτερο φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 250091311014, έχει επιφάνεια 1238
τ.μ. και συνορεύει βόρεια με αγροτικό
δρόμο από Χελμάτα προς Κρανιά, νότια
με άλλο ακίνητο του αιτούντος και κατά
το κτηματολόγιο με δρομίσκο που φέρει
Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου
25009ΕΚ00083, δυτικά με το υπόλοιπο
τμήμα του ανωτέρω περιγραφομένου
ακινήτου του αιτούντος που έχει καταχωριστεί ως γεωτεμάχιο με Κωδικό Αριθμό
Εθνικού Κτηματολογίου 2500913 11010
και ανατολικά με ακίνητο κληρονόμων Κ.
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που φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 250091311029. Τα παραπάνω τμήματα του ενιαίου ακινήτου του αιτούντος έχουν καταχωριστεί κατά την αρχική εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία
του Κτηματολογικού γραφείου Αργοστολίου ως ιδιοκτησία αγνώστου.
Το ανωτέρω ακίνητο αρχικά νεμόταν με διάνοια κυρίου ο δικαιοπάροχος
του αιτούντος Δ. – Ά.Α στον οποίο περιήλθε το έτος 1954 λόγω αγοράς από
τον Κ. ο οποίος έκτοτε ασκούσε συνεχώς και αδιατάρακτα τις προσιδιάζουσες στο ακίνητο αυτό πράξεις νομής το
καλλιεργούσε ως αμπέλι έως το έτος
1980 όταν το παραχώρησε άτυπα στον
αιτούντα ο οποίος έκτοτε συνέχισε έως
το θάνατό του το έτος 2009 να ασκεί με
διάνοια κυρίου τις προσιδιάζουσες στο
ακίνητο πράξεις νομής προσμετρώντας
στο χρόνο νομής του το χρόνο νομής του
δικαιοπαρόχου του και συγκεκριμένα το
εκμίσθωνε στους βοσκούς Δ.Κ και στον
Σπ.Κ και λάμβανε ως αντάλλαγμα κτηνοτροφικά προϊόντα από τους μισθωτές
και έτσι έγινε κύριος του ακινήτου αυτού
με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, αφού νεμόταν το ακίνητο αυτό με
διάνοια αποκλειστικού κυρίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της εικοσαετίας.
Στις 7-3-2009 μετά την άσκηση της
έφεσης, απεβίωσε ο αιτών και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τη σύζυγό του
Β. κατά ποσοστό 2/8 εξ αδιαιρέτου και τα
τέκνα του Ά. και Γ.Α κατά ποσοστό 3/8 αδιαιρέτως έκαστος (βλ. υπ’ αριθμ 473/2009
ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιάρχου
Αργοστολίου, με αριθμ. 4613/2009 πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών Δημάρχου
Αργοστολίου, υπ’ αριθμ. 138/2009 πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομιάς και
795/2009 πιστοποιητικό μη δημοσίευσης
διαθήκης του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Κεφ/νίας) οι οποίοι ως καθολικοί διά-
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δοχοι αυτού συνεχίζουν τη δίκη.
Τα ανωτέρω αποδεικνύονται από
τη σαφή κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης που εξετάστηκε στο ακροατήριο του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ο οποίος κατέθεσε από ιδία αντίληψη για τις πράξεις
νομής του αιτούντος γνωρίζει το ακίνητο και είναι μισθωτής αυτού. Το κυρίως
παρεμβαίνον - εκκαλούν ισχυρίστηκε ότι
τα επίδικα ακίνητα αποτελούν δασικές
εκτάσεις, οι οποίες δεν έχουν αναγνωριστεί αναμφισβήτητα ως ιδιωτικές με έναν
από τους νομίμους τρόπους και επομένως θεωρούνται δημόσιες, σύμφωνα με
τα στοιχεία των προσωρινών δασικών
χαρτών και ανήκουν κατά κυριότητα στο
ίδιο, έχει μάλιστα υποβάλει ένσταση στον
Ο.Κ.Χ.Ε. κατά των αναρτηθέντων στοιχείων Β’ ανάρτησης της Κτηματογράφησης
του Ο.Τ.Α. Αργοστολίου προκειμένου ν’
αναγραφεί το ίδιο ως δικαιούχος (βλ. υπ’
αριθμ. πρωτ. 1313/2003 προσκομιζόμενη
ένσταση). Σύμφωνα με την επικαλούμενη
και προσκομιζόμενη από το κυρίως παρεμβαίνον στο Εφετείο αυτό (άρθρο 529
παρ. 1 ΚΠολΔ) έκθεση αυτοψίας - φωτοερμηνείας της Δασολόγου Ά.Λ, το επίδικα ακίνητα εμπίπτουν στο ν. 998/1979.
Επίσης από το επικαλούμενο και
προσκομιζόμενο από το κυρίως παρεμβαίνον υπ’ αριθμ. πρωτ. 1386/23-2-2007
έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Κεφαλληνίας προς την Κτηματική Υπηρεσία Κεφαλληνίας, που αναφέρεται στα επίδικα
ακίνητα, προκύπτει ότι ο προσωρινός
δασικός χάρτης της περιοχής δεν έχει
θεωρηθεί από το Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ούτε έχει κυρωθεί και αναρτηθεί, όπως προβλέπεται
από το άρθρο 27 του ν. 2664/1998 η διαδικασία κύρωσης και προβολή αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη.
Όμως σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 27 του ν. 2664/1998, μόνο
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από την ανάρτηση και την κύρωση των
δασικών χαρτών, δημιουργείται αμάχητο τεκμήριο και για τη δικαστική αρχή για
το χαρακτήρα μιας έκτασης ως δασικής.
Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη, προκειμένου
περί δασών και δασικών εκτάσεων που
βρίσκονται στα Επτάνησα, δεν ισχύει το
τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου
και επομένως ο παραπάνω ισχυρισμός
του κυρίως παρεμβαίνοντος ότι τα επίδικα ακίνητα αποτελούν δασικές εκτάσεις
και ως τέτοιες ανήκουν κατά κυριότητα
στο ίδιο, είναι μη νόμιμος.
Ισχυρίστηκε ακόμα το κυρίως παρεμβαίνον ότι από το χρόνο ένωσης της
Επτανήσου με την Ελλάδα (1864) μέχρι και το έτος 1946 τα άνω επίδικα ακίνητα υπήρξαν «εξ υπαρχής αδέσποτα»
ως μη ανήκοντα στην κυριότητα κανενός και επομένως ως «εξ υπαρχής αδέσποτα» περιήλθαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 972 ΑΚ, στην κυριότητα του ίδιου. Από κανένα όμως στοιχείο δεν προέκυψε συγκεκριμένα και σοβαρά ότι το επίδικο ακίνητο υπήρξε από
το έτος 1864 μέχρι και το έτος 1946 αδέσποτο ή ανεξουσίαστο γενικά.
Αντίθετα αποδείχτηκε ότι ανήκε
αυτό αρχικά κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στον Κ, από το έτος 1954 στον
πατέρα του αιτούντος Δ. – Ά.Α και από το
έτος 1980 στον αιτούντα οι οποίοι πριν
από το έτος 1954 το καλλιεργούσαν αρχικά ως αμπέλι και από το 1980 και μετά το
εκμίσθωναν σε βοσκούς. Άλλο νόμιμο τρόπο κτήσης κυριότητας των άνω επιδίκων
ακινήτων, είτε υπό το καθεστώς του Ιονίου Αστικού Κώδικα, είτε υπό το καθεστώς
του Αστικού Κώδικα, δεν επικαλέστηκε το
κυρίως παρεμβαίνον. Η επικαλούμενη δε
από αυτό κτήση κυριότητας του επιδίκου
ακινήτου με τακτική, άλλως έκτακτη χρησικτησία, απαραδέκτως προβλήθηκε για
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πρώτη φορά με τις προτάσεις του ενώπιον
του Εφετείου αυτού (άρθρο 527 ΚΠολΔ).
Από τα ανωτέρω αποδεικτικά
μέσα αποδείχθηκε ότι κατά την κτηματογράφηση της περιοχής αυτής το ενιαίο αυτό ακίνητο έχει καταχωριστεί ως
δύο ξεχωριστά ακίνητα που φέρουν Κωδικούς Αριθμούς Εθνικού Κτηματολογίου
250091311010 και 250091311014 αντίστοιχα, τα οποία φέρεται να ανήκουν σε
άγνωστο ιδιοκτήτη, οι ανωτέρω αρχικές
εγγραφές είναι ανακριβείς, αφού, όπως
προαναφέρθηκε, το επίδικο είναι ενιαίο
ακίνητο και ανήκε στην αποκλειστική κυριότητα του αιτούντα, του οποίου καθολικοί διάδοχοι είναι η σύζυγός του Β. και
τα τέκνα του Ά. και Γ. Α.

Επομένως το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την εκκαλούμενη απόφασή του δέχτηκε τα ίδια και αφού απέρριψε τους ισχυρισμούς του κυρίου παρεμβαίνοντος περί κυριότητας του στα
επίδικα ακίνητα, έκανε δεκτή την αίτηση
η οποία ήταν νόμιμη και ορισμένη και
απέρριψε την κύρια παρέμβαση, ορθά
ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και
εκτίμησε τις αποδείξεις και όσα αντίθετα υποστηρίζει το κυρίως παρεμβαίνον
με τους σχετικούς λόγους της έφεσής
του είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Μετά
από τα παραπάνω και δεδομένου ότι δεν
υπάρχει άλλος λόγος έφεσης προς έρευνα, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση
έφεση ως αβάσιμη στην ουσίαν.

155/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μιχαήλ Τζιμόπουλος, Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.
Αικατερίνη Καραγιάννη).
Κτηματολόγιο.Αίτηση διόρθωσης πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του
κτηματολογικού γραφείου Λεχαινών. Κύρια παρέμβαση του ελληνικού δημοσίου με
αίτημα να αναγνωρισθεί η κυριότητά του. Δεκτή η αίτηση διόρθωσης γιατί οι αιτούντες απέδειξαν ότι είναι κύριοι του ακινήτου που βρίσκεται μέσα στο σχέδιο πόλεως
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 που απαιτεί νομή μέχρι την
έναρξη του νόμου αυτού δέκα ετών., με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία υπέρ του νομέα ή του δικαιοπαρόχου του που έχει καταρτισθεί με συμβόλαιο και μεταγραφεί μετά
την 23/2/1995 (εκτός εξαιρέσεων). Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.
3127/2003 «1. Σε ακίνητο που βρίσκεται
μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923
ή μέσα σε οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί, ο νομέας του
θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου
εφόσον α)νέμεται μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αδιαταράκτως για
δέκα (10) έτη το ακίνητο, με νόμιμο τίτλο

από επαχθή αιτία υπέρ του ιδίου ή του
δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί
και μεταγραφεί μετά την 23/2/1945, εκτός
εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν
σε κακή πίστη 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.
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Δυ-
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νάμει του υπ’ αρθμ. 11305/1976 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμ/φου
Βάρδας Γ.Τ που έχει νόμιμα μεταγραφεί
στο Υποθηκοφυλακείο Μυρτουντίων στο
τόμο 282 και αριθμό 85 ο Χ.Κ σύζυγος
της πρώτης των αιτούντων και πατέρας
των λοιπών αγόρασε από τους Β.Α το γένος Γ.Δ και Ν.Δ το επίδικο οικόπεδο 641
τ.μ. το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του
Δημοτικού διαμερίσματος Αρετής του Δήμου Λεχαινών Ηλείας και συνορεύει γύρωθεν ιδιοκτησίες κ.λ.π.
Στους δε δικαιοπαρόχους του Χ.Κ
το επίδικο είχε περιέλθει από εξ αδιαθέτου κληρονομία του αποβιώσαντος το
έτος 1939 πατέρα τους Γ.Δ. Ο Χ. Κ. το
έτος 1997 απεβίωσε και κατέλιπε ως μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους του
τους αιτούντες, οι οποίοι αποδέχτηκαν
την κληρονομία στην οποία περιλαμβανόταν και το ανωτέρω ακίνητο, δυνάμει
της 2089/18.4.2003 πράξης αποδοχής
κληρονομίας της συμ/φου Μ θυγατέρας
Ε. Π, κατά ποσοστό 4/16 εξ αδιαιρέτου
η πρώτη και 3/16 εξ αδιαιρέτου καθένας
των λοιπών αιτούντων. Το ακίνητο αυτό
νεμήθηκαν αρχικά από το έτος 1939 με
διάνοια κυρίου και καλή πίστη μέχρι τις
23/2/1946 οι ανωτέρω δικαιοπάροχοι
του Κ. και στη συνέχεια από της εγκαταστάσεώς του σαυτό το έτος 1976 δυνάμει του ανωτέρω συμβολαίου ο ίδιος
μέχρι το θάνατό του το έτος 1997 και στη
συνέχεια σι αιτούντες μέχρι και σήμερα.
Ειδικότερα τόσον οι αιτούντες
όσο και ο άμεσος και απώτεροι δικαιοπάροχοί τους από τους ανωτέρω χρόνους ασκούσαν όλες τις προσιδιάζουσες
στη φύση και τον προορισμό του πράξεις νομής ήτοι το επέβλεπαν, το καθάριζαν, το εκμίσθωναν σε τρίτους, πλήρωναν τα πάγια και τις εισφορές τους
προς το ΤΟΕΒ Μυρτουντίων ενεργώντας τα ανωτέρω με διάνοια κυρίου και
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καλή πίστη και χωρίς τα δικαιώματά τους
να αμφισβητηθούν από κανέναν. Μάλιστα οι αιτούντες εντός του επιδίκου ανήγειραν ισόγεια αποθήκη εμβαδού 28,80
τ.μ. από τσιμεντόλιθους και ελενίτ δυνάμει της 175/1986 άδειας της Πολεοδομίας Αμαλιάδας, δήλωσαν δε την ως άνω
κληρονομία τους δυνάμει της υπ’ αριθμ.
18/2001 δηλώσεως φόρου κληρονομίας
στην αρμόδια ΔΟΥ Λεχαινών.
Περαιτέρω από τα τοπογραφικά αποσπάσματα και σχεδιαγράμματα
του σχεδίου πόλεως Λεχαινών όσο και
τα αποσπάσματα προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος της Β ανάρτησης
αποδεικνύεται ότι το επίδικο ακίνητο βρίσκεται εντός του οικισμού της Μυρσίνης ο
οποίος υπάρχει πριν το έτος 1923 με την
ονομασία Ρετούνη, ενώ δίπλα στο επίδικο
βρίσκεται και η κύρια κατοικία στην οποία
κατοικούν για χρονικό διάστημα άνω των
εξήντα ετών οι εκκαλούντες.
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω ο ισχυρισμός των εκκαλούντων που
προβάλλεται παραδεκτά το πρώτον στην
κατ’ έφεση δίκη με το δικόγραφο της έφεσης (765 ΚΠολΔ) ότι έναντι του εφεσιβλήτου — κυρίως παρεμβαίνοντος Ελληνικού Δημοσίου έχουν καταστεί κύριοι του επιδίκου εφόσον πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις του προπαρατεθέντος
άρθρου 4 του ν. 3127/2003 (έναρξη ισχύος 19/3/2003), είναι βάσιμος κατ’ ουσίαν.
Περαιτέρω ο ισχυρισμός του εφεσιβλήτου ότι το γεγονός ότι οι δικαιοπάροχοι του Χ.Κ φέρονται στο ανωτέρω
αγοραπωλητήριο συμβόλαιο να απέκτησαν το ακίνητο με έκτακτη χρησικτησία αποκλείει την ύπαρξη καλής πίστης
τόσο στο πρόσωπο του δικαιοπαρόχου
τους όσο και στους ίδιους τους αιτούντες κατά τους χρόνους κτήσης της νομής του επιδίκου είναι απορριπτέος ως
μη νόμιμος και ουδόλως αναιρεί τα ανω-
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τέρω αφού η χρησικτησία αποτελεί νόμιμο τρόπο κτήσεως κυριότητας.
Εξάλλου ενόψει των ανωτέρω
αποδειχθέντων πραγματικών περιστατικών προκύπτει η εσφαλμένη αναγραφή
του ανωτέρω ακινήτου στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού γραφείου

Λεχαινών με αριθμό 150300113025 ως
αγνώστου ιδιοκτήτη. Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε την
αίτηση ως προς το ακίνητο αυτό, ενώ
δέχτηκε την κύρια παρέμβαση ως βάσιμη κατ’ ουσίαν έσφαλε και πρέπει κατά
παραδοχή της έφεσης να εξαφανιστεί.

172/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ελένη Κούφη, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, Ιωάννης Ρωμανός).
Υποθηκοφύλακας. Υποχρεώσεις του (άρθρο 1334 και 1201 ΑΚ) και ευθύνη του σε
αποζημίωση (1344 ΑΚ). Περιπτώσεις ευθύνης του Υποθηκοφύλακα. Αν η ζημία προήλθε από προσωπικό του άμισθου υποθηκοφύλακα, ευθύνεται αυτός με βάση το άρθρο 914 ΑΚ. Περιστατικά για το ύψος της ζημίας. Μάρτυρες. Λόγοι εξαίρεσης. Πάντως
ο σύζυγος δεν είναι εξαιρετέος. Πότε προτείνεται νόμιμα η εξαίρεση και περιεχόμενο
των λόγων εξαιρέσεως. Περιστατικά και καταδίκη του υποθηκοφύλακα σε αποζημίωση.

Κατά την διάταξη του άρθρου
1334 ΑΚ. «Ο φύλακας των υποθηκών
οφείλει να τηρεί το βιβλίο των υποθηκών, να καταχωρίζει σ’ αυτό ακριβώς και
κατά χρονολογική τάξη τις εγγραφές, τις
προσημειώσεις και τις σημειώσεις, όσες
κατά το νόμο είναι δεκτές και πρέπει να
καταχωριστούν, καθώς και να τηρεί με
επιμέλεια τα έγγραφα που του παραδίδονται κατά το νόμο», ενώ κατά την διάταξη του άρθρου 1201 Α.Κ. « ο φύλακας
των βιβλίων μεταγραφών οφείλει να δίνει σε όσους υποβάλουν αίτηση αντίγραφα ή καταστάσεις ή περιλήψεις του περιεχομένου τους». Εξάλλου κατά το άρθρο
1344 του ίδιου ως άνω Κώδικα «Ο φύλακας υποθηκών ευθύνεται σε αποζημίωση
όποιου ζημιώθηκε για κάθε πράξη ή παράλειψη σχετικά με την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που του επιβάλλονται».
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται με σαφήνεια ότι ο υποθηκοφύλακας ευθύνεται

σε αποζημίωση εάν από πταίσμα του
κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται, ζημίωσε κάποιον. Αυτό προκύπτει και από τις διατάξεις περί αδικοπραξιών (ΑΚ 914 επ.).
Ο σκοπός δε του άρθρου 1344 είναι να
αποχωρισθεί σαφέστερα η ευθύνη του
υποθηκοφύλακα από την αναφερόμενη στο επόμενο άρθρο 1345 ΑΚ ευθύνη
του δημοσίου (Γ. Μπαλή, Εμπράγματον
Δίκαιον έκδοση 4η, παρ. 302).
Μεταξύ των πράξεων ή παραλείψεων του υποθηκοφύλακα, που γεννούν
ευθύνη γι’ αυτόν, περιλαμβάνεται και η άρνηση καταχωρίσεως στο βιβλίο ή η μη καταχώριση αυθημερόν ή η άκυρη καταχώριση, ελλείψει π.χ. κάποιου από τα καταχωριστέα και την περίληψη εγγραφής υποθήκης περιεχόμενα στοιχεία, ή η παράλειψη περιλήψεως στο εκδιδόμενο απ’ αυτόν
πιστοποιητικό εγγεγραμμένης υποθήκης.
Έτσι ευθύνεται έναντι τράπεζας,
που προέβη σε άνοιγμα πιστώσεως σε
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τρίτον βάσει εσφαλμένου πιστοποιητικού
αυτού (υποθηκοφύλακα) μη περιλαβόντος
τις εγγεγραμμένες υποθήκες (Α. Τούση,
Εμπράγματον Δίκαιον, έκδοση 4η, σελίδα 1052). Αν η ζημία στον τρίτο προήλθε
από υπάλληλο και βοηθητικό γενικά πρόσωπο του άμισθου υποθηκοφύλακα, η ευθύνη αυτού μεν έναντι του τρίτου υφίσταται
με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξιών,
του υποθηκοφύλακα δε με βάση είτε την
Α.Κ. 1344 είτε την ΑΚ. 922 κατά περίπτωση. Ευθύνεται δηλαδή και όταν ακόμη δεν
τον βαρύνει προσωπικά υπαιτιότητα (Μάζης σε Α.Κ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλου υπ’
άρθρα 1344-1345 αριθμ. 15, Φίλης σε Α.Κ.
Γεωργιάδη-Σταθόπουλου 1200 αριθμ.
11,12, άρθρο 1201. αριθμ.5, πρ.βλ. Εφ.
Αθηνών 309//1972 ΝοΒ 21,387). Για την
ύπαρξη όμως ευθύνης του υποθηκοφύλακα δεν αρκεί η παράνομη πράξη ή παράλειψη αλλά και να επήλθε ζημία εξ αιτίας
της. Δεν αρκεί λ.χ. να εχώρησε από υπαιτιότητα του υποθηκοφύλακα άκυρη εγγραφή αλλά και να προκλήθηκε απ’ αυτό ζημία στον δανειστή και συγκεκριμένα να μην
μπόρεσε να ικανοποιηθεί, όπως το ίδιο αν
με βάση ανακριβές πιστοποιητικό παρασχέθηκε πίστωση με υποθήκη για ασφάλειά της, που δεν επιστράφηκε (η πίστωση) στην συνέχεια λόγω ικανοποιήσεως
προηγουμένων, μη εμφανιζομένων στο
πιστοποιητικό, ενυπόθηκων πιστωτών.
Κατά τα λοιπά, η ανόρθωση περιλαμβάνει τόσο την θετική όσο και την
αποθετική ζημία του τρίτου, χωρίς να
αποκλείεται και επιδίκαση, εφόσον ζητηθεί, χρηματικής ικανοποιήσεως για τυχόν
ηθική βλάβη κατά άρθρο 932 Α.Κ. (Μάζης ο.π. αριθμός 20)
Στην προκειμένη περίπτωση η εκκαλουσα Αγροτική Τράπεζα εκθέτει στην
κρινόμενη αγωγή της ότι η εφεσίβλητη
(άμισθη) Υποθηκοφύλακας Αιγιαλείας
της χορήγησε από υπαιτιότητα της ανα-
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κριβή πιστοποιητικά βαρών για τα εκτιθέμενα ακίνητα της οφειλέτριάς της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τ.ΑΕΕ», ήτοι ότι επί των εν λόγω ακινήτων
δεν υπήρχαν βάρη υπέρ άλλων προσώπων, με αποτέλεσμα να πεισθεί αυτή (εκκαλούσα) ότι στα ως άνω ακίνητα δεν
υπήρχαν εμπράγματα βάρη τρίτων και
να της χορηγήσει τμηματικά πίστωση
συνολικού ποσού 192.500.000 δρχ. εγγράφοντας υποθήκες επί των ανωτέρω
ακινήτων προς εξασφάλισή της.
Ότι το προεκτεθέν ποσόν της πιστώσεως δεν της επιστράφηκε λόγω αφερεγγυότητας και ανερχόταν κατά τον χρόνο ασκήσεως της αγωγής μαζί με τους τόκους υπερημερίας σε 654.552.478 δρχ.
Στις 24-5-1995 της κοινοποιήθηκε το υπ
3233/18-5-1995 πρόγραμμα πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αιγίου Α.Τ,
από το οποίο πληροφορήθηκε για πρώτη φορά ότι η ίδια δεν ήταν πρώτη ενυπόθηκη δανείστρια αλλά ότι στο ενιαίο
οικόπεδο εμβαδού 4.380,10 τ.μ. της παραπάνω οφειλέτριας προϋπήρχαν δύο
υποθήκες υπέρ της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας για το συνολικόν ποσόν
των δρχ. 20.589.630 καθώς και προσημείωση υποθήκης υπέρ της Ιονικής Τράπεζας για το ποσόν των 55.000.000 δρχ.
Ότι μετά τον εκπλειστηριασμό
των ως άνω ακινήτων συντάχθηκε ο υπ’
αριθμ. 1338/1997 πίνακας κατατάξεως
δανειστών, λόγω μη επάρκειας του εκπλειστηριάσματος, με τον οποίον (πίνακα) κατατάχθηκε η ίδια για το συνολικό ποσόν των 46.323.252 δρχ., η Εθνική Στεγαστική Τράπεζα που επέσπευδε αρχικά τον πλειστηριασμό και ο Κ.Π,
που είχε υποκατασταθεί εν μέρει στα δικαιώματά της, για το συνολικό ποσό των
12.538.414 δρχ., το οποίο απώλεσε αυτή
λόγω της κατατάξεως των προηγούμενων ενυπόθηκων πιστωτών της οφειλέ-
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τριας εταιρείας. ‘Ότι η εναγομένη υποθηκοφύλακας με την παραπάνω παράνομη
συμπεριφορά της που οφείλεται σε δόλο
άλλως σε βαρειά της αμέλεια την ζημίωσε κατά το προαναφερόμενο ποσόν των
654.552.478 δρχ. που της οφείλεται από
την προεκτεθείσα ανώνυμη εταιρία, άλλως κατά το ποσό των 12.538.414 δρχ.
του εκπλειστηριάσματος, το οποίο δεν
μπόρεσε να εισπράξει η ίδιο λόγω της κατατάξεως πριν από αυτήν των ανωτέρω
ενυπόθηκων πιστωτών της οφειλέτριας.
Με βάση αυτό το ιστορικό ζήτησε
να υποχρεωθεί η εφεσίβλητη να της καταβάλει για αποζημίωσή της το ποσό των
654.552.478 δρχ. άλλως το ποσόν των
12.538.414 δρχ. νομιμοτόκως από της
επιδόσεως της αγωγής. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή είναι νόμιμη μόνον κατά το ποσό των 12.538.414
δρχ. που αποτελεί την ζημία την οποία
υπέστη στην πραγματικότητα η εκκαλούσα από την επικαλούμενη παράνομη πράξη της εφεσίβλητης υποθηκοφύλακος, καθόσον κατά το εν λόγω ποσό
δεν μπόρεσε να ικανοποιηθεί από το εκπλειστηρίασμα λόγω της κατατάξεως σ’
αυτό των προηγούμενων ενυπόθηκων
δανειστών και όχι και κατά το υπόλοιπο
ποσόν των 642.014.064 δραχμών κατά
το οποίο είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, καθόσον το ποσόν αυτό δεν αποτελεί ζημία της από την εκτιθέμενη παράνομη πράξη της εφεσίβλητης, διότι και
εάν ακόμη δεν είχαν καταταγεί οι προηγούμενοι ενυπόθηκοι δανειστές στο εκπλειστηρίασμα για το ανωτέρω ποσόν
και πάλι αυτό δεν θα επαρκούσε για την
ικανοποίηση του ως άνω υπόλοιπου ποσού της απαιτήσεως της εκκαλούσας.
Συνεπώς ορθώς απορρίφθηκε η αγωγή
ως μη νόμιμη κατά το ανωτέρω ποσό και
για τούτο ο συναφής λόγος εφέσεως κρίνεται ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος.
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Κατά την διάταξη του άρθρου 400
περ. 3 του ΚΠολΔ γενικώς δεν εξετάζονται, όταν κληθούν ως μάρτυρες, πρόσωπα που έχουν συμφέρον από την
έκβαση της δίκης. Η ένσταση εξαιρέσεως είναι βάσιμη, όταν το συμφέρον από
το αποτέλεσμα της δίκης παρουσιάζεται ως αναγκαία συνέπεια της εκβάσεώς της (ΑΠ 1198/1995 Αρχ. Νομ. 1996,
54, ΑΠ. 162/1996 ΕλΔ/νη 1996, 1080).
Αυτό συμβαίνει ιδίως, όταν το δεδικασμένο, η εκτελεστότητα ή οι αντανακλαστικές συνέπειες της αποφάσεως
επεκτείνονται και στον μάρτυρα, όταν
ενδέχεται να υποχρεωθεί σε αποζημίωση κάποιου διαδίκου σε περίπτωση ήττας του ή όταν πήρε αμοιβή ή δέχθηκε
υπόσχεση αμοιβής για την συγκεκριμένη μαρτυρία (Ράμμος Εγχειρίδιον Πολ.
Δικον. ΙΙ παρ.273 σελ. 845).
Η ιδιότητα πάντως του μάρτυρος ως συζύγου, συγγενούς οποιουδήποτε βαθμού ή αντιπροσώπου του ενός
ή του άλλου διαδίκου δεν αποτελεί λόγο
μη εξετάσεώς του, εφόσον οποιαδήποτε
από τις ιδιότητες αυτές δεν συνδέεται με
συμφέρον του μάρτυρος να καταλήξει η
δίκη υπέρ ή εις βάρος του ενός ή του άλλου διαδίκου (ΑΠ 217/1980 ΝοΒ 28,1490,
Εφ. Αθην. 6613/1995 Ελ.Δ/νη 37). 1418).
Περαιτέρω ο λόγος εξαιρέσεως
του άρθρου 400 προβάλλεται μόνον
κατ’ ένσταση (ΑΠ 748,/1993 Ελ Δ/νη
1995,107), πριν από την όρκιση του μάρτυρα, μεταγενεστέρως δε μόνον κατά την
μετ’ απόδειξη συζήτηση, αν αποδεικνύεται εγγράφως (ΑΠ 410/1993 Ε.Ε.Ν.1994,
287). Αν εξετάσθηκε στο ακροατήριο
κατά την συζήτηση της υποθέσεως, μπορεί να προβληθεί και με την προσθήκη,
εφόσον αποδεικνύεται με έγγραφο (Εφ.
Αθην. 3242/1986 Ελ.Δ/νη 1986, 958),
αλλιώς απορρίπτεται ο λόγος ως απαράδεκτος (ΑΠ 514/1982 ΝοΒ 1983, 356).
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Αν όμως ο ενιστάμενος διάδικος έλαβε
γνώση του λόγου μετά την όρκιση και
πριν από την περάτωση της καταθέσεως (λ.χ. έμαθε τον λόγο από όσα καταθέτει ο μάρτυρας), μπορεί να τον προτείνει κατά την διάρκεια της εξετάσεως χωρίς τον περιορισμό της έγγραφης αποδείξεως (ΑΠ.410/1993 ο.π., Εφ. Αθηνών
8887/1985 ΕλΔ/νη 1986, 503).
Στην προκειμένη περίπτωση κατά
την ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή του
πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου εξέταση των
μαρτύρων, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της
εκκαλούσας-ενάγουσας υπέβαλε, πριν
την όρκιση του μάρτυρας ανταποδείξεως
Ζ-Π, ένσταση εξαιρέσεώς του με την αιτιολογία ότι είναι σύζυγος της εφεσίβλητηςεναγομένης και προσδοκά οικονομικό και
ηθικό συμφέρον από την έκβαση της δίκης.
Η ένσταση αυτή απορρίφθηκε ως
κατ’ ουσίαν αβάσιμη από την Εισηγήτρια
Δικαστή και σιωπηρώς από την εκκαλουμένη και επαναφέρεται με τον 6° λόγο
της υπό κρίση εφέσεως. Ο λόγος όμως
αυτός κρίνεται ως ουσιαστικά αβάσιμος
καθόσον ο εν λόγω μάρτυρας, που κατά
τον χρόνο της εξετάσεώς του ασκούσε
το επάγγελμα του δικηγόρου, έχοντας οικονομική αυτοτέλεια από την εφεσίβλητη
σύζυγό του, υποθηκοφύλακα, δεν πιθανολογείται ότι προσδοκά έννομο συμφέρον από την έκβαση της παρούσας δίκης, καθόσον το δεδικασμένο, η εκτελεστότητα ή οι αντανακλαστικές συνέπειες της αποφάσεως δεν επεκτείνονται
και σ’ αυτόν, ο οποίος, και σε περίπτωση αποδοχής της αγωγής, δεν πρόκειται να υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημιώσεως προς την εκκαλούσα Τράπεζα..
Περαιτέρω ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εφεσίβλητης κατά την ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιώς, ως εντεταλμένου Δικαστού, εξέταση των μαρτύρων
της εκκαλούσας, υπέβαλε μετά την όρκι-
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ση και την έναρξη καταθέσεως της μάρτυρός της Π.Κ, υπαλλήλου ΑΤΕ, ένσταση εξαιρέσεώς της με την αιτιολογία ότι,
όπως προέκυψε από την κατάθεσή της,
η μάρτυρας αυτή ήταν αρχικά προϊσταμένη του γραφείου χορηγήσεων και εν
συνεχεία του γραφείου ρευστοποιήσεως
και συνεπώς ως προστηθείσα της Τράπεζας σε περίπτωση απορρίψεως της
αγωγής θα έχει ευθύνη απέναντί της και
για τούτο προσδοκά έννομο συμφέρον
από την έκβαση της δίκης.
Ο ανωτέρω εντεταλμένος Δικαστής επέτρεψε την συνέχιση της εξετάσεώς της και η εκκαλουμένη απέρριψε
ρητώς την ως άνω ένσταση εξαιρέσεως
λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση της
μάρτυρος. Ορθώς δε έλαβε υπόψη της
την κατάθεσή της, όσον δεν πιθανολογείται από οποιοδήποτε στοιχείο ότι η εν
λόγω μάρτυρας, σε περίπτωση απορρίψεως της αγωγής, θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκκαλούσας ή
ότι θα υποστεί πειθαρχική ή άλλη δίωξη.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Από τα μέσα του έτους
1992 προσήλθε στο ευρισκόμενο επί της
οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 37 του Πειραιώς κατάστημα της εκκαλούσας η Π. σύζυγος Μ.Π, κάτοικος Αθηνών, ως νόμιμη εκπρόσωπος της εδρεύουσας στο Μοσχάτο
Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « Τ.Α.Ε.Ε» και ζήτησε να της χορηγηθεί αρχικό δάνειο ύψους 100.000.000 δρχ.
προκειμένου να χρηματοδοτήσει η εταιρεία την ανέγερση και πώληση εξοχικών
κατοικιών επί των παρακάτω οικοπέδων
της που είχαν προέλθει από την κατάτμηση μεγαλύτερου οικοπέδου της.
Ειδικότερα η ανώνυμη Εταιρεία
είχε αγοράσει με το 97.934/31-12-1991
συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Κ.Π, το οποίο μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υπο-
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θηκοφυλακείου Αιγιαλείας στον τόμο
1132 και αριθμό 127937, ένα αγροτεμάχιο, κατά τον τίτλο κτήσεως, στην πραγματικότητα όμως οικοπεδική έκταση εμβαδού 4.623 τ.μ. και ήδη κατά νεώτερη
καταμέτρηση 4.380,10 τ.μ. μετά της ευρισκομένης εντός αυτής οικίας, αποτελούμενης από υπόγειο 200 τ.μ. και ισόγειο 200 τ.μ., κείμενο (ακίνητο) στην
θέση «ΛΙΜΝΑ», εκτός σχεδίου πόλεως,
της περιφέρειας της Κοινότητας άλλοτε
Καθολικού στον Διακοπτικό Κάμπο του
τέως Δήμου Βουρών και ήδη εντός του
οικισμού Παραλίας Τράπεζας (Πούντα
της Κοινότητας Τράπεζας).
Εν συνεχεία με το υπ’ αριθμ.
98148/1992 συμβόλαιο του προαναφερόμενου συμ/φου, νομίμως μεταγραφέν
στα αυτά ως άνω βιβλία μεταγραφών, η
ανώνυμη εταιρεία προέβη στην κατάτμηση του ανωτέρω ακινήτου και δημιουργήθηκαν τέσσερα (4) άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα, ήτοι: 1)ένα οικόπεδο
εκτάσεως 1329,20 τ.μ. επί του οποίου
ευρίσκεται η προεκτεθείσα ισόγειος οικία και επί του οποίου η ανωτέρω εταιρεία ανήγειρε και νέα ανώγειο οικοδομή
αποτελούμενη από τέσσερις οριζόντιες
ιδιοκτησίες (διαμερίσματα)…
Εξάλλου: α) με την 99472/9-101992 πράξη συστάσεως καθέτου ιδιοκτησίας του παραπάνω συμ/φου που μεταγράφηκε νομίμως, η ανώνυμη εταιρία συνέστησε επί του υπ’ αριθμ. 1 οικοπέδου
εκτάσεως 1329,20 τ.μ. δύο κάθετες ιδιοκτησίες, την υπάρχουσα και την νέα οικοδομή και β)με το ως άνω 98.148/6-2-1992
συμβόλαιο, που μεταγράφηκε νομίμως
υπήγαγε τα τέσσερα (4) διαμερίσματα)
που ανήγειρε στο υπ’ αριθμ. 2 οικόπεδο των 1.010,90 τ.μ. στις διατάξεις του ν.
3329/1929 περί οριζοντίων ιδιοκτησιών.
Κατά την αγορά του ενιαίου οικοπέδου των 4.380,10 τ.μ. η ανώνυμη
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εταιρεία υπέβαλε, διά του συντάξαντος
το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο συμ/
φου Αθηνών Κ.Π, αίτηση προς την εφεσίβλητη Υποθηκοφύλακα Αιγιαλείας, με
την οποία ζήτησε την μεταγραφή του υπ’
αριθμ. 97934/31-12-1991 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και την χορήγηση πιστοποιητικού μεταγραφής, βαρών, ιδιοκτησίας και μη διεκδικήσεως.
Η εφεσίβλητη, άμισθη υποθηκοφύλακας Αιγιαλείας, προέβη στην μεταγραφή του συμβολαίου και εξέδωσε το
υπ’ αριθμ. 380 /9-1-1992 πιστοποιητικό,
με το οποίο πιστοποιούσε ότι «κατά της
ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας και στο
ακίνητό της που αναφέρεται στο προεκτεθέν συμβόλαιο δεν υπάρχει καμία
υποθήκη, προσημείωση ή κατάσχεση».
Το πιστοποιητικό όμως αυτό ήταν ελλιπές κατά περιεχόμενο καθόσον αφορούσε μόνον στην μη ύπαρξη βαρών επί του
ακινήτου εγγραφέντων κατά της αγοράστριας εταιρείας και όχι και βαρών εγγραφέντων επ’ αυτού κατά του προηγούμενου ιδιοκτήτη του, τα οποία βάρυναν σε
κάθε περίπτωση το ακίνητο.
Συγκεκριμένα αποδείχθηκε ότι
κατά τον χρόνο της πωλήσεως του το
ανωτέρω ακίνητο βαρυνόταν με: α)υποθήκη υπέρ της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας εγγραφείσα στις 12-8-1987 στον
τόμο 363 και αριθμό 74517 για ποσό
17.600.000 δρχ. β)συμπληρωματική
υποθήκη υπέρ της ιδίας ως άνω Τράπεζας εγγραφείσα στις 11-8-1989 στον
τόμο 369 και αριθμό 75204 για ποσό
2.989.630 δραχμών και γ)προσημείωση υποθήκης υπέρ της Ιονικής Τράπεζας εγγραφείσα στις 15-1-1990 στον
τόμο 370 και αριθμό 75335 για ποσό
55.000.000 δραχμών. Η ύπαρξη των
βαρών αυτών αναφερόταν έστω και γενικά στο πωλητήριο συμβόλαιο, όπου
αναγράφεται ότι «ο πωλητής δήλωσε
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ότι εγγυάται και υπόσχεται το πωλούμενο με το παρόν και άνω περιγραφόμενο ακίνητο της αποκλειστικής και αδιαφιλονίκητης κυριότητας, νομής και κατοχής
του, ελεύθερο, πλην των γνωστών βαρών στην αγοράστρια, εταιρεία τα οποία
αναλαμβάνει αυτή να εξαλείψει με δαπάνες της από κάθε άλλο βάρος, χρέος, υποθήκη...».
Όταν η προαναφερόμενη νόμιμη
εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας
προσήλθε για διαπραγματεύσεις προς
δανειοδότηση αυτής (εταιρείας) στο κατάστημα της εκκαλούσας Τράπεζας, οι
προστηθέντες υπάλληλοι της τελευταίας
της ζήτησαν, πριν την έγκριση οποιουδήποτε δανείου, να καταθέσει στην Τράπεζα προς έλεγχο τους τίτλους ιδιοκτησίας
ακινήτων στα οποία η Τράπεζα επρόκειτο να εγγράψει προς διασφάλιση του δανείου πρώτη υποθήκη, όπως είχε σχετικό δικαίωμα εκ του νόμου. Η εκπρόσωπος της εταιρείας προσκόμισε τους τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων καθώς
και το προεκτεθέν 380/911992 πιστοποιητικό βαρών της εφεσίβλητης με το
προαναφερόμενα περιεχόμενο.
Από το περιεχόμενο του εν λόγω
πιστοποιητικού βαρών δεν παραπλανήθηκαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της εφεσίβλητης σχετικά με την μη ύπαρξη των
προεκτεθέντων βαρών επί των επιδίκων
ακινήτων της ανώνυμης εταιρείας, όπως
αβασίμως υποστηρίζει η Τράπεζα στην
αγωγή της, καθόσον μαζί με το πιστοποιητικά κατατέθηκε και το 97.934/1991
πωλητήριο συμβόλαιο του ενιαίου ακινήτου, από την απλή ανάγνωση του περιεχομένου του οποίου προέκυπτε με σαφήνεια η ύπαρξη βαρών προς διασφάλιση των απαιτήσεων τρίτων.
Σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί
να γίνει δεκτό ότι η διατηρούσα οργανωμένη νομική υπηρεσία Τράπεζα δεν είχε
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λάβει γνώση της υπάρξεως των βαρών
επί του ακινήτου, η οποία προέκυπτε με
σαφήνεια από την απλή ανάγνωση του
συμβολαίου. Άλλωστε και η ίδια στην 3η
σελίδα της υπό κρίση εφέσεώς της συνομολογεί, εμμέσως πλην σαφώς, ότι τα αρμόδια όργανά της είχαν λάβει γνώση της
υπάρξεως των ανωτέρω βαρών από το
περιεχόμενο του πωλητηρίου συμβολαίου, πλην όμως μετά την έκδοση του δεύτερου πιστοποιητικού από την εφεσίβλητη, περί του οποίου θα γίνει αναλυτικά λόγος παρακάτω, «λογικά και εύλογα και δικαιολογημένα, αναμφισβήτητα και ατράνταχτα πείσθηκαν (τα όργανά της) ότι
έχουν πλέον εξαλειφθεί τα βάρη αυτά».
Μετά τον έλεγχο των προσκομισθέντων τίτλων η εκκαλούσα κατάρτισε στις 2010-1992 στον Πειραιά την υπ’
αριθ. 69/1992 σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό με την
οποία ανέλαβε την υποχρέωση να χορηγήσει στην ανώνυμη εταιρεία δάνειο
μέχρι του ποσού των 50.000.000 δραχμών. Με το άρθρο δε 5 παρ.2 της συμβάσεως χορηγήθηκε σ’ αυτήν το δικαίωμα της οποτεδήποτε εγγραφής υποθήκης σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας, είτε πριν από την χρήση της πιστώσεως είτε μετά είτε για ολόκληρο το ποσόν της πιστώσεως είτε για μέρος της,
με βάση το άρθρο 12 της από 27/6/1929
συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που κυρώθηκε με τον ν. 4332/1929,
όπως ίσχυε κατά τον ανωτέρω χρόνο.
Προτού όμως προβεί στην εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού από την προεκτεθείσα πίστωση προς την εταιρεία, η
εκκαλούσα υπέβαλε την από 21-10-1992
αίτηση και περίληψη εγγραφής υποθήκης στην εφεσίβλητη Υποθηκοφύλακα
με την οποία ζητούσε την εγγραφή υποθήκης στα βιβλία Υποθηκών του Υποθη-
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κοφυλακείου Αιγιαλείας επί των προαναφερμένων 1 και 4 ακινήτων της εταιρείας, ήτοι του οικοπέδου των 1329,20 τ.μ.
μετά της επ’ αυτού υπάρχουσας οικοδομής και του οικοπέδου των 1019,60 τ.μ.
προς εξασφάλιση απαιτήσεώς της ποσού 100.000.000 δρχ. πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας και εξόδων.
Επίσης ζητούσε με την ανωτέρω
αίτηση να της επιστρέψει η Υποθηκοφύλακας την μία από τις υποβληθείσες δύο
περιλήψεις με βεβαίωσή της για την εγγραφή της αιτηθείσας υποθήκης καθώς
και για τα βάρη που υπήρχαν στα ακίνητα αυτά και την διεκδίκηση και την μη
μεταβίβασή τους. Η εφεσίβλητη προέβη
στην αιτηθείσα εγγραφή της υποθήκης,
πλην όμως από βαρειά αμέλειά της βεβαίωσε επί της επιστραφείσας στην εκκαλούσα περιλήψεως ότι μέχρι την 29η
Ιουνίου 1993 (ημερομηνία βεβαιώσεως)
δεν υπήρχε στα ανωτέρω ακίνητα, επί
των οποίων ενεγράφη η υποθήκη της
Τράπεζας, καμία άλλη υποθήκη ή προσημείωση ή κατάσχεση ή διεκδίκηση.
Τούτο όμως ήταν παντελώς ανακριβές καθόσον επί του ενιαίου ακινήτου των 4.380,10 τ.μ. ήσαν εγγεγραμμένες οι προεκτεθείσες δύο υποθήκες υπέρ
της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας και η
προσημείωση υποθήκης υπέρ της Ιονικής Τράπεζας, και, σύμφωνα με την επιβαλλόμενη από το άρθρο 1281 Α.Κ αρχή
του αδιαιρέτου της υποθηκικής ευθύνης
και υπεγγυότητας, κάθε ένα από τα 4 αυτοτελή πλέον οικόπεδα (μετά των κτισμάτων του) εξακολουθούσε να ασφαλίζει
όλη την απαίτηση της ενυπόθηκης δανείστριας Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας.
Κατόπιν τούτου τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας πιστεύοντας βασίμως ότι τα μνημονευόμενα στο παραπάνω πωλητήριο συμβόλαιο βάρη υπέρ
της ΕΣΤΕ και της Ιονικής Τράπεζας είχαν
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εξαλειφθεί κατόπιν ενεργειών της ανώνυμης εταιρείας και σύμφωνα με την ρητή
δέσμευση που είχε αναλάβει αυτή με την
σύμβαση της πωλήσεως, χορήγησαν σε
πέντε δόσεις κατά το χρονικό διάστημα
από 7-7-1993 έως 21-7-1993 στην ανώνυμη εταιρεία το συνολικό ποσόν των
50.000.000 δρχ. που προβλεπόταν στην
υπ’ αριθμ. 69/1992 σύμβαση.
Εν συνεχεία τα αρμόδια όργανα
της εκκαλούσας πιστεύοντας βασίμως,
ενόψει της προεκτεθείσας βεβαιώσεως
της Υποθηκοφύλακος, ότι δεν υπάρχουν
άλλα βάρη, πλην της υποθήκης αυτής,
επί των ανωτέρω ακινήτων της ανώνυμης εταιρείας, κατάρτισαν με αυτήν στον
Πειραιά στις 16-11- 1993 την υπ’ αριθμ.
54/1993 σύμβαση βραχυπροθέσμου δανείου δρχ. 70.000.000 με ανοικτό λογαριασμό, με την οποία της χορήγησαν σε
10 δόσεις κατά το χρονικό διάστημα από
1-12-1993 έως 10-1-1994 δάνειο συνολικού ποσού 84.500.000 δρχ., διατηρώντας
με το άρθρο 7 παρ.4 της συμβάσεως το
δικαίωμα εγγραφής υποθήκης προς διασφάλιση του δανείου κατά τα ανωτέρω
εκτεθέντα για την πρώτη σύμβαση.
Εξάλλου στις 14-7-1994 τα αρμόδια όργανα της εκκαλούσας πιστεύοντας
βασίμως ενόψει της παραπάνω βεβαιώσεως της Υποθηκοφύλακος ότι επί των
ακινήτων της ανώνυμης εταιρείας δεν είχαν εγγραφεί άλλα βάρη, πλην της υποθήκης υπέρ της Τράπεζας, κατάρτισαν με
την εταιρεία την υπ’ αριθμ. 38/1994 σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό ποσού 200.000.000 δρχ., με
την οποία της χορήγησαν στις 15-7-1994
το ποσό των 40.000.000 δρχ. και στις
26-7-1994 το ποσόν των 18.000.000 δρχ.
Έτσι και με τις τρείς ανωτέρω συμβάσεις η Τράπεζα της κατέβαλε συνολικά
λόγω δανείου το ποσόν των 192.500.000
δραχμών. Στις 15-7-1994 η εκκαλούσα
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υπέβαλε στην εφεσίβλητη διά των προστηθέντων υπαλλήλων της δύο αιτήσεις
και περιλήψεις εγγραφής υποθήκης. Με
την πρώτη εξ αυτών ζητούσε να εγγραφεί υποθήκη επί του υπ’ αριθμ. 1 ακινήτου ήτοι του οικοπέδου την 1329,20 τ.μ.
και της ισόγειας οικοδομής του καθώς και
επί του υπ’ αριθμ. 4 ακινήτου ήτοι του οικοπέδου των 1019,60 τ.μ., προς διασφάλιση απαιτήσεών της συνολικού ποσού
540.000.000 δρχ., πλέον τόκων, τόκων
υπερημερίας και εξόδων, προερχομένων
από τις υπ αριθμ. 54/1993 και 38/1994
συμβάσεις παροχής πιστώσεως.
Με την δεύτερη δε αίτησή της ζητούσε να εγγραφεί υποθήκη επί τεσσάρων (4) οριζοντίων ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων) που είχαν ανεγερθεί στο υπ’
αριθμ. 2 ακίνητο, ήτοι το οικόπεδο των
1010,90 τ.μ. προς διασφάλιση απαιτήσεών της συνολικού ποσού 500.000.000
δραχμών, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας και εξόδων, προερχομένων από
τις υπ αριθμ. 69/1992 και 38/1994 συμβάσεις παροχής πιστώσεως.
Με τις αιτήσεις αυτές που υποβλήθηκαν κάθε μία εις διπλούν ζητούσε να της επιστραφεί η μία από τις περιλήψεις με βεβαίωση της εφεσίβλητης
υποθηκοφύλακος για την εγγραφή της
υποθήκης καθώς και για τα βάρη που
υπήρχαν στα ακίνητα αυτά και για την
διεκδίκησή τους. Η εφεσίβλητη βεβαίωσε στις 19-7-1994 επί των περιλήψεων των ανωτέρω δύο αιτήσεων ότι στις
19-7-1994 έγινε εγγραφή των αιτηθεισών
υποθηκών υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας, ενώ διέγραψε το υπόλοιπο έντυπο
τμήμα της βεβαιώσεως, το οποίο αναφερόταν στην ύπαρξη άλλων υποθηκών,
προσημειώσεων, κατασχέσεων ή διεκδικήσεων επί των ακινήτων αυτών. Στις
21 Ιουλίου 1994 εξέδωσε όμως το υπ’
αριθμ. 1988 πιστοποιητικό, στο οποίο
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πιστοποιούσε ότι επί των ανωτέρω ακινήτων της ανώνυμης εταιρείας ήσαν εγγεγραμμένες μόνον οι ως άνω 3 υποθήκες υπέρ της εκκαλούσας καθώς και
μία τέταρτη υποθήκη η οποία είχε εγγραφεί στις 25-11-1993 υπέρ της εκκαλούσας επί όλων των αυτοτελών ακινήτων
της ανώνυμης εταιρείας προς διασφάλιση απαιτήσεώς της ποσού 140.000.000
δρχ. προερχομένης από την υπ’ αριθμ.
54/1993 σύμβαση παροχής πιστώσεως, και ότι δεν υπήρχε κανένα άλλο βάρος επί των ακινήτων πλην των ανωτέρω τεσσάρων υποθηκών.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η πιστούχος ανώνυμη εταιρεία δεν μπόρεσε
να αποπληρώσει τα ποσά των ληφθέντων
δανείων, με αποτέλεσμα να οφείλει στις 306-1999 στην εκκαλούσα Τράπεζα το συνολικό ποσόν των 646.290.708 δρχ. (συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας).
Ειδικότερα: α)από το δάνειο των
50.000.000 δρχ. που έλαβε με την 69/1992
σύμβαση όφειλε 135.266.243 δρχ. β).
από το δάνειο των 84.500.000 δρχ. που
έλαβε με την 54/1993 σύμβαση όφειλε
323.283.151 δρχ. και γ)από το δάνειο των
58.000.000 δρχ. που έλαβε με την 38/1994
σύμβαση όφειλε 187.741.314 δρχ. Τον Φεβρουάριο του 1995 η εκκαλούσα ενέγραψε και άλλη υποθήκη επί της νέας οικοδομής που είχε ανεγερθεί στο υπ’ αριθμ. 1
οικόπεδο των 1329,20τ.μ. καθώς και στο
υπ’ αριθ. 3 οικόπεδο των 1020,40 τ. μέτρων, προς διασφάλιση απαιτήσεών της
ποσού 250.000.000 δρχ. προερχομένων
και από τις τρεις ανωτέρω συμβάσεις παροχής πιστώσεως.
Επειδή όμως η πιστούχος εταιρεία δεν εξυπηρετούσε τα ληφθέντα
δάνεια η εκκαλούσα ενέγραψε στις 274-1995 κατάσχεση στα ακίνητα της οφειλέτριας και η εφεσίβλητη εξέδωσε στις
2- 5-1995 το υπ αριθμ. 9100/1995 πι-
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στοποιητικό, στο οποίο για πρώτη φορά
επληροφορείτο η Τράπεζα ότι Εκτός από
τις αναφερόμενες ανωτέρω δικές της
υποθήκες επί των ακινήτων της εταιρείας ήσαν εγγεγραμμένες προηγουμένως
υποθήκες υπέρ της Εθνικής Στεγαστικής
Τράπεζας και προσημείωση υποθήκης
υπέρ της Ιονικής Τράπεζας. Στις 24-51995 κοινοποιήθηκε στην εκκαλούσα το
υπ’ αριθμ. 3233/18-5-1995 πρόγραμμα
πλειστηριασμού της συμ/φου Αιγίου Α.
Τ, με το οποίο η Εθνική Στεγαστική Τράπεζα επέσπευδε για τις 14-6-1995 τον
πλειστηριασμό των κατασχεθέντων υπ’
αυτής ως άνω ακινήτων, επί των οποίων είχε εγγράψει πριν την εκκαλούσα τις
δύο αναφερόμενες ανωτέρω υποθήκες,
προς ικανοποίηση των απαιτήσεών της
κατά της ανώνυμης εταιρείας.
Λόγω δε αναστολής του πλειστηριασμού των ακινήτων η εκκαλούσα, επί
τη βάσει της εγγραφείσας στις 27-4-1995
δικής της κατασχέσεως επί των ακινήτων
της οφειλέτριας επέσπευσε νέο πλειστηριασμό των υπ αριθμ. 1 και 2 ακινήτων (οικοπέδων και κτισμάτων), ο οποίος διενεργήθηκε στο Αίγιο στις 30-10-1996 ενώπιον
της συμ/φου Αιγίου Α.Π-Ε. Τρία και πλέον έτη πριν την διενέργεια του πλειστηριασμού η ανώνυμη εταιρεία είχε μεταβιβάσει
με το υπ’ αριθμ. 9022/1-6-1993 συμβόλαιο
στον Κ.Π του Α., κάτοικο Πατρών, τρία από
τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου της
οικοδομής που είχε ανεγείρει επί του υπ
αριθμ. 2 ακινήτων των 1010,90 τ.μ. Στις
26-7-1996 έγινε σημείωση στο περιθώριο
του τόμου 363 και αριθ. 74517 των βιβλίων
υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αιγιαλείας, ότι ο ανωτέρω Κ.Π ως τρίτος διακάτοχος των παραπάνω διαμερισμάτων καταβάλλοντας στις 21-12-1995 στην ενυπόθηκη δανείστρια Εθνική Στεγαστική Τράπεζα το ποσόν των 8.000.000 δρχ. έναντι
της ενυπόθηκης απαιτήσεώς της, υποκα-
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ταστάθηκε στα υποθηκικά της δικαιώματα
για το ποσό των 8.000.000 δρχ. κατ’ άρθρο 1298 Α.Κ.
Μετά την διενέργεια του πλειστηριασμού, κατά τον οποίο επιτεύχθηκε πλειστηρίασμα 102.420.000 δραχμών ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους και
ζήτησαν να ικανοποιηθούν προνομιακά από το πλειστηρίασμα οι ακόλουθοι δανειστές: 1) Ο προϊστάμενος της
Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών ως εκπρόσωπος του Ελληνικού δημοσίου για ποσόν 4.082.396 δρχ., 2) Ο Κ.Π για ποσόν
8.000.000 δρχ. πλέον νομίμων τόκων
από 22-12-1995 μέχρι της αναγγελίας
του (4-11-1996) ποσού 1.943.000 δρχ.
κατά νόμιμη υποκατάσταση της Εθνικής
Στεγαστικής Τράπεζας, 3) η «Ιονική και
Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» για ποσόν 52.898.638 δραχμών, 4)η «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» για το ποσόν των 14.188.557
δραχμών και 5) η εκκαλούσα ‚Τράπεζα
για το ποσόν των 225866.000 δρχ. Επειδή όμως το ανωτέρω επιτευχθέν πλειστηρίασμα δεν επαρκούσε για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των
πιο πάνω αναγγελθέντων δανειστών, η
συμ/φος Αιγίου ως υπάλληλος επί του
πλειστηριασμού, αφού προαφαίρεσε τα
έξοδα εκτελέσεως και την αναγγελθείσα
απαίτηση του Δημοσίου, συνέταξε τον
υπ’ αριθμ. 1338/12-6-1997 πίνακα κατατάξεως δανειστών, στον οποίο κατέταξε στο υπόλοιπο πλειστηρίασμα των
96.658.174 δρχ. τους ως άνω δανειστές
ως εξής: 1) Την Εθνική Στεγαστική Τράπεζα για το ποσόν των 12.589.630 δρχ.,
2)Τον Κ.Π, ως υποκατάστατο στα υποθηκικά δικαιώματα της ανωτέρω Τράπεζας, για το ποσόν των 8.000.000 δρχ. και
συνολικά τους δύο ανωτέρω για το ποσό
των 20.589.630 δρχ. 3) Την Ιονική Τράπεζα για το ποσόν των 29.745.292 δρχ.
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και 4) την εκκαλούσα Τράπεζα για το ποσόν των 46.323.252 δραχμών.
Κατά του ως άνω πίνακα η εκκαλούσα άσκησε την από 8-7-1997 ανακοπή της, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’
αριθμ. 45/1998 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας, που δέχθηκε αυτήν
και μεταρρύθμισε τον ανακοπτόμενο
πίνακα αφαιρώντας από το ποσόν των
12.589.630 δρχ., στο οποίο είχε καταταγεί η Εθνική Στεγαστική Τράπεζα, το ποσόν των 8.000.000 δρχ. στο οποίο κατέταξε την εκκαλούσα Τράπεζα, η οποία
κατετάγη τελικώς για το ποσόν των
54.323.253 δραχμών. Η ως άνω απόφαση κατέστη τελεσίδικη μετά την απόρριψη με την υπ’ αριθμ. 105/2000 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου της ασκηθείσας κατ’ αυτής εφέσεως.
Έτσι η Εθνική Στεγαστική Τράπεζα και ο υποκατασταθείς εν μέρει
στα υποθηκικά της δικαιώματα Κ.Π κατετάγησαν συνολικά για το ποσόν των
12.589.630 δρχ. (για 4.589.630 δρχ. η
ΕΣΤΕ και για 8.000.000 δρχ. ο Κ.Π). Για
το ποσόν αυτό δεν μπόρεσε να καταταγεί
η εκκαλούσα, καθόσον λόγω της επιβαλλομένης από το άρθρο 1272 Α.Κ. αρχής
της υποθηκικής τάξεως, δηλαδή λόγω
της χρονικής προτεραιότητας των εγγραφεισών υπέρ της ΕΣΤΕ υποθηκών προηγήθηκε η ικανοποίηση της απαιτήσεως
αυτής και του υποκατασταθέντος εν μέρει στα υποθηκικά δικαιώματα Κ.Π.
Το ανωτέρω ποσόν αποτελεί και
την πραγματική ζημία που υπέστη η εκκαλούσα, καθόσον το εν λόγω ποσόν
αφαιρέθηκε από το συνολικό ποσόν των
66912.883 δραχμών στο οποίο θα κατατασσόταν αυτή εάν είχε εγγράψει πρώτη υποθήκη επί των ακινήτων της οφειλέτριας και δεν είχε προηγηθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων των προηγουμένων αυτής ενυπόθηκων δανειστών.
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Η ζημία της αυτή οφείλεται κατά
τα ανωτέρω σε υπαιτιότητα της εφεσίβλητης υποθηκοφύλακος, η οποία
από βαρειά της αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων της που επιβάλλονται σ’ αυτήν από τα άρθρα 1201, 1334,
1340, 1341, 1342 και 1343 Α.Κ., βεβαίωσε ανακριβώς τόσο με την από 29 Ιουνίου 1993 βεβαίωσή της επί της επιστραφείσας στην εκκαλούσα περιλήψεως εγγραφής υποθήκης όσο και με το υπ’αριθμ.1988/21-7-1994 πιστοποιητικό της
ότι επί των ακινήτων της πιστούχου ανώνυμης Εταιρείας «Τ. ΑΕ» δεν υπήρχαν
άλλες υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις και διεκδικήσεις τρίτων, πλην
των προαναφερομένων υποθηκών της
εκκαλούσας, με αποτέλεσμα να πεισθούν τα όργανα της τελευταίας ότι τα
αναφερόμενα στο υπ’ αριθμ.97934/1991
πωλητήριο συμβόλαιο βάρη είχαν εξαλειφθεί από την αγοράστρια ως άνω ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με την συμβατική της υποχρέωση και να προβούν
από τις 7 Ιουλίου 1993 (ήτοι μετά την
από 29-6-1993 βεβαίωση της υποθηκοφύλακος) μέχρι και την 10η Ιανουαρίου
1994 σε εκταμιεύσεις προς την πιστούχο συνολικού ποσού 192.500.000 δρχ.
Εάν όμως εγνώριζαν την υπάρχουσα κατάσταση, ότι δηλαδή δεν είχαν
εξαλειφθεί από την εταιρεία τα προαναφερόμενα βάρη επί των ακινήτων της,
θα φρόντιζαν, πριν από την εκταμίευση των χορηγηθέντων στην πιστούχο
ποσών των δανείων, να ζητήσουν από
αυτήν και να λάβουν συμπληρωματική
ασφάλεια είτε εμπράγματη είτε άλλου
είδους) για ποσά ίδιου ύψους με εκείνα
για τα οποία είχαν εγγραφεί οι υποθήκες
της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας επί
των επιδίκων ακινήτων, ούτως ώστε να
είναι δυνατή η ικανοποίηση του μέρους
της απαιτήσεώς της που αντιστοιχούσε
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στο ποσό της απαιτήσεως της Εθνικής
Στεγαστικής Τράπεζας για το οποίο είχαν
εγγραφεί οι δύο υποθήκες της, δηλαδή
για το συνολικό ποσόν των 20.589.630
δρχ.(17.600.000+2.989.630).Η εφεσίβλητη-εναγομένη με τις προτάσεις της
της πρώτης συζητήσεως της αγωγής
στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο προέβαλε τον ισχυρισμό (ένσταση του άρθρου
300ΑΚ) ότι στην επέλευση της ζημίας
της εκκαλούσας ενάγουσας συνετέλεσαν από δικό τους πταίσμα οι προστηθέντες υπάλληλοι της.
Ειδικότερα ισχυρίσθηκε ότι αυτοί
γνώριζαν, κατά την κατάρτιση των επιδίκων συμβάσεων δανείου, την ύπαρξη
των δύο υποθηκών υπέρ της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας, έχοντας αναγνώσει
τον προεκτεθέντα τίτλο κτήσεως της οφειλέτριας εταιρείας, ενώ περαιτέρω δεν ζήτησαν να τους χορηγηθούν πιστοποιητικά
για την ύπαρξη βαρών στο πρόσωπο των
δικαιοπαρόχων της οφειλέτριας ‚ αλλά περιορίσθηκαν να ζητήσουν πιστοποιητικά
για την ύπαρξη βαρών μόνον στο πρόσωπο αυτής θέλοντας να την εξυπηρετήσουν δανειοδοτώντας την.
Περαιτέρω ισχυρίσθηκε ότι οι πέντε (5) υποθήκες που ενέγραψε η εκκαλούσα στα ακίνητα της οφειλέτριας ήσαν
προσχηματικές και ενεγράφησαν για την
κάλυψη του τυπικού μέρους των εγκυκλίων διαταγών της Τράπεζας και δεν απέβλεπαν στην εξασφάλιση της απαιτήσεώς της από τα χορηγηθέντα δάνεια, καθόσον η πραγματική αξία των ακινήτων
αυτών υπολειπόταν κατά πολύ των χρηματικών αξιών, για τις οποίες ενεγράφησαν σι υποθήκες και του ύψους της
απαιτήσεως της εκκαλούσας Τράπεζας.
Η ένσταση όμως αυτή, περί της
οποίας τάχθηκε θέμα αποδείξεως εις
βάρος της ενισταμένης, δεν αποδείχθηκε ως κατ’ ουσίαν βάσιμη από οποιο-
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δήποτε αποδεικτικό μέσον. Ειδικότερα,
όπως προαναφέρθηκε, οι προστηθέντες υπάλληλοι της Τράπεζας εγνώριζαν
μεν την ύπαρξη των βαρών επί του ενιαίου ακινήτου της οφειλέτριας πριν την
κατάρτιση της πρώτης συμβάσεως δανείου στις 20-10-1992, πλην όμως προτού προβούν σε εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού προς την εταιρεία, ζήτησαν
από την Υποθηκοφύλακα την εγγραφή
υποθήκης επί των δύο πρώτων ακινήτων και χορήγηση βεβαιώσεως για την
ύπαρξη βαρών επί των ακινήτων αυτών.
Η αίτησή τους δε για την χορήγηση βεβαιώσεως περί της υπάρξεως βαρών επί των ακινήτων δεν αναφερόταν
βεβαίως μόνον στο πρόσωπο της πιστούχου εταιρείας, όπως αβασίμως υποστηρίζει η εφεσίβλητη, αλλά και των προηγουμένων ιδιοκτητών τους, καθόσον η
μεταβίβαση του ακινήτου δεν επιφέρει
την απόσβεση της υποθήκης. Άλλωστε
και από την απλή ανάγνωση του εντύπου της από 21-10-1992 αιτήσεως και
περιλήψεως εγγραφής υποθήκης που
υπέβαλαν στην εφεσίβλητη προκύπτει
ότι ζητούσαν την χορήγηση βεβαιώσεως
«για τα βάρη που υπάρχουν στα ακίνητα αυτά και την διεκδίκησή τους» και όχι
μόνον για τα βάρη σε σχέση με το πρόσωπο της πιστούχου εταιρείας.
Εξάλλου τα πιστοποιητικά βαρών
που εκδίδει ο υποθηκοφύλακας εντός
των προβλεπομένων από τον νόμο ορίων (ΑΚ 1201) ως δημόσιος λειτουργός
έχουν την δύναμη δημοσίων εγγράφων
κατά το άρθρο 1335 ΑΚ (βλ. Μάζης σε
Α.Κ. Γεωργιάδη —Σταθόπουλου, άρθρα
1333-1334 αριθμ. 29, άρθρο 1335 αριθμ.
9), ενώ περαιτέρω σύμφωνα με τον ΑΚ
1341 οι εγγραφές και οι προσημειώσεις
που έχουν εξαλειφθεί, δεν μνημονεύονται στα εκδιδόμενα αντίγραφα και περιλήψεις εκτός εάν ο αιτών το αξιώσει.
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Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση οι προστηθέντες υπάλληλοι της εκκαλούσας είχαν κάθε λόγω να πιστεύουν
ότι το επίδικο δημόσιο έγγραφο (βεβαίωση) που εξέδωσε η εφεσίβλητη δημόσια
λειτουργός δεν ανέγραφε τις υποθήκες και
την προσημείωση υποθήκης που εβάρυναν, κατά το πωλητήριο συμβόλαιο, το ενιαίο ακίνητο, διότι είχαν εξαλειφθεί από την
πιστούχο. Κατόπιν τούτου δε προέβησαν
για πρώτη φορά στην εκταμίευση ποσών
του δανείου προς την ανώνυμη εταιρεία.
Επίσης το υπ’ αριθμ.1988/1994
ανακριβές πιστοποιητικό που εξέδωσε η
εφεσίβλητη στις 21-7-1994 και πιστοποιούσε ότι στα ακίνητα της ανώνυμης εταιρείας δεν υπήρχαν άλλα βάρη, πλην τεσσάρων υποθηκών υπέρ της ΑΤΕ, ενίσχυσε
την ήδη από τον Ιούνιο του 1993 διαμορφωθείσα πεποίθησή τους περί μη υπάρξεως βαρών επί των εν λόγω ακινήτων, με
αποτέλεσμα να χορηγήσουν στην ανώνυμη εταιρεία στις 26-7-1994 και την δεύτερη
δόση ποσού 18.000.000 δρχ. της τρίτης
δανειακής συμβάσεως (38/14-7-1994).
Αλλά ούτε και προσχηματική εγγραφή των προαναφερθεισών πέντε
υποθηκών της εκκαλούσας επί των ακινήτων της οφειλέτριας εταιρείας αποδείχθηκε ότι εγένετο, καθόσον, όπως αποδεικνύεται από την από 13-4-1995 έκθεση εκτιμήσεως της αξίας των επιδίκων
ακινήτων την οποία συνέταξε η τοπογράφος μηχανικός της δανείστριας της
ανώνυμης εταιρείας «Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας ΑΕ», η συνολική αγοραία αξία των υπ’αριθμ. 1,2 και 4 ακινήτων της, επί των οποίων ενεγράφησαν
οι υποθήκες της εκκαλούσας, ανερχόταν
στο συνολικό ποσό των 321.600.000 δρχ.
ήτοι σε 102.200.000 δρχ. του υπ’ αριθμ.
1 οικοπέδου και των κτισμάτων του, σε
80.000.000 δρχ. του υπ’ αριθμ. 2 ακινήτου και των κτισμάτων και σε 139.400.000
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δρχ. του υπ’ αριθμ. 4 ακινήτου και των
κτισμάτων του, ενώ από το από 28- 121995 ενημερωτικό σημείωμα του πολιτικού μηχανικού της εκκαλούσας Τράπεζας Π.Δ αποδεικνύεται ότι η αγοραία αξία
του υπ’ αριθμ. 3 οικοπέδου της ανερχόταν σε 26.000.000 δρχ. και συνολικά η
αγοραία αξία και των 4 ακινήτων ανερχόταν σε 347.600.000 δρχ., η δε διασφαλιστική τους αξία, σύμφωνα με την αναλογία 150 προς 100 που επέβαλλε σχετική
εγκύκλιος της Τράπεζας σε 231.733.333
δρχ. (347.600.000:150 χ 100).
Εφόσον δε χορηγήθηκαν δάνεια
συνολικού ποσού 192.500.000 δρχ. τηρήθηκε η παραπάνω αναλογία που επέβαλλε η προεκτεθείσα εγκύκλιος και η εγγραφή των υποθηκών δεν υπήρξε προσχηματική. Η εφεσίβλητη-εναγομένη με τις
προτάσεις της κατά την μετ’ απόδειξη συζήτηση της αγωγής στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο επικαλέσθηκε νέες πράξεις και
παραλείψεις των Οργάνων της εκκαλούσας Τράπεζας μετά την πρώτη συζήτηση της αγωγής, οι οποίες (πράξεις και παραλείψεις) συνετέλεσαν στην ζημία της.
Οι εν λόγω όμως εκτιθέμενες
ενέργειες και παραλείψεις ουδεμία επιρροή άσκησαν στην πρόκληση και την
έκταση της προεκτεθείσας ζημίας ποσού 12.538.414 δραχμών της εκκαλούσας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν
θα μπορούσε να αποτραπεί με δικές της
ενέργειες μετά την καταβολή των ποσών των δανείων, εφόσον η τελική οφειλή της ανώνυμης εταιρείας προς αυτήν
από τις συμβάσεις δανείου ανερχόταν
σε 654.552.478 ευρώ, η συνολική αγοραία αξία των\ ενυποθήκων ακινήτων
σε 347.600.000 δρχ. που δεν επαρκούσε για την ικανοποίηση των απαιτήσεων
των ενυπόθηκων δανειστών της και η καταχθείσα απαίτηση της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας και του Κ.Π ανερχόταν
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συνολικά σε 12.538.414 δρχ. και η ικανοποίηση αυτής προηγείτο σε κάθε περίπτωση της ικανοποιήσεως της μετά από
αυτήν καταταχθείσας απαιτήσεως της
εκκαλούσας Τράπεζας. Για τούτο και η
προβληθείσα ένσταση συνυπαιτιότητας
των αρμοδίων οργάνων της ενάγουσας
στην επέλευση της ζημίας της πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν.
Ενόψει των ανωτέρω η εκκαλούμενη απόφαση, η οποία απέρριψε κατ’
ουσίαν την αγωγή κατά το μέρος που
κρίθηκε νόμιμη, με την αιτιολογία ότι «τα
όργανα της ενάγουσας συνετέλεσαν με
την αιτιωδώς συνδεόμενη συμπεριφορά
τους στη ζημία που υπέστη αυτή από τις
προϋπάρχουσες στα ακίνητα της οφειλέτριας εταιρείας υποθήκες, ενώ αντιθέτως η συμπεριφορά της εναγόμενης δεν
συνδέεται αιτιωδώς με την εν λόγω ζη-

μία», εσφαλμένως εκτίμησε τις προσαχθείσες αποδείξεις και για τούτο πρέπει, κατά μερική παραδοχή των σχετικών λόγων της, να γίνει δεκτή η έφεση
ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να εξαφανισθεί αυτή (εκκαλουμένη) και αφού κρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο τούτο κατ’ άρθρο 535 παρ.1 ΚΠολΔ και δικασθεί κατ’ ουσίαν η αγωγή {η οποία είναι νόμιμη κατά το ποσόν των 36.796,52
ευρώ (12.538.414 δρχ.), στηριζόμενη,
στις διατάξεις των άρθρων 297, 298,
330 εδ. β’, 346, 914, 1201, 1334, 1340,
1343, 1344 Α.Κ.), πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή αυτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγομένη
να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσόν
των 36.796,52 ευρώ νομιμοτόκως από
της επομένης της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.

187/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, - Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλκαίος Βγενόπουλος, Παναγής Καππάτος).
Διεκδικητική αγωγή. Αναγκαία στοιχεία της είναι η κυριότητα του ενάγοντα επί του διεκδικούμενου ακινήτου και η νομή ή κατοχή του από τον εναγόμενο κατά την άσκηση της αγωγής. Τα ίδια στοιχεία απαιτούνται και για την πληρότητα της αναγνωριστικής περί κυριότητας αγωγής. Αν η κυριότητα στηρίζεται σε κληρονομική διαδοχή προκειμένου περί ακινήτων δέον ν’ αναφέρεται στο δικόγραφο η αποδοχή με δημόσιο έγγραφο ή κληρονομητήριο
και η σχετική μεταγραφή. Αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη και απορρίπτεται. Χωρίς αποδοχή και μεταγραφή δεν αρχίζει τακτική χρησικτησία αφού λείπει ο νόμιμος τίτλος που είναι η
αποδοχή με δημόσιο έγγραφο και μεταγραφή του. Αγωγή διεκδικητική από κληρονόμο. Αν
αναφέρεται στο δικόγραφο απλώς ότι έγινε αποδοχή χωρίς όμως εξειδίκευση του τόμου και
αριθμού βιβλίων του οικείου υποθηκοφυλακείου που εχώρησε η μεταγραφή, αυτά τα στοιχεία μπορούν να συμπληρωθούν με τις προτάσεις. Όμως η απλή επίκληση στις προτάσεις
ως προσαγόμενου εγγράφου του συμβολαίου της αποδοχής και του πιστοποιητικού μεταγραφής που γίνεται μόνο για λόγους αποδεικτικούς δεν συνιστά παραδεκτή προβολή συμπληρωματικών ισχυρισμών ως προς τα ελλείποντα στοιχεία της μεταγραφής. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 1094
Α.Κ σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου

216 § 1α΄ ΚΠολΔ συνάγεται ότι αναγκαία
στοιχεία της διεκδικητικής αγωγής ακινήτου
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είναι η κυριότητα του ενάγοντος επί του διεκδικουμένου ακινήτου και η νομή ή κατοχή
του από τον εναγόμενο κατά την άσκηση
της αγωγής. Τα στοιχεία αυτά, πλην της νομής ή κατοχής του πράγματος από τον εναγόμενο, απαιτούνται και για την πληρότητα της αναγνωριστικής κυριότητας αγωγής.
Εξάλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 1710§1, 1193, 1195, 1198 και 1199
Α.Κ, η κληρονομική διαδοχή, είτε χωρεί
εκ του νόμου είτε εκ διαθήκης, αποτελεί
παράγωγο τρόπο κτήσεως της κυριότητας των κινητών και ακινήτων πραγμάτων της κληρονομίας, η κυριότητα των
ακινήτων όμως που περιλαμβάνονται
στην κληρονομία μεταβιβάζεται στον
κληρονόμο αναδρομικώς από του χρόνου του θανάτου του κληρονομηθέντος
εάν ο κληρονόμος με δημόσιο έγγραφο
αποδεχθεί την κληρονομία και η αποδοχή αυτή μεταγραφεί ή αν εκδοθεί και μεταγραφεί κληρονομητήριο.
Επομένως αν η περί κυριότητας
ακινήτου αγωγή στηρίζεται σε κληρονομική διαδοχή, αρκεί για την πληρότητα
του δικογράφου της η αναφορά των περιστατικών που συγκροτούν την κληρονομική διαδοχή, του ότι το επίδικο περιλαμβάνεται στα κληρονομιαία στοιχεία
ως ανήκον κατά κυριότητα στον κληρονομηθέντα και του ότι ο ενάγων έχει
αποδεχθεί την κληρονομία με δημόσιο έγγραφο νομίμως μεταγραφέν (ΑΠ
1292/2002 Ελ.Δ/νη 44,179).
Σε περίπτωση παραλείψεως των
στοιχείων αυτών, η αγωγή είναι αόριστη,
της αοριστίας αυτής μη δυναμένης να
συμπληρωθεί δια των προτάσεων, ούτε
δια της παραπομπής σε άλλα έγγραφα
της δίκης (ΑΠ 406/1991 Ελ.Δ/νη 33,124,
Εφ.Αθην. 6038/2004 Ελ.Δ/νη 46,854).
Εξάλλου από τα άρθρα 1041,
1043, 1193 και 1199 Α.Κ συνάγεται ότι ο
κληρονόμος που απέκτησε την νομή του
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κληρονομιαίου ακινήτου δύναται με τον
τίτλο της κληρονομίας (αποδοχή) να αρχίσει δική του αυτοτελή χρησικτησία, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιποι γι’ αυτήν όροι, υπό την προϋπόθεση ότι εχώρησε μεταγραφή της αποδοχής της κληρονομίας, διότι χωρίς αυτήν δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος για την έναρξη (τακτικής) χρησικτησίας (ΑΠ 383/1985 ΝοΒ
34,186, ΑΠ 408/1985 ο.π. σελ. 186-187).
Εάν στην αγωγή γίνεται μνεία της αποδοχής της κληρονομίας και της μεταγραφής
της, χωρίς εξειδίκευση του νόμου και του
αριθμού των βιβλίων του οικείου Υποθηκοφυλακείου στο οποίο εχώρησε η μεταγραφή τα στοιχεία αυτά που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του αναγκαίου
περιεχομένου της αγωγής επιτρέπεται
να συμπληρωθούν με τις προτάσεις (Εφ.
Αθην. 3377/2009 δημοσ. Νόμος, Εφ.Θεσ.
722/1993 Αρμεν. 1993,335).
Η απλή όμως επίκληση στις προτάσεις ως προσαγομένων εγγράφων του
συμβολαίου αποδοχής της κληρονομιάς
και του πιστοποιητικού μεταγραφής της
γίνεται για αποδεικτικούς μόνον λόγους
και δεν συνιστά παραδεκτή προβολή συμπληρωματικών ισχυρισμών ως προς τα
ανωτέρω ελλείποντα στοιχεία της μεταγραφής (Εφ.Αθην. 3377/2009 ο.π. π.ρ.β.λ
ΑΠ 412/1982 ΝοΒ 30,1479, Εφ.Αθην.
2078/2002 Επ.Δικ.Πολυκ. 2003,347).
Στην προκειμένη περίπτωση ο εκκαλών εκθέτει στην αγωγή του ότι το επίδικο ποσοστό (4/96 εξ αδιαιρέτου) της συγκυριότητάς του επί των ενδίκων ακινήτων
περιήλθε σ’ αυτόν κατά ποσοστό 1/32 ή
3/96 από κληρονομία του αποβιώσαντος
στις 3.5.1984 πατέρα του Κ.Σ, ο οποίος απεβίωσε αδιάθετος και κατέλιπε μόνους πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους του κατά ποσοστό
½ εξ αδιαιρέτου έκαστον τον τότε εν ζωή
σύζυγο του Σ. χήρα Κ.Σ και τα τρία τέκνα
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του, Α., Ά και ενάγοντα. Ότι την κληρονομία του πατέρα του ο ίδιος αποδέχθηκε σιωπηρά αναμειχθείς στην νομή και κατοχή των κληρονομιαίων ακινήτων και ρητά
με την 3343/2005 πράξη αποδοχής κληρονομίας της συμ/φου Αργοστολίου Α.Λ,
νομίμως μεταγεγραμμένη στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ΙΙρόννων. Ότι στις 20.4.2003 απεβίωσε αδιάθετη η προαναφερθείσα μητέρα του και κατέλιπε μόνους πλησιέστερους συγγενείς
και εξ αδιαθέτου κληρονόμους της κατά
ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου έκαστο τα τρία
παραπάνω τέκνα της. Ότι την κληρονομία
της μητέρας του, στην οποία περιλαμβανόταν και το 1/32 ή 3/96 εξ αδιαιρέτου επί
των επιδίκων ακινήτων, αποδέχθηκε σιωπηρά υπεισερχόμενος στην νομή και κατοχή τους αλλά και ρητά με την προεκτεθείσα πράξη αποδοχής κληρονομίας μεταγεγραμμένη στα βιβλία Μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Πρόννων.
Εν συνεχεία δε ιστορεί ότι κατέστη
συγκύριος των εν λόγω ακινήτων αφενός μεν με παράγωγο τρόπο ήτοι λόγω
των ανωτέρω κληρονομικών διαδοχών
αφετέρου δε κατά πρωτότυπο τρόπο με
τα προσόντα της (τακτικής και έκτακτης)
χρησικτησίας του Α.Κ. προσμετρουμένου στον χρόνο νομής του του χρόνου
νομής των δικαιοπαρόχων του.
Η αγωγή αυτή με το ανωτέρω περιεχόμενο είναι κατά την κυρία βάση της
της κτήσεως συγκυριότητας κατά παράγωγο τρόπο, δηλαδή κληρονομική διαδοχή και κατά την πρώτη επικουρική της
βάση της κτήσεως συγκυριότητας με τακτική χρησικτησία απορριπτέα ως αόριστη σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην
μείζονα σκέψη, καθόσον, ενώ αναγράφεται στο δικόγραφό της ότι ο ενάγων αποδέχθηκε την κληρονομία του πατέρα του
και της μητέρας του με την 3343/2005
πράξη αποδοχής (χωρίς όμως να εκτί-
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θεται ότι αποδέχθηκε την κληρονομία
του πατέρα του και για λογαριασμό της
μη αποδεχθείσης αυτήν ρητώς μέχρι
του θανάτου της μητέρας του), εν τούτοις με τις προτάσεις του που κατέθεσε
στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν έκανε
μνεία των ειδικότερων στοιχείων της μεταγραφής αυτής (τόμος και αριθμός των
βιβλίων) και συνεπώς δεν μνημονεύεται
νόμιμος τίτλος για την απόκτηση της συγκυριότητας με παράγωγο τρόπο (κληρονομική διαδοχή) και επικουρικά για την
έναρξη τακτικής χρησικτησίας.
Σημειωτέον ότι ούτε με την προσθήκη των προτάσεών του μετά την συζήτηση της αγωγής στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ο ενάγων συμπλήρωσε τον τόμο
και τον αριθμό μεταγραφής της ανωτέρω
πράξεως αλλά ούτε και απέδειξε την μεταγραφή της δια της προσκομιδής πιστοποιητικού μεταγραφής της, προσάγοντας
μόνο την πράξη αποδοχής κληρονομίας,
στο σώμα της οποίας δεν αναγράφεται
τόμος και αριθμός μεταγραφής.
Για πρώτη φορά δε προσκομίζει
ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου το από
12.1.2010 πιστοποιητικό μεταγραφής της
μεταγραφοφύλακος Πρόννων, πλην όμως
η τέτοια προσαγωγή του δεν μπορεί κατά
τα προαναφερθέντα να συμπληρώσει την
αοριστία της αγωγής. Για τούτο και ορθώς
απορρίφθηκε η αγωγή κατά τις ανωτέρω
βάσεις της ως αόριστη με την εκκαλουμένη,
κρινομένου ως κατ’ ουσίαν αβασίμου του
συναφούς δευτέρου λόγου της εφέσεως.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: «Οι διάδικοι ερίζουν περί έξι (6) αγροτεμαχίων
που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια Λ.Δ. Σκάλας Δήμου Ελειού - Πρόννων Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα :
α)…β)…γ)…δ)…ε)…στ)…
Τα επίδικα ακίνητα ανήκαν, όπως
τούτο δεν αμφισβητείται, στην κυριότη-
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τα του απώτερου κοινού δικαιοπαρόχου
(παππού εκ πατρός) των διαδίκων Ά.Σ
του Χ, ο οποίος μέχρι τον επισυμβάντα
κατά το έτος 1944 θάνατό του ενέμετο
και κατείχε αυτά καλλιεργώντας εκείνα
που ήσαν καλλιεργήσιμα και βόσκοντας
τους βοσκοτόπους. Η κυριότητα μάλιστα
του ανωτέρου Ά.Σ αναγνωρίσθηκε αμετακλήτως και σε δίκη μεταξύ των κληρονόμων του Ι.Σ (αδελφού του Ά.Σ) και
των ήδη εφεσιβλήτων εναγομένων (βλ.
την υπ’ αριθμ. 515/2001 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου που κατέστη αμετάκλητη μετά την απόρριψη με την υπ’
αριθμ. 1516/2002 απόφαση του Γ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου της
κατ’ αυτής ασκηθείσης αναιρέσεως.
Ο ανωτέρω αποβιώσας Ά.Σ του Χ
κατέλιπε μόνους πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους του
τους υιούς του Σ. (δικαιοπάροχο των εφεσιβλήτων), Ά ‚Δ, Γ και Κ (δικαιοπάροχο
του εκκαλούντος) και τις θυγατέρες του
Γ, Ι. και Ν. Αμέσως μετά τον θάνατο του
προαναφερόμενου πατέρα του ο δικαιοπάροχος πατέρας των εφεσιβλήτων Σ.Σ,
ο οποίος διέμενε στην περιοχή της Σκάλας Κεφαλληνίας, κατέλαβε τα εν λόγω
ακίνητα και συνέχισε να ασκεί διακατοχικές πράξεις διάνοια κυρίου επ’ αυτών,
όπως και ο παραπάνω πατέρας του.
Συγκεκριμένα τόσο πριν την ισχύ
του Αστικού Κώδικα όσο και μετά από
αυτήν (23.2.1946) τα καλλιεργούσε με
δημητριακά, έβοσκε το ποίμνιό του στο
ακίνητο υπό στοιχ. ει’ στην θέση «ΚΑΚΟΡΑΧΙΑ», καλλιεργούσε αμπέλι στο ακίνητο υπό στοιχ. β’ στην θέση «ΧΩΡΑΦΑΚΙ» ενώ στα υπόλοιπα ακίνητα φύτευσε ελιές και οπωροφόρα δένδρα, όπως
αμυγδαλιές και αχλαδιές, τα οποία καλλιεργούσε και συνέλλεγε τον καρπό τους
για τον εαυτό του και την οικογένειά του.
Τα παραπάνω προκύπτουν από τις
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ένορκες καταθέσεις ενώπιον της συμ/φου
Πρόννων Κ.Κ των μαρτύρων Σ.Τ, Π.Λ και
Σ..Κ. του Δ, οι οποίοι, ως γεννηθέντες κατά
τα έτη 1929, 1932 και 1933, αντιστοίχως
και κατοικούντες στην Περιοχή Σκάλας Κεφαλληνίας, έχουν ιδίαν αντίληψη των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών.
Σημειωτέον ότι οι παραπάνω
μάρτυρες δεν προσδοκούν έννομο συμφέρον από την έκβαση της παρούσας δίκης καθόσον δεν αποδείχθηκε ότι συνδέονται με συγγενική ή κάποια άλλη σχέση με οποιονδήποτε από τους διαδίκους
και ότι λάβουν κάτι μετά το πέρας αυτής.
Ο Σ.Σ συνέχισε να ασκεί τις προεκτεθείσες διακατοχικές πράξεις επί των επιδίκων με διάνοια κυρίου μέχρι τον θάνατό του στις 19.4.1978 βοηθούμενους και
από τους εφεσίβλητους υιούς του που
κατοικούσαν στην περιοχή της Σκάλας.
Μετά τον κατά τα ανωτέρω θάνατό
του τα επίδικα ακίνητα κατελήφθησαν από
τους εφεσιβλήτους, oι οποίοι συνέχισαν
να ασκούν με διάνοια συγκυρίου τις προεκτεθείσες διακατοχικές πράξεις σ’ αυτά.
Ειδικότερα στο υπό στοιχ. α΄ ακίνητο στην
θέση «ΚΑΚΟΡΑΧΙΑ», εκτός από την καλλιέργεια των δένδρων που είχε φυτεύσει
ο πατέρας τους Σ. Σ κατασκεύασαν ποιμνιοστάσιο, ενώ στο υπό στοιχ. β’ ακίνητο στην θέση «ΧΩΡΑΦΑΚΙ» συνέχισαν να
καλλιεργούν το αμπέλι και να συλλέγουν
τους καρπούς των δένδρων, πράγμα το
οποίο έκαναν και στα υπόλοιπα ακίνητα
(βλ. ένορκες καταθέσεις ανωτέρω μαρτύρων αλλά και της εξετασθείσης στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου
μάρτυρος αδελφής τους Ν.Χ).
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι οι
υπόλοιποι αδελφοί του δικαιοπαρόχου
των εφεσιβλήτων Σ.Σ (στους οποίους
συμπεριλαμβανόταν και ο πατέρας του
εκκαλούντος Κ.Σ) μετά τον θάνατο του
πατέρα τους Ά.Σ το έτος 1944 εγκατέ-
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λειψαν την περιοχή της Σκάλας Κεφαλληνίας και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα.
Οι ανωτέρω αποξενώθηκαν εκουσίως από την συννομή των επιδίκων ακινήτων, στην κατοχή των οποίων, όπως
προελέχθη, βρισκόταν με διάνοια κυρίου ο ως άνω αδελφός τους, και μέχρι τον
θάνατο αυτού στις 19.4.1978 δηλαδή επί
χρονικό διάστημα 40 ετών ουδέποτε διεκδίκησαν οποιοδήποτε δικαίωμα στα
ακίνητα αλλά ούτε και άσκησαν οποιαδήποτε διακατοχική πράξη, αναγνωρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς την αποκλειστική του κυριότητα στα ακίνητα αυτά.
Ο Σ.Σ σε ένδειξη ευγνωμοσύνης
για την εν τοις πράγμασιν άτυπη παραχώρηση σ’ αυτόν των εν λόγω ακινήτων
έστελνε σποραδικά στα προαναφερόμενα αδέλφια του ελάχιστη ποσότητα ελαιολάδου (ένα μπουκάλι λάδι όπως χαρακτηριστικά καταθέτει ο μάρτυρας αποδείξεως Χ.Σ), χωρίς να του ζητούν κάτι
τέτοιο τα αδέλφια του, τα οποία εγνώριζαν την εκδηλωθείσα όλα τα ανωτέρω
έτη πρόθεσή του να νέμεται τα ακίνητα
αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό
και αποδέχονταν αυτήν.
Άλλωστε από κανένα αποδεικτικό
μέσον προέκυψε ότι οι παραπάνω αδελφοί του και μάλιστα ο δικαιοπάροχος του
εκκαλούντος Κ.Σ ‚ ο οποίος κατοικούσε
μονίμως στην Αθήνα από την δεκαετία
του 1940 άσκησαν κάποια διακατοχική
πράξη στα ακίνητα έχουσα σχέση με τον
κατά φύση προορισμό τους, όπως φύτευση, καλλιέργεια, συλλογή καρπών κ.λπ.
Ενδεικτικό τούτου αποτελεί και το
ότι ο εκκαλών στην κρινόμενη αγωγή του
περιγράφει ως μόνες διακατοχικές πράξεις διενεργηθείσες υπό του δικαιοπαρόχου του την επίβλεψη, επιμέλεια των ορίων τους και προστασία από καταπατητές,
ενώ τις τέτοιες πράξεις ασκούσε μόνον
ο ευρισκόμενος στην κατοχή των ακινή-
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των και κατοικών στην Σκάλα Κεφαλληνίας αδελφός αυτού Σ.Σ καθόσον ο ίδιος
ως μόνιμος κάτοικος Αθηνών δεν θα μπορούσε να ασκεί αποτελεσματικά τις ανωτέρω πράξεις προστασίας των ακινήτων.
Πρέπει να σημειωθεί εξάλλου ότι
στην κρινόμενη αγωγή δεν μνημονεύεται
ότι ο Σ.Σ κατείχε ολόκληρα τα ακίνητα και
τα νεμόταν και για λογαριασμό των υπολοίπων αδελφών του, αλλά αναγράφεται
ότι κατά τα επίδικα ποσοστά τα νεμόταν
αυτοπροσώπως αρχικά ο πατέρας του εκκαλούντος και από τον επισυμβάντα στις
3.5.1984 θάνατό του ο ίδιος ο εκκαλών και
ότι κατά την άνοιξη του 2004 οι εφεσίβλητοι
του απαγόρευσαν την είσοδο στα ακίνητα
αποβάλλοντας τον από την συννομή τους.
Όπως στην πραγματικότητα όμως
αποδείχθηκε στα επίδικα, μετά τον θάνατο
του Σ.Σ και μέχρι την άσκηση της ένδικης
αγωγής άσκησαν αποκλειστικά τις προαναφερόμενες διακατοχικές πράξεις με διάνοια
συγκυρίων οι εφεσίβλητοι και ο εκκαλών
δεν άσκησε οποιαδήποτε τέτοια πράξη.
Ενδεικτικό τούτου είναι και το γεγονός ότι οι εξετασθέντες με πρωτοβουλία του ενώπιον της συμ/φου Αργοστολίου Α. Λ. Ν. Ζ. και Κ.Κ δεν κάνουν μνεία
σε κάποια διακατοχική πράξη ασκηθείσα από τον εκκαλούντα. Η κατάθεση δε
του μάρτυρας αποδείξεως Χ.Σ, κατοίκου Αθηνών, ο οποίος υποστηρίζει ότι
τα τέκνα του Κ. Σ. Ά., Α. και Δ. (εκκαλών)
ασκούσαν μετά τον θάνατό του αυτοπροσώπως πράξεις νομής στα επίδικα και
συγκεκριμένα μάζευαν ελιές και αμύγδαλα κρίνεται αναξιόπιστη.
Πρέπει να αναφερθεί ότι οι ανωτέρω υπόλοιποι αδελφοί του εκκαλούντος
και συγκύριοι κατά τους ισχυρισμούς του,
των επιδίκων δεν άσκησαν αγωγή κατά
των εφεσιβλήτων, αναγνωρίζοντας έτσι
εμμέσως πλην σαφώς την αποκλειστική
τους συγκυριότητα επ’ αυτών. Στα ακίνητα
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δε που νέμονταν αποκλειστικά οι εφεσίβλητοι από το έτος 1978 περιλαμβανόταν
και ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 4.050,27
τ.μ., το οποίο οι τελευταίοι μεταβίβασαν
σε τρίτον με το υπ’ αριθμ. 5892/3.12.2004
πωλητήριο συμβόλαιο της συμ/ου Πρόννων Κ.Κ και το οποίο δεν διεκδικεί ο εκκαλών με την υπό κρίση αγωγή του.
Εξάλλου από το γεγονός και μόνον ότι μετά τον θάνατο του πατέρα τους
Κ. Σ. τα τέκνα του Α., Ά. και Δ. (εκκαλών) περιέλαβαν τα ακίνητα στην υποβληθείσα δήλωση φόρου κληρονομίας
δεν αποδεικνύεται η διενέργεια πράξεων συννομής επ’ αυτών.
Από τα προεκτεθέντα αποδείχθηκε ως κατ’ ουσίαν βάσιμος ο ισχυρισμός των εναγομένων ότι αποκλειστικά
κύριος των κρινομένων ακινήτων κατέστη με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας ο δικαιοπάροχος πατέρας τους
Σ.Σ ‚ ο οποίος από το έτος 1944 και μέχρι τον κατά το έτος 1978 θάνατό του
ασκούσε αποκλειστικά τις προσιδιάζουσες στην φύση τους διακατοχικές πράξεις με διάνοια κυρίου, ενώ οι υπόλοιποι
συγκληρονόμοι του δικαιοπαρόχου πατέρα τους Α.Σ (στους οποίους συμπεριλαμβανόταν και ο πατέρας του εκκαλού-

ντος Κ.Σ) είχαν εκδηλώσει την βούλησή
τους να μην είναι συννομείς αυτών αποξενωθέντες εκουσίως από αυτά.
Μετά δε τον θάνατο του ανωτέρω
πατέρα τους και μέχρι την άσκηση της
υπό κρίση αγωγής οι εφεσίβλητοι συνέχισαν να νέμονται ως συγκύριοι τα ακίνητα αυτά προσμετρουμένου στον χρόνο συννομής τους του χρόνου νομής του
ως άνω δικαιοπαρόχου των και έτσι κατέστησαν οι ίδιοι συγκύριοι αυτών κατά
το 1/3 αδιαιρέτως έκαστος με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας.
Ενόψει των ανωτέρω η εκκαλούμενη που με τις ίδιες κατά βάση παραδοχές απέρριψε ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη την επικουρική βάση της αγωγής
περί κτήσεως συγκυριότητας στα επίδικα υπό του εκκαλούντος με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας ‚ ορθώς
εκτίμησε τις προσαχθείσες αποδείξεις
και για τούτο πρέπει να απορριφθεί σύνολό της η κρινόμενη έφεση ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη και να καταδικασθεί ο εκκαλών, λόγω της ήττας του, στα δικαστικά έξοδα των εφεσιβλήτων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρα 176,
183‚191§2 ΚΠολΔ) ‚ όπως αναφέρεται
ειδικότερα στο διατακτικό.

209/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Τζουανόπουλος, Ανδρέας Νικολακόπουλος).
Δάνειο. Για την πληρότητα της αγωγής απαιτείται η ύπαρξη καταρτισμένης σύμβασης
(185-195ΑΚ) και η μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων. Δικηγόρος που παραστάθηκε ως πληρεξούσιος των διαδίκων στην πρωτόδικη δίκη θεωρείται αντίκλητος μόνο για τις αναγόμενες στην πρωτοβάθμια δίκη επιδόσεις εγγράφων συμπεριλαμβανομένης της οριστικής απόφασης. Ένορκες βεβαιώσεις. Άκυρες γιατί η κλήση
επιδόθηκε στον πληρεξούσιο του αντιδίκου για δίκη ενώπιον του εφετείου, πριν γίνει
η συζήτηση στο εφετείο, δηλαδή πριν καταστεί αντίκλητος.
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Επειδή κατά τους ορισμούς του άρθρου 806 ΑΚ για τη σύναψη δανείου απαιτείται να υπάρχει καταρτισμένη σύμβαση
κατά τους όρους των άρθρων 185-195 ΑΚ
και μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων. Τα στοιχεία αυτά και μόνο είναι
αναγκαία για την στήριξη της αγωγής προς
απόδοση του δανείου (ΑΠ 1742/2008 Α.Π.
652/2001 δημ. στην Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ»).
Από το άρθρο 143 παρ.1 ΚΠολΔ
που ορίζει ότι ο δικαστικός πληρεξούσιος που διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 96 (δηλαδή είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση
που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην
έκθεση) είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος
για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται
στη δίκη, στην οποία είναι πληρεξούσιος, στις οποίες περιλαμβάνεται και η επίδοση της οριστικής απόφασης, συνάγεται ότι ο δικηγόρος που παραστάθηκε ως πληρεξούσιος του διαδίκου στην
πρωτόδικη δίκη θεωρείται κατά το νόμο
αντίκλητος μόνο για τις αναγόμενες στην
πρωτοβάθμια δίκη επιδόσεις εγγράφων,
στα οποία συμπεριλαμβάνεται ως τελευταίο η οριστική απόφαση (ΑΠ 205/2008
δημ. στην Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ»).
Στην προκειμένη περίπτωση ο εκκαλών επικαλείται και προσκομίζει τις με
αριθ. 477 και 478/6-11-2009 ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων ενώπιον της Συμβ/
φου Μυρτουντιών Ε.Λ, οι οποίες ελήφθησαν μετά την έκδοση της εκκαλουμένης και πριν τη συζήτηση της εφέσεως.
Όπως όμως προκύπτει από την

με αριθ. 7602/3-11-2009 Έκθεση Επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας στο
Πρωτοδικείο Αμαλιάδος Ν.Σ η κλήση
επιδόθηκε στον πληρεξούσιο δικηγόρο
του ενάγοντος και ήδη εφεσιβλήτου Α.Ν.
πριν από την 19-11ου -2009, οπότε συζητήθηκε η υπόθεση στο Δικαστήριο τούτο και αυτός (εφεσίβλητος) παραστάθηκε με δήλωση του ανωτέρω πληρεξουσίου δικηγόρου του, κατ’ άρθρο 242 παρ.2
ΚΠολΔ, σε χρόνο κατά τον οποίο ο τελευταίος (δικηγόρος) δεν είχε καταστεί αντίκλητος. Συνεπώς, σύμφωνα και με όσα
αναφέρονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε οι ανωτέρω Ένορκες Βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, διότι πρόκειται για ανύπαρκτο αποδεικτικό μέσο.
Αρχή έγγραφης απόδειξης υπάρχει όταν για την απόδειξη του υπό απόδειξη γεγονότος προσκομίζεται έγγραφο, που έχει συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους, το οποίο δεν αποδεικνύει πλήρως, πιθανολογεί όμως το αποδεικτέο γεγονός. Αν το Δικαστήριο, κατ’
εκτίμηση του περιεχομένου του εγγράφου κρίνει ότι υπάρχει πιθανολόγηση για
το αποδεικτικό γεγονός, δέχεται τη συνδρομή της αρχής της έγγραφης απόδειξης για την κύρια απόδειξη του αποδεικτέου θέματος με βάση την πιο πάνω διάταξη. Μεταξύ των εγγράφων που αποτελούν αρχή έγγραφης απόδειξης κατατάσσονται οι αποδείξεις εισπράξεων
και οι εντολές πληρωμής των Τραπεζών (Εφ.Αθ. 2602/2007 δημ. στην Τ.Ν.Π.
«ΝΟΜΟΣ»).

316/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Παρασκευή Τσούμαρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Παπαϊωάννου, Παντελής Βαμβακάς).
Πώληση οικοπέδου μη άρτιου και μη οικοδομήσιμου. Υπαναχώρηση του αγοραστή
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για την αντίφαση. Ο πωλητής ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του αν δεν έχει
το πράγμα κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή δεν έχει τις συνομολογηθείσες ιδιότητες του ή έχει πραγματικά ελαττώματα. Έννοια συνομολογηθεισών ιδιοτήτων του πράγματος. Έλλειψη υπάρχει στο πράγμα αν το πωληθέν ακίνητο δεν μπορεί να οικοδομηθεί. Δικαιώματα αγοραστή σε ανυπαρξία των συνομολογούμενων ιδιοτητών ή στην ύπαρξη ελαττωμάτων (άρθρο 540 και 547 Α.Κ. μετά το
ν.3043/2002). Υπαναχώρηση. Υποχρεώσεις πωλητή. Ευθύνη από αδικοπραξία αν συντρέχουν τα στοιχεία της αστικής απάτης, οπότε καταβάλλεται από τον πωλητή αποζημίωση για ηθική βλάβη. Ποσά επιδικαζόμενα. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τα άρθρα 535 και
537 του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκαν
από το νόμο 3043/2002, ο πωλήτης υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με
τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Ο τελευταίος δε ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του, αν το πράγμα, κατά τον χρόνο
που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή, έχει πραγματικά ελαττώματα ή στερείται τις συνομολογηθείσες ιδιότητες.
Συνομολόγηση ιδιότητας του πωλουμένου πράγματος όταν ο πωλητής
προέβη σε δήλωση που έγινε αποδεκτή
από τον αγοραστή, η οποία έχει ως περιεχόμενο την ύπαρξη ορισμένων και συγκεκριμένων τεχνικών ιδιοτήτων ή προσόντων του αντικειμένου της σύμβασης
και την ανάληψη ευθύνης αυτού, που δηλώνει την ύπαρξη των ιδιοτήτων αυτών
και τις συνέπειες της έλλειψης τους (Εφ.
Λαρ 6493/1999, Δ./νη 41, 187).
Έλλειψη συνομολογηθείσης ιδιότητας υπάρχει σε περίπτωση πώλησης
οικοπέδου, το οποίο έχει έκταση, μικρότερη του ορίου που οικοδομείται, αν συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων
ότι το οικόπεδο που πωλείται θα είναι
άρτιο και οικοδομήσιμο.
Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 540 και 547 του Α.Κ., όπως
αντικαταστάθηκαν με το νόμο 3043/2002,
ο αγοραστής στις περιπτώσεις που υπάρχει ευθύνη του πωλητή για πραγματικό

ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογηθείσης
ιδιότητας, δικαιούται κατ’ επιλογή να απαιτήσει, είτε την χωρίς επιβάρυνση του διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος
με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι
αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,
είτε τη μείωση του τιμήματος είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η υπαναχώρηση η οποία χρησιμοποιείται υπό το
νέο δίκαιο του ν. 3043/2002, αντί της αναστροφής του προηγούμενου δικαίου, συνιστά διαπλαστικό δικαίωμα, με τη μονομερή άσκηση του οποίου διαπλάσσεται μια
νέα κατάσταση μεταξύ των μερών, με περιεχόμενο την απόσβεση των αμοιβαίων
προς παροχή υποχρεώσεων όταν απορρέουν από αυτήν και οι οποίες δεν είχαν
εκπληρωθεί και τη λειτουργία νέων αξιώσεων και υποχρεώσεων προς αμοιβαία
απόδοση των παροχών που είχαν εκπληρωθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 904
επ. ΑΚ. Αν ο αγοραστής επιλέξει μεταξύ
των περισσοτέρων βοηθημάτων που του
παρέχονται και ασκήσει το δικαίωμα της
υπαναχώρησης, τότε η σύμβαση λύνεται
και ο αγοραστής υποχρεούται να αποδώσει το πράγμα ελεύθερο από κάθε βάρος
που του πρόσθεσε ο ίδιος καθώς και τα
ωφελήματα που αποκόμισε ενώ ο πωλητής επιστρέφει το τίμημα με τόκο, τα έξοδα της πώλησης καθώς, και όσα ο αγοραστής δαπάνησε για το πράγμα.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει,
εκτός άλλων, ότι σε περίπτωση υπαναχώ-
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ρησης, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να
αποδώσει στον αγοραστή όχι μόνο τις δαπάνες που έκανε ο τελευταίος για το πράγμα αλλά και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε για την εκτέλεση της σύμβασης. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται στην περίπτωση πώλησης οικοπέδου που έχει έκταση
μικρότερη του ορίου που οικοδομείται, τα
έξοδα — χαρτοσήμου, οι φόροι κάθε φύσεως και τέλη, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, έξοδα τυχόν μεταγραφής, αμοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων και μεσιτών,
έξοδα πραγματογνωμοσύνης (Γεωργιάδης - Σταθόπουλος, άρθ. 547 αρ.1ό, ΑΠ
73/2002, Δ/νη 43,766, Εφ.Πατρ. 688/03,
Αρχ.Νομ. 200474).
Τέλος από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 534, 540, 543 και 914
ΑΚ, συνάγεται ότι η ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος ή η έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του αντικειμένου της
πώλησης δεν ιδρύει, από μόνη της, ευθύνη από αδικοπραξία, κατά την έννοια
των διατάξεων του τελευταίου των παραπάνω άρθρων, αφού, χωρίς τη συμβατική σχέση, δηλαδή τη σύμβαση πώλησης, δεν αποτελεί πράξη παράνομη.
Όταν όμως ο πωλητής αποσιωπά δολίως την ύπαρξη του ελαττώματος
από τον αγοραστή ή την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας κατά το χρόνο
μετάθεσης του κινδύνου στον τελευταίο,
συντρέχουν τότε πρόσθετα πραγματικά
στοιχεία, τα οποία, μαζί με τη συμβατική παράβαση, συνθέτουν το πραγματικό της αδικοπραξίας και, συγκεκριμένα,
της αστικής απάτης (άρθρα 147, 149 ΑΚ)
Πρόκειται, δηλαδή, για συρροή δύο αξιώσεων, εφόσον η παραπάνω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του πωλητή
αποτελεί αδικοπραξία και χωρίς τη συμβατική σχέση της πώλησης.
Από τις δύο αυτές αξιώσεις για
αποζημίωση, η πρώτη στηρίζεται στη
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συμβατική ευθύνη, με βάση τις διατάξεις
των τριών πρώτων από τα παραπάνω
άρθρα και η δεύτερη στην αδικοπραξία,
με βάση τις διατάξεις του τελευταίου των
άρθρων αυτών. Στην περίπτωση δε της
συρροής αξιώσεων, που αποβλέπουν
στον ίδιο σκοπό, δηλαδή στην ίδια παροχή, είναι δυνατή η παράλληλη άσκηση
όλων των αξιώσεων, όχι όμως και η ικανοποίηση όλων, αφού η ικανοποίηση της
μιας έχει ως αποτέλεσμα την απόσβεση
και των λοιπών, εκτός αν με αυτές ζητείται
κάτι περισσότερο, όπως χρηματική ικανοποίηση, λόγω της ηθικής βλάβης από την
αδικοπραξία (άρθρα 299, 932 ΑΚ), οπότε
σώζονται μόνον ως προς αυτό (ΕφΙωαν
495/2007, Αρμ 2008, 685, ΕφΑθ 6554/02
ΕλλΔνη 46.278, 520/02 ΕλλΔνη 43.1496,
ΕφΠειρ 198/98 ΕλλΔνη 39.932).
Περαιτέρω, δόλια αποσιώπηση
υπάρχει όταν ο πωλητής, κατά τον παραπάνω χρόνο μετάθεσης του κινδύνου στον
αγοραστή, ενώ, πλην άλλων, γνωρίζει την
ύπαρξη ουσιώδους πραγματικού ελαττώματος ή την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας και επιπλέον ότι η ανακοίνωση του
στον αγοραστή που το αγνοεί, θα απέτρεπε αυτόν από την αγορά, δεν του το ανακοινώνει, όπως από την καλή πίστη και την
μεταξύ τους, λόγω των ανωτέρω ιδιοτήτων
τους, σχέση επιβαλλόταν (ΑΠ 752/94, ΕλλΔνη 36.866) δικαστικών τεκμηρίων.
Δυνάμει του 2598/14-12-2004,
συμβολαίου του συμβ/φου Αμφιλοχίας
Χ.Π, που μεταγράφηκε νόμιμα ο εναγόμενος Δήμος Στράτου, μεταβίβασε
λόγω πωλήσεως στον ενάγοντα ένα οικόπεδο, που βρίσκεται εντός των ορίων
του δημοτικού διαμερίσματος Ματσουκίου - Βάλτου Αιτ/νίας, εμβαδού 614,20
τ.μ., όπως αυτό περιγράφεται ειδικότερα στο ανωτέρω συμβόλαιο, αντί του τιμήματος των 26.700 ευρώ.
Της ανωτέρω αγοραπωλησί-
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ας προηγήθηκε φανερή και προφορική δημοπρασία, η οποία προκηρύχτηκε από τον εναγόμενο με την με αρ.
πρωτ 1755/5-4-2004 περίληψη διακήρυξης. Τόσο δε στην παραπάνω διακήρυξη όσο και στο προαναφερόμενο συμβόλαιο, ο εναγόμενος Δήμος διαβεβαίωνε τους υποψήφιους αγοραστές με την
πρώτη και τον ενάγοντα με το δεύτερο ότι
το ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
Ο σκοπός για τον οποίο ο ενάγων αγόρασε το ως άνω οικόπεδο, ήταν
η ανέγερση επ’ αυτού οικοδομής. Για το
λόγο αυτό, μετά την ως άνω μεταβίβαση και ειδικότερα στις 5-7-2006, υπέβαλε προς την Πολεοδομία Αμφιλοχίας αίτηση, για την έκδοση σχετικής οικοδομικής αδείας. Η Πολεοδομία Αμφιλοχίας
με το υπ’ αρ. 1156/13-9-2006 έγγραφό
της, γνωστοποίησε στον ενάγοντα ότι το
ως άνω οικόπεδο του για να είναι άρτιο
και οικοδομήσιμο, πρέπει να τηρήσει το
σχέδιο διανομής του 1938, όσον αφορά τη ρυμοτομία και επίσης να είναι εμβαδού μεγαλύτερου ή ίσου των 500 μέτρων, όπως απαιτείται από την υπ1 αρ.
3.505/1841-85 απόφαση του Νομάρχη.
Συντρεχόντων όμως των ως άνω
προϋποθέσεων, το πωληθέν στον ενάγοντα ανωτέρω ακίνητο, δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, αφού αυτό ύστερα από τη ρυμοτόμησή του για την διάνοιξη οδών και κοινοχρήστων χώρων,
απομένει τμήμα εμβαδού μικρότερο των
500 τ.μ. και σύμφωνα με την απόφαση
του Νομάρχη δεν μπορεί να οικοδομηθεί.
Ο εναγόμενος Δήμος δεν αμφισβητεί την ύπαρξη του ανωτέρου σχεδίου διανομής, ισχυρίζεται όμως ότι αυτό
πλέον είναι ανεφάρμοστο, δεδομένου ότι
από το έτος 1938, έχουν γίνει διανοίξεις
και κατασκευές οικιών και δρόμων, οι
οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με
το ανωτέρω σχέδιο. Εφόσον όμως η αρ-
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μόδια για την έκδοση αδειών παραπάνω υπηρεσία έκρινε ότι πρέπει να τύχει
εφαρμογής εν προκειμένου το ως άνω
σχέδιο διανομής και με την εφαρμογή
αυτού, το πωληθέν στον ενάγοντα ανωτέρω οικόπεδο, δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, αποδεικνύεται ότι αυτό (οικόπεδο) στερείται της συνομολογηθείσης μεταξύ των διαδίκων ιδιότητας και
κατά συνέπεια συντρέχει νόμιμος λόγος υπαναχώρησης του ενάγοντος από
την συναφθείσα μεταξύ των διαδίκων
ως άνω σύμβαση πώλησης, το δικαίωμα της οποίας και άσκησε με την κρινόμενη αγωγή, αφού ο λόγος για τον οποίο
αυτό αγοράστηκε, όπως προαναφέρθηκε ήταν η ανέγερση επ’ αυτού οικοδομής.
Μετά δε την ως άνω υπαναχώρηση του ενάγοντος της συναφθείσης συμβάσεως πωλήσεως, ο τελευταίος δικαιούται να λάβει: α) το καταβληθέν τίμημα της
εν λόγω πωλήσεως ύψους 26.700 ευρώ,
με το νόμιμο τόκο από την επομένη της
καταβολής, ήτοι από 21-11-2004, β) το
ποσό των 267 ευρώ, που κατέβαλε ως
αμοιβή του πληρεξουσίου του δικηγόρου,
Λ.Α, με το νόμιμο τόκο από την επομένη
της καταβολής, ήτοι από 15-10-2004, γ)
το ποσό των 467,33 ευρώ, που κατέβαλε
για συμβολαιογραφικά έξοδα και τέλη στο
συμβ/φο Χ.Π, για την σύνταξη του επιδίκου 2598/04 συμβολαίου, με το νόμιμο
τόκο από την επομένη της καταβολής,
ήτοι από 15-10-2004, δ) το ποσό 136,62
ευρώ, που κατέβαλε για έξοδα μεταγραφής του ιδίου ανωτέρου συμβολαίου, με
το νόμιμο τόκο από την επομένη της καταβολής, ήτοι από 16- 11-2004 και τέλος
ε) το ποσό των 2.166,09 ευρώ, που κατέβαλε, στη Δ.Ο.Υ. Αμφιλοχίας, ως Φόρο
μεταβίβασης του ως άνω ακινήτου, με το
νόμιμο τόκο από την επομένη της καταβολής, ήτοι από 7-5-2007.
Από τα ίδια παραπάνω αποδει-
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κτικά στοιχεία, προέκυψε ότι ο εναγόμενος Δήμος δεν γνώριζε την έλλειψη της
ως άνω συνομολογηθείσης ιδιότητας του
πωληθέντος ακινήτου και απέκρυψε αυτή
δολίως από τον ενάγοντα αγοραστή. Και
τούτο διότι το πωληθέν στον ενάγοντα
ανωτέρω ακίνητο, όπως δεν αμφισβητείται, αποτελούσε Τμήμα μείζονος ακινήτου, συνολικής εκτάσεως 1.218,27 τ.μ.,
το οποίο ο εναγόμενος Δήμος κατάτμησε σε δύο ισοεμβαδή Τμήματα, εκτάσεως
614,20 τ.μ. το καθένα, τα οποία εξέθεσε
σε δημοπρασία, ένα εκ των οποίων αγόρασε κατά τα προαναφερόμενα ο ενάγων.
Αν ο εναγόμενος Δήμος γνώριζε τη διατήρηση της ισχύος του ανωτέρου σχεδίου διανομής, δεν θα προέβαινε στην εν
λόγω κατάτμηση. Άλλωστε και αυτός ακόμη ο μάρτυρας της απόδειξης σχετικά με
το ανωτέρω θέμα, καταθέτει επί λέξει «...

.δεν πρέπει να γνώριζε ο Δήμος, δεν νομίζω να είχε πρόθεση ».
Κατά συνέπεια, η ανωτέρω συρρέουσα αξίωση του ενάγοντος για καταβολή σ’ αυτόν χρηματικής ικανοποίησης
λόγω ηθικής βλάβης, πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Με βάση
τα ανωτέρω η κρινόμενη αγωγή, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, ως και ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί ο
εναγόμενος Δήμος να καταβάλλει στον
ενάγοντα: α) το ποσό των 26.700 ευρώ,
με το νόμιμο τόκο από 21-11-2004, β)
το ποσό των 267 ευρώ, με το νόμιμο
τόκο από 15-10-2004, γ) το ποσό των
467,33 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από
15-10- 2004, δ) το ποσό 136,62 ευρώ,
με το νόμιμο τόκο από 16-11-2004 κα τέλος ε) το ποσό των 2.166,09 ευρώ, με
το νόμιμο τόκο από 75200).

324/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χρίστος Σοφής, Δημήτριος Ρήγας).
Διαφορές από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας του άρθρου 663 ΚΠολΔ. Υπάγονται οι διαφορές που απορρέουν μόνο από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και όχι οι
διαφορές από σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Σύμβαση ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτων υπηρεσιών μπορεί να λυθεί και νωρίτερα αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Δικαιώματα εργαζομένου. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 16
παρ.2 Κ.Πολ.Δ. στην αρμοδιότητα των
μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται,
ακόμη και αν η αξία του αντικειμένου της
διαφοράς υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ, οι
διαφορές από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία με αφορμή την εργασία αυτή.
Κατά δε το άρθρο 663 παρ.1 του
ιδίου κώδικα κατά την ειδική διαδικασία
των άρθρων 666 έως 675 δικάζονται οι

διαφορές από την παροχή εξαρτημένης
εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία με αφορμή την παροχή της εργασίας αυτής.
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών σαφώς προκύπτει ότι στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου υπάγονται οι διαφορές που απορρέουν μόνο από σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, που έχει αφορμή την
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εργασία αυτή. Αντίθετα δεν υπάγονται
στην εξαιρετική αυτή αρμοδιότητα του
Μονομελούς Πρωτοδικείου και στην εν
λόγω ειδική διαδικασία οι διαφορές που
απορρέουν από μίσθωση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών.
Εξάλλου, από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 648 και 652 Α.Κ.
συνάγεται ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν, κατά τους όρους
αυτής, ο μισθωτός εργαζόμενος υποβάλλεται έναντι του εργοδότη του σε νομική εξάρτηση, η οποία εκδηλώνεται με
το δικαίωμα, το οποίο ο τελευταίος έχει
από τη σύμβαση να ασκεί εποπτεία και
έλεγχο στον παρέχοντα την εργασία εργαζόμενο ως προς τον τρόπο, τον τόπο
και το χρόνο παροχής της.
Στην αντίθετη περίπτωση, όταν
δηλαδή δεν υφίσταται νομική εξάρτηση πρόκειται για σύμβαση μισθώσεως
ανεξαρτήτων υπηρεσιών οι διαφορές
από την οποία δεν υπάγονται στην εν
λόγω εξαιρετική αρμοδιότητα και ειδική
διαδικασία αλλά υπόκεινται κατά τα άρθρα 16 παρ.2, 18 παρ.1 και 33 Κ.Πολ.Δ.,
στην καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα είτε του Μονομελούς είτε του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και εκδικάζονται κατά
την τακτική διαδικασία (ΑΠ 802/1986
ΝοΒ 35, 743, Εφ.Θεσ.1162/1990 ΔΕΝ
1990, 609).
Από τις διατάξεις των άρθρων
669, 670 και 672 του Α.Κ. οι οποίες
εφαρμόζονται και στη σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών προκύπτει ότι η σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου μπορεί να λυθεί πριν από τη
λήξη της αν συντρέχει σπουδαίος λόγος
(ΑΠ 162/2008 ΝΟΜΟΣ).
Η κατά παράβαση της ως άνω διάταξης καταγγελία είναι άκυρη και ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ως προς
την αποδοχή της εργασίας του μισθωτού
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και ο τελευταίος έχει δικαίωμα ν’ απαιτήσει μισθούς υπερημερίας για το μετά
την καταγγελία και έως τη συμφωνημένη λήξη της συμβάσεως χρονικό διάστημα. Στην προκειμένη περίπτωση ο ενάγων ιστορεί στην αγωγή του ότι είναι λογιστής-φοροτεχνικός Α΄ τάξεως, πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς κάτοχος αδείας λογιστού Α΄ τάξεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών και η εναγομένη με έγκυρη σύμβαση
παροχής υπηρεσιών τον προσέλαβε να
προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Οικονομικού Διευθυντή του ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟ που διατηρεί με τους όρους και συμφωνίες που
εμπεριέχονται στο από 5/1/1999 μεταξύ
τους υπογραφέν ιδιωτικό συμφωνητικό.
Ως αμοιβή του συμφωνήθηκε το
ποσόν των 1.600.000 δρχ. ή 4.695, 52
ευρώ το μήνα πλέον ΦΠΑ και η μεταξύ
τους συνεργασία προβλέφθηκε αρχικά
24μηνης διάρκειας με χρόνο έναρξης
την 1/1/1999 και λήξη την 31/12/2000
και επειδή δεν καταγγέλθηκε προ τριμήνου από την ημεροχρονολογία της λήξης
της η σύμβαση ανανεώθηκε αυτόματα
με τους ίδιους όρους μέχρι 31/12/2002.
Ότι η εναγομένη εταιρία την
30/5/2002 κατήγγειλε τη σύμβαση αυτή
και εξακολουθεί να του οφείλει από
1/6/2002 και μέχρι τη συμφωνηθείσα
λήξη της σύμβασης (31/12/2002) τους
μισθούς του από την παροχή της ανωτέρω εργασίας οι οποίοι ανέρχονται συνολικά σε 32.865 ευρώ. Ζήτησε δε μετά
νόμιμο περιορισμό του αγωγικού αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό να αναγνωριστεί ότι η εναγομένη του οφείλει εκτός των άλλων που
δεν ενδιαφέρει εν προκειμένω και το ως
άνω ποσό νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχτηκε την αγωγή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη κατά
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τούτο. Με την κρινόμενη έφεση παραπονείται η εναγομένη για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και κακή εφαρμογή του
νόμου και ζητεί την εξαφάνιση της εκκαλουμένης προκειμένου ν’ απορριφθεί η αγωγή.
Η αγωγή με το παραπάνω περιεχόμενο περιέχει όλα τα αναγκαία για τη
θεμελίωση της στοιχεία στις διατάξεις
των άρθρων 656, 672, 673 ΑΚ. όσον
αφορά το αίτημα της για την επιδίκαση
μισθών υπερημερίας και είναι ορισμένη.
Ειδικότερα περιέχεται σ’ αυτή η
κατάρτιση έγκυρης σύμβασης ορισμένου
χρόνου, η συμφωνηθείσα διάρκεια της
σύμβασης, ο συμφωνηθείς μισθός και
ο χρόνος της γενόμενης καταγγελίας. Η
ανυπαρξία σπουδαίου λόγου δεν αποτελεί στοιχείο της αγωγής αλλά ένσταση του
εναγομένου περί του αντιθέτου την οποία
οφείλει να αποδείξει ο εναγόμενος. Συνεπώς το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που
έκρινε όμοια δεν έσφαλε απορριπτομένου
ως αβασίμου του αντιθέτου λόγου έφεσης.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων είναι
λογιστής-φοροτεχνικός Α΄ τάξεως πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικού Πανεπιστημίου
Πειραιώς και κάτοχος αδείας Λογιστού
Α΄ τάξεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών και διατηρεί γραφείο παροχής φοροτεχνικών υπηρεσιών στην Αθήνα. Η εναγομένη εκμεταλλεύεται το Καζίνο που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Ξενοδοχείο «ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ» στο
Ρίο Πατρών με την ονομασία «CASINO
RIΟ». Με το από 5/1/1999 ιδιωτικό συμφωνητικό η εναγομένη συμφώνησε με
τον ενάγοντα να παρέχει ο τελευταίος
σε αυτήν υπηρεσίες Οικονομικού Διευθυντή της επιχείρησης της με μηναίο μισθό
1.600.000 δραχμές ή 4.695, 52 ευρώ.
Ειδικότερα ανέλαβε σύμφωνα με
τα προσκομιζόμενα σε αυτόν στοιχεία
και δεδομένα της εταιρίας την παρακο-
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λούθηση και οργάνωση του λογιστηρίου
της, τη σύνταξη και υπογραφή όλων των
προβλεπομένων δηλώσεων, τη φοροτεχνική παρακολούθηση της επιχείρησης
καθώς και την παρακολούθηση της έκδοσης των μισθοδοτικών καταστάσεων.
Επίσης ρητά συμφωνήθηκε ότι ο
ενάγων θα εμφανίζεται στην επιχείρηση
της εναγομένης μία φορά την εβδομάδα
και για όσο διάστημα αυτός θα έκρινε ότι
ήταν απαραίτητη η περιουσία του για τον
έλεγχο και καθοδήγηση της επιχείρησης.
Ως προς την παροχή των υπηρεσιών του αυτών δεν υπέκειτο στον έλεγχο
της εναγομένης, διέθετε όσο χρόνο έκρινε
αναγκαίο για να προσέρχεται στα γραφεία
της επιχείρησης για να συνεργασθεί με
τους υπαλλήλους της για τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων διεκπεραιώσεως των υποθέσεων, παρέμεινε δε όσες
φορές προσήρχετο στα γραφεία της όσο
χρόνο αυτός έκρινε αναγκαίο, χωρίς να
ελέγχεται από την εναγομένη ως προς τις
επιλογές της και τις ενέργειες που κάθε
φορά έκρινε αναγκαίες για την υποστήριξη των υποθέσεων της.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ενάγων ως προς την παροχή
των υπηρεσιών του με τη σύμβαση εργασίας την οποία κατάρτισε με την εναγομένη δεν διατελούσε σε νομική εξάρτηση
απ’ αυτήν, η οποία δεν ασκούσε οποιαδήποτε εποπτεία και οποιοδήποτε έλεγχο ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο
παροχής των υπηρεσιών του η δε σύμβαση εργασίας του φέρει το χαρακτήρα
συμβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται
και από το ότι όπως αποδεικνύεται σε
όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του διατηρούσε παράλληλα το φοροτεχνικό του γραφείο στην Αθήνα χωρίς
καμία εναντίωση της εναγομένης. Συνεπώς ο ισχυρισμός της εναγομένης περί
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καθ’ ύλην αναρμοδιότητος του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου είναι απορριπτέος,
σύμφωνα με όσα εκτίθενται στη μείζονα σκέψη, όπως ορθά έκρινε το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απορριπτομένου ως
αβασίμου του αντιθέτου λόγου έφεσης.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η διάρκεια της σύμβασης προβλέφθηκε
24μηνη με χρόνο έναρξης την 1/1/1999
και λήξη την 31/12/2000 με ρητή συμφωνία ότι προ της λήξεως της σύμβασης θα προηγείται τρίμηνη προειδοποίηση διακοπής της συνεργασίας ώστε να
υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος υποκατάστασης και σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας αυτής, η μεταξύ τους σύμβαση θα ανανεώνεται αυτομάτως με τους ίδιους όρους. Η μεταξύ τους σύμβαση δεν καταγγέλθηκε προ
τριμήνου από την ημεροχρονολογία της
λήξης της δηλαδή την 31/12/2000 και
ανανεώθηκε αυτομάτως με τους ίδιους
όρους μέχρι την 31/12/2002. Όμως η
εναγομένη την 30/5/2002 με το υπ’ αρ.
πρωτ. 2125/30.5.2002 έγγραφο της δια
του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της
κατήγγειλε τη σύμβαση.
Περαιτέρω ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι η καταγγελία της σύμβασης
εργασίας του ενάγοντος έγινε για σπουδαίο λόγo τον οποίο πρότεινε παραδεκτώς στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και ήδη
επαναφέρει με σχετικό λόγο έφεσης δεν
αποδείχτηκε. Ο ενάγων σε ουδεμία αντισυμβατική ή παράνομη ενέργεια προέβη
σε ολόκληρο το διάστημα της συνεργασίας του με την εναγομένη, ούτε προέκυψε
πλημμελής άσκηση των καθηκόντων του
με συνέπεια να πληγεί οικονομικά αυτή.
Τούτο αποδεικνύεται από την εξ
ιδίας αντιλήψεως κατάθεση της μάρτυ-
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ρος του ενάγοντος Δ.Μ η οποία εργαζόνταν στο λογιστήριο της εναγομένης και
η οποία καταθέτει ότι ο ενάγων ήταν συνεπής στα καθήκοντα του και ουδέν σοβαρό πρόβλημα πλημμελούς άσκησης
αυτών που να δικαιολογούσε τη λύση
της συνεργασίας είχε προκύψει κατά το
χρόνο της καταγγελίας.
Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται
και από το ότι στο έγγραφο της καταγγελίας ουδέν γεγονός αναφέρεται το οποίο να
μαρτυρεί ότι η αιτία της λύσης της μεταξύ
των διαδίκων συνεργασίας ήταν κάποιος
σπουδαίος λόγος αλλά αντίθετα εκφράζεται η ευαρέσκεια της εναγομένης για την
προσφορά των υπηρεσιών του ενάγοντος.
Εξάλλου στο ίδιο πνεύμα είναι και η
από 8/8/2002 επιστολή της εναγομένης δια
του νομίμου εκπροσώπου της προς τον ενάγοντα στην οποία σημειώνονται επί λέξει τα
εξής:«…θέλω να σας δηλώσω την ευαρέσκεια της εταιρείας και εμού προσωπικά για
όσα έχετε προσφέρει στο διάστημα της συνεργασίας μας ακόμα και εκτός των συμβατικών σας υποχρεώσεων τόσο σε χρόνο
απασχόλησης όσο και σε δραστηριότητες.
Επίσης σε υλοποίηση της προφορικής μας συμφωνίας σας δηλώνω ότι την
31/12/2002 θα σας καταβληθεί το ποσόν
των 58.800 ευρώ πλέον φόρων». Το ίδιο
συμπέρασμα δεν ανατρέπεται από το
ότι ο ενάγων παρείχε πράγματι τις υπηρεσίες του και σε άλλες εταιρίες που διευθύνονταν από τον Κ.Μ όπως είναι οι
«ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ», «ΡΙΟ BRIDGE AE» και
«CHICOGO VIDEOGAME A.E.» αφού
από κανένα στοιχείο δεν αποδείχτηκε
ότι ο ενάγων ενεργούσε προς το συμφέρον των εταιριών αυτών βλάπτοντας παράνομα τα συμφέροντα της εναγομένης.
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373/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Βασίλειος Πέττας, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Φραίμης, Γεώργιος Κουκούλης).
Συνυπολογισμός στο χρόνο του δεσπόζοντος και του χρόνου του δικαιοπαρόχου του
(1051 ΑΚ). Στην έκτακτη χρησικτησία, για τον συνυπολογισμό της νομής των προκτητόρων του χρησιδεσπόζοντος πράγματος κινητού ή ακινήτου στην δική του νομή προς
συμπλήρωση του χρόνου, που αξιώνει ο νόμος, δεν απαιτείται ειδική διαδοχή στο δικαίωμα κυριότητας επί του πράγματος, αλλά αρκεί απλώς ειδική διαδοχή στη νομή,
που χωρεί με παράδοση του πράγματος που γίνεται με τη βούληση του νομέα. Η μεταβίβαση της νομής δεν απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή. Αποτελεί
αφηρημένη δικαιοπραξία, το κύρος της οποίας δεν επηρεάζεται από την ακυρότητα
ή την ανυπαρξία της αιτίας εκτός αν υπάρχει ειδική αίρεση. Κατά το προϊσχύσαν δίκαιο για τον συνυπολογισμό του χρόνου χρησικτησίας των προκτητόρων του χρησιδεσπόζοντος στον δικό τους χρόνο προς συμπλήρωση του χρόνου των 30 ετών (έκτακτη χρησικτησία), απαιτείται νόμιμη αιτία, δηλαδή ειδική ή καθολική διαδοχή. Στη δε
ειδική διαδοχή απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος και μεταγραφή. Χρόνος έναρξης
της νομής προ του ΑΚ. Συνυπολογίζεται χρόνος διαρρεύσας εν μέρει από την ισχύ
του ΑΚ και εν μέρει από το παλαιό δίκαιο και υπό την προϋπόθεση της έγκυρης ειδικής διαδοχής. Αν με τον συνυπολογισμό του προ του ΑΚ χρόνου του δικαιοπαρόχου, υπολείπεται χρόνος συμπληρώσεως της τριακονταετίας βραχύτερος των είκοσι
ετών που απαιτείται από τον ΑΚ, θα εφαρμοστεί το παλαιό δίκαιο και η τριακονταετία θα αρχίσει από την έναρξη της νομής του δικαιοπαρόχου και θα συμπληρωθεί με
τον συνυπολογισμό του υπολειπόμενου χρόνου πριν την ισχύ του ΑΚ. Αν αντίθετα,
απαιτείται μακρότερος της εικοσαετίας χρόνος, θα εφαρμοσθεί ο ΑΚ και η καθοριζόμενη από αυτόν εικοσαετία θα αρχίσει από της ισχύος του (23/2/1946). Περιστατικά.

Κατά την διάταξη του άρθρου
1051 ΑΚ «εκείνος που απέκτησε τη νομή
του πράγματος με καθολική ή ειδική διαδοχή μπορεί να συνυπολογίσει το δικό
του χρόνο χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου». Από την διάταξη αυτή‚ συνδυαζόμενη και προς εκείνες των άρθρων 249, 271, 974 ‚ 976 και
1045 ΑΚ, σαφώς συνάγεται ότι επί εκτάκτου χρησικτησίας, η οποία αποτελεί το
συμπλήρωμα της αποσβεστικής παραγραφής, για τον συνυπολογισμό της νομής των προκτητόρων του χρησιδεσπόζοντος πράγμα κινητό ή ακίνητο στην δική
του νομή, προς συμπλήρωση του χρόνου

που αξιώνει ο νόμος, δεν απαιτείται ειδική διαδοχή στο δικαίωμα κυριότητας επί
του πράγματος, αλλά αρκεί απλώς ειδική διαδοχή στην νομή, η οποία χωρεί με
παράδοση που γίνεται με την βούληση
του νομέα (ΑΚ 976). Τούτο έχει την έννοια ότι στον αποκτώντα μεταβιβάζεται η
ίδια νομή, την οποία έχει εκείνος που την
μεταβιβάζει και την παραδίδει.
Εξάλλου, η συμφωνία μεταβιβάσεως της νομής ακινήτου, η οποία δεν είναι εμπράγματο δικαίωμα, αφού δεν περιλαμβάνεται στα δικαιώματα που αναφέρονται περιοριστικώς στο άρθρο 973
ΑΚ, δεν υπόκειται στον τύπο του συμβο-
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λαιογραφικού εγγράφου του άρθρου 369
ΑΚ, ούτε και σε μεταγραφή κατά τα άρθρα
1033 και 1198 ΑΚ, αλλά αποτελεί αφηρημένη δικαιοπραξία, το κύρος της οποίας
δεν επηρεάζεται από την ακυρότητα ή την
ανυπαρξία της αιτίας εκτός εάν, κατά την
βούληση των μερών, το κύρος της συμφωνίας περί μεταβιβάσεως της νομής
εξαρτήθηκε από την αιτία που την υπαγόρευσε, τούτο δε διατυπώθηκε ως αίρεση της δικαιοπραξίας. Από τα ανωτέρω
συνάγεται ότι αυτός που έγινε ειδικός διάδοχος στην νομή, με βάση έγκυρη, άτυπη
και αφηρημένη σύμβαση μεταβιβάσεως
της νομής, δικαιούται να προσμετρήσει
στον χρόνο της δικής του νομής και εκείνον του δικαιοπαρόχου του, εφόσον δε
έτσι συμπληρώνεται χρόνος είκοσι ετών,
καθίσταται κύριος του πράγματος με έκτακτη χρησικτησία (ΟλΑΠ 1593/1979, ΑΠ
1082/2000 Ελ.Δ/νη 42,429).
Επειδή κατά τις διατάξεις του
προϊσχύσαντος του ΑΚ δικαίου των ν.
8 παρ.1 κωδ. (7-39), ν. 9 παρ.1, βασ.
(50.14), προς κτήση κυριότητας ακινήτου
με έκτακτη χρησικτησία απαιτείται τριακονταετής διανοία κυρίου και με καλή πίστη κατοχή αυτού, ενώ κατά την διάταξη
του άρθρου 1045 του ΑΚ, σε συνδυασμό
λαμβανόμενη προς αυτή του άρθρου 65
του Εισαγωγικού του Νόμου, από την
έναρξη της ισχύος του Α.Κ. (23.2.1946)
αρκεί η επί 20ετία διανοία κυρίου κατοχή.
Εξάλλου κατά τις διατάξεις των ν.
2 παρ.20 πανδ. (41.4) πανδ. (44.3), 76
παρ.1 πανδ. (18.1) και 7 παρ.3 πανδ.
(23.3) του ιδίου προϊσχύσαντος δικαίου
για τον συνυπολογισμό του χρόνου χρησικτησίας των προκτητόρων του χρησιδεσπόζοντος στον δικό του χρόνο προς
συμπλήρωση του υπό του προϊσχύσαντος δικαίου αξιούμενου ως άνω χρόνου
της τριακονταετίας απαιτείται νόμιμη αιτία ήτοι ειδική ή καθολική διαδοχή. Η ει-
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δική δε διαδοχή επί ακινήτου συνιστάται
μόνον με έγκυρη εν ζωή δικαιοπραξία,
με την οποία, υποβαλλόμενη στον συμβολαιογραφικό τύπο, κατά την ισχύουσα
προ της ενάρξεως της ισχύος του ΑΚ διάταξη του άρθρου 45 του κώδικα περί χαρτοσήμου, μεταβιβάζεται το δικαίωμα του
προκτήτορα επί του ακινήτου στον ειδικό διάδοχο και η οποία αποτελεί απαραίτητο κατά νόμο, για τον ως άνω συνυπολογισμό του χρόνου χρησικτησίας σύνδεσμο μεταξύ του ήδη νομέως και των
προκτητόρων του, του οποίου ελλείποντος αποκλείεται ο συνυπολογισμός του
χρόνου χρησικτησίας τούτων στον χρόνο
χρησικτησίας του ήδη νομέως του ακινήτου (ΑΠ 13/1980 ΝοΒ 28,1133).
Περαιτέρω ο απαιτούμενος χρόνος της έκτακτης χρησικτησίας ανέρχεται σε είκοσι μεν έτη εφόσον όλος αυτός ο χρόνος διέρρευσε υπό την ισχύ
του ΑΚ. ήτοι από 23.2.1946 και εφεξής
(ν.δ. 7/10.5.1946) κατ’ άρθρο 1045 αυτού, εάν όμως πρόκειται συνυπολογισμός
χρόνου διαρρεύσαντος εν μέρει υπό την
ισχύ του ΑΚ και εν μέρει υπό το τέως δίκαιο - υπό την προϋπόθεση της προαναφερόμενης έγκυρης ειδικής διαδοχής σ’
αυτή την περίπτωση κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 64 και 65 του Εισ.Ν.ΑΚ εάν με
τον συνυπολογισμό του προ του ΑΚ χρόνου του δικαιοπαρόχου υπολείπεται χρόνος συμπληρώσεως της κατά το τέως δίκαιο απαιτούμενης τριακονταετίας βραχύτερος των είκοσι ετών που απαιτείται
κατά τον ΑΚ. θα εφαρμοσθεί το τέως δίκαιο και η τριακονταετία θα αρχίσει από
την έναρξη της νομής του δικαιοπαρόχου
και θα συμπληρωθεί με τον συνυπολογισμό του υπολειπόμενου χρόνου υπό την
ισχύ του ΑΚ, εάν δε αντιθέτως υπολείπεται μακρότερος (της εικοσαετίας) χρόνος
θα εφαρμοσθεί ο ΑΚ και η καθοριζόμενη
από αυτόν εικοσαετία θα αρχίσει από της
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ισχύος του, δηλαδή από 23.2.1946 (ΑΠ
683/1985 ΝοΒ 34, 547). Τέλος, από τις διατάξεις των άρθρων 787, 980, 981, 982
και 994 ΑΚ και τις όμοιες με αυτές διατάξεις του προϊσχύσαντος Β.Ρ.Δ. {ν. 7 παρ.5
πανδ. (10.3), ν. 42 πανδ. (4.12), ν.π. Καν.
(7.34) ν.28 Πανδ. (10.3)] Προκύπτει ότι
ο συννομέας ακινήτου πράγματος θεωρείται ότι κατέχει τούτο και ενεργεί τις σ’
αυτό διακατοχικές πράξεις και επ’ ονόματι των λοιπών συννομέων, δεν καθίσταται δε αποκλειστικός αυτού νομέας ούτε
μπορεί επομένως να αντιτάξει κατά των
συννομέων έκτακτη χρησικτησία κατά το
αντιστοιχούν στην συννομή τους ιδανικό μέρος εάν δεν εκδηλώνει την απόφασή του να νέμεται εκείνο αποκλειστικώς
για τον εαυτό του είτε ρητώς είτε με πράξεις εμφαίνουσες εκείνη (ως άνω απόφαση)‚ της με αυτόν δε τον τρόπο εκδηλωθείσας αποφάσεως αυτής, που αποτελεί
την αντιποίηση της συννομής των λοιπών
συννομέων, λάβουν γνώση οι τελευταίοι
(ΑΠ. 364/2002 ΝοΒ 50,1853). Στην προκειμένη περίπτωση οι ενάγοντες εκθέτουν στην υπό κρίση αγωγή τους ότι κατέστησαν συγκύριοι του επιδίκου ακινήτου και με παράγωγο τρόπο και συγκεκριμένα με κληρονομική εξ αδιαθέτου διαδοχή της αποβιώσασας κατά το έτος 1947
μητέρας τους Α. συζύγου Θ. Π., την κληρονομία της οποίας αποδέχθηκαν μεταγενεστέρως (κατά τα έτη 1987, 1991 και
2001) μεταγράψαντες τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής.
Επίσης εκθέτουν καθ’ υποφοράν
στην αγωγή τους (ενόψει του ότι η εναγομένη αμφισβήτησε με τις προτάσεις
της την κυριότητα της ανωτέρω μητέρας
τους επί του εν λόγω ακινήτου) ότι η ως
άνω μητέρα τους είχε καταστεί κυρία, με
τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας‚
του επιδίκου αγρού, τον οποίο επί λέξει
«διακατείχε και τον ενέμετο διανοία κυ-
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ρίας, νομίμο τίτλω, καλή τη πίστει, ησύχως και ανεπιλήπτως και με τα προσόντα της χρησικτησίας επί χρόνον μείζονα
της 30ετίας, προσμετρουμένης και της
ομοίας διακατοχής και νομής των δικαιοπαρόχων πατρός και παππού της, συνεχώς και αδιαπτώτως μέχρι του κατά το
έτος 1947 επισυμβάντος θανάτου της».
Υπό τα εκτιθέμενα όμως ως άνω
πραγματικά περιστατικά η αποβιώσασα
μητέρα τους κατά τον χρόνο του θανάτου της δεν είχε καταστεί κυρία του επιδίκου ακινήτου με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας‚ καθόσον φέρεται ότι
κατά τον χρόνο του θανάτου της [που έλαβε χώρα ένα περίπου έτος μετά την ισχύ
του ΑΚ (23.2.1946)] νεμόταν το ανωτέρω
ακίνητο επί τριάντα έτη με τα προσόντα
της έκτακτης χρησικτησίας του προϊσχύσαντος βυζαντινορωμαϊκού δικαίου (καλή
πίστη, διάνοια κυρίας), πλην όμως οι ενάγοντες συνυπολογίζουν στον χρόνο αυτό
της τριακονταετίας και τον χρόνο νομής
των δικαιοπαρόχων παππού και πατέρα
της χωρίς να εκθέτουν νόμιμη αιτία δηλαδή καθολική διαδοχή αυτών ή ειδική διαδοχή τους γενομένη με έγκυρη εν ζωή δικαιοπραξία υποβληθείσα στον συμβολαιογραφικό τύπο κατά την ισχύουσα προ της
ενάρξεως της ισχύος του ΑΚ διάταξη του
άρθρου 45 του κώδικος περί χαρτοσήμου
ώστε να είναι νόμιμος ο συνυπολογισμός,
του χρόνου χρησικτησίας της στον χρόνο
χρησικτησίας των δικαιοπαρόχων της (βλ.
και Εφ.Θεσ. 1330/1977 Αρμ. 1978,39).
Συνεπώς ‚ κατά τον χρόνο του θανάτου της (1947) δεν είχε αποκτήσει την
κυριότητα του επιδίκου με τα προσόντα
της έκτακτης χρησικτησίας του προϊσχύσαντος β.ρ. δικαίου (30ετία, καλή πίστη,
διάνοια κυρίας) μέχρι 23.2.1946 και εν
συνεχεία μέχρι του επισυμβάντος το έτος
1947 θανάτου της με τα προσόντα της
έκτακτης χρησικτησίας του ΑΚ (άσκηση

224

διακατοχικών πράξεων διανοία κυρίας).
Τα ίδια ειπούσα και η εκκαλουμένη έστω
και με συνοπτική αιτιολογία, και απορρίψασα ως μη νόμιμο τον επικαλούμενο
παράγωγο τρόπο κτήσεως της συγκυριότητας των εναγόντων (κληρονομική
εξ αδιαθέτου διαδοχή) ορθώς εφάρμοσε τον νόμο και τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από τους δύο πρώτους λόγους
της ένδικης εφέσεως κρίνονται αβάσιμα.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Το ακίνητο
περί του οποίου ερίζουν οι διάδικοι είναι
ένας αγρός εκτάσεως 4.875 τ.μ. ευρισκόμενος στην θέση «Καμίνια» της αγροτικής περιφέρειας ΔΔ. Μύτικα του Δήμου
Αλυζίας Αιτωλοακαρνανίας και συνορευόμενος προς βορράν με ιδιοκτησία Γ. Λ.‚
προς ανατολάς με ιδιοκτησία Γ. Ν., προς
δυσμάς με ιδιοκτησίες Γ. Χ. και Ε. Π. και
προς νότον με αγροτική οδό. Στον αγρό
αυτό μέχρι τον επισυμβάντα κατά το έτος
1947 θάνατό της ασκούσε διακατοχικές
πράξεις με διάνοια κυρίας η μητέρα των
διαδίκων Α. σύζυγος Θ. Π. το γένος Σ.,
η οποία τον είχε λάβει στην νομή της με
άτυπη προίκα από τον πατέρα της. Κατά
τον χρόνο του θανάτου της η ανωτέρω
κατέλειπε μόνους πλησιέστερους συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους
της τον σύζυγό της Θ. Π. κατά ποσοστό
6/24 εξ αδιαιρέτου και τα ανήλικα τέκνα
της Π., Β., Π., Ν. (ενάγοντες), Π. (εναγομένη) και Α. κατά ποσοστό 3/24 εξ αδιαιρέτου το καθένα. Αμέσως μετά τον θάνατό της κατέλαβε το επίδικο ακίνητο ο παραπάνω πατέρας των διαδίκων, ο οποίος άρχισε να ασκεί διακατοχικές πράξεις
επ’ αυτού και για τον εαυτό του (κατά ποσοστό 6/24) και για λογαριασμό των έξι
ανηλίκων τέκνων του, τα οποία ενηλικιώθηκαν κατά τα έτη 1957, 1965, 1956,
1962, 1967 και 1960 αντιστοίχως. Αλλά
και μετά την ενηλικίωση των τέκνων του
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συνέχισε ο ίδιος να ασκεί διακατοχικές
πράξεις επί του εν λόγω αγρού χωρίς
όμως να έχει εκδηλώσει προς αυτά (τέκνα) οποιαδήποτε απόφασή του να νέμεται αποκλειστικά για τον εαυτό του το
ακίνητο και κατά το αντιστοιχούν στην
συννομή τους ιδανικό μέρος.
Έτσι με την άσκηση διακατοχικών
πράξεων επί του υπό κρίση αγρού διανοία συγκυρίου και επί χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο της εικοσαετίας οι προαναφερόμενοι κληρονόμοι της Α. Π. κατέστησαν από του έτους συγκύριοι αυτού κατά
τα εκτιθέμενα εξ αδιαιρέτου ποσοστά με
τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας
του άρθρου 1045 του ΑΚ. Και ενώ έτσι
είχαν τα πράγματα, ο πατέρας των διαδίκων με το υπ’ αριθ. 45 13/26.6.1972
πωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Λευκάδος Δήμου Α. Μ. που μεταγράφηκε ,νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σολλίου
στον τόμο 33 και με αριθμό 90, μεταβίβασε ολόκληρο τον επίδικο αγρό στην
εναγομένη θυγατέρα του αντί τιμήματος
10.000 δρχ. Η μεταβίβαση αυτή αφορούσε τόσο στο δικό του εξ αδιαιρέτου
ποσοστό (6/24) συγκυριότητας επί του
αγρού όσο και στο ποσοστό συγκυριότητας (3/24) των εναγόντων τέκνων του καθώς και της θυγατέρας του Α. συζύγου Δ.
Ρ., πλην όμως με την ανωτέρω πώληση
μεταβιβάσθηκε στην εναγομένη μόνον το
ιδανικό μερίδιο (6/24) συγκυριότητας του
πατέρα της επί του αγρού (ΑΠ 88/1977
ΝοΒ 26,703). Η αδελφή της τελευταίας
Α. σύζυγος Δ. Ρ. άσκησε εναντίον της
την από 30.1.1979 διεκδικητική αγωγή,
επί της οποίας εκδόθηκε η 91/1982 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδος που αναγνώρισε την
ενάγουσα συγκυρία του επιδίκου αγρού
κατά ποσοστό 3/24 εξ αδιαιρέτου και διέταξε την απόδοσή του σ’ αυτήν κατά το
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ανωτέρω ποσοστό. Η απόφαση αυτή
(που κατέστη αμετάκλητη) εκτελέσθηκε στις 22.10.1984 και από τότε η Α. Ρ.
νέμεται το επίδικο ακίνητο κατά το προαναφερθέν ποσοστό (3/24 αδιαιρέτως).
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η εναγόμενη από της μεταβιβάσεως του αγρού σ’
αυτήν τις 26 Ιουνίου 1972 και μέχρι το
καλοκαίρι του έτους 2002, δηλαδή επί
χρονικό διάστημα μείζον της εικοσαετίας ασκούσε διακατοχικές πράξεις επί του
υπό κρίση αγρού διανοία συγκυρίας στα
υπόλοιπα εξ αδιαιρέτου ποσοστά (21/24)
δηλαδή τόσο στο μεταβιβασθέν ιδανικό
μερίδιο του πατέρα της (6/24) και στο
δικό της ιδανικό μερίδιο των 3/24 όσο
και στο ιδανικό μερίδιο των εναγόντων
αδελφών της (12/24) χωρίς ποτέ να ενοχληθεί από τους τελευταίους.
Ειδικότερα οι ενάγοντες, αν και είχαν πληροφορηθεί από το καλοκαίρι του
έτους 1972 για την σύνταξη του ως άνω
συμβολαίου ουδεμία διαμαρτυρία εκδήλωσαν είτε προς τον πατέρα τους είτε
προς την εναγομένη αδελφή τους για την
κατάρτισή του αλλά και σε ουδεμία δικαστική ή εξώδικη ενέργεια, όπως κοινοποίηση εξώδικης προσκλήσεως, άσκηση αγωγής κ.λπ, προέβησαν μέχρι την
άσκηση της κρινόμενης αγωγής τον Ιούνιο του έτους 2003, δηλαδή μετά παρέλευση τριάντα και πλέον ετών από την
κατάρτιση της συμβάσεως πωλήσεως.
Αντιθέτως ο δεύτερος ενάγων Β. Π. είχε
καταθέσει ως μάρτυρας ανταποδείξεως
υπέρ της εναγομένης αδελφής του στην
δίκη που διεξήχθη επί της αγωγής της
Α. Ρ. κατ’ αυτής (βλ. υπ’ αριθμ. 1/1980
πρακτικά Ειρηνοδικείου Σολλίου).
Οι ενάγοντες ισχυρίζονται στην
ένδικη αγωγή τους ότι η εναγομένη από
το έτος 1984 είχε αναγνωρίσει το δικαίωμα συγκυριότητάς τους επί του επιδίκου και είχαν συμφωνήσει να συντάξουν
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συμβόλαιο μεταβιβάσεώς σ’ αυτούς των
ποσοστών συγκυριότητάς τους επί του
αγρού μόλις αποκτούσαν τα χρήματα για
την μεταβιβαστική πράξη, η συμφωνία
τους δε αυτή επανεπιβεβαιωνόταν κάθε
χρόνο μέχρι το θέρος του έτους 2002
που η εναγομένη αντιποιήθηκε για πρώτη φορά το εμπράγματο δικαίωμά τους.
Ο παραπάνω όμως ισχυρισμός
τους δεν αποδείχθηκε βάσιμος κατ’ ουσίαν από οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσον
(καταθέσεις μαρτύρων, ένορκες βεβαιώσεις‚ έγγραφα). Αντιθέτως αποδείχθηκε
ότι η εναγομένη κατά το προαναφερθέν
χρονικό διάστημα (Ιούνιος 1972 έως θέρος 2002) ασκούσε διακατοχικές πράξεις
διανοία συγκυρίας και στο ιδανικό μερίδιο
(12/24) των εναγόντων επί του αγρού και
συγκεκριμένα, αμέσως μετά την κατάρτιση της συμβάσεώς τον περιέφραξε και τον
επιτηρούσε ενώ συνέχισε να τον εκμισθώνει, όπως προηγουμένως ο πατέρας των
διαδίκων, στους γεωργοκτηνοτρόφους Φ.
και Κ. Σ. προκειμένου να τον καλλιεργούν
και να βόσκουν το ποίμνιό τους σ’ αυτόν
και ελάμβανε ως μίσθωμα αρχικά μεν δύο
έως τρία δοχεία τυριού εν συνεχεία δε από
το έτος 1999 και εφεξής διάφορα χρηματικά ποσά. Οι ενάγοντες τελούσαν εν γνώσει των ανωτέρω διακατοχικών πράξεων
που διενεργούσε για λογαριασμό της η
εναγομένη αδελφή τους στον αγρό και ουδέποτε εναντιώθηκαν σ’ αυτές ή ζήτησαν
να τους καταβάλει μέρος του μισθώματος
που εισέπραττε. Από τις προσκομιζόμενες
δε μετ’ επικλήσεως απ’ αυτούς τρεις συμβολαιογραφικές δηλώσεις αποδοχής κληρονομίας της μητέρας τους Α. Π. με αριθμούς 5.583/16.7.1987, 7666/11.9.1991 και
12942/30.11.2001 δεν αποδεικνύεται ότι είχαν αντιταχθεί στην αποκλειστική άσκηση
της συννομής εκ μέρους της εναγομένης
επί του ιδανικού τους μεριδίου στον αγρό.
Συνεπώς, η τελευταία κατέστη κυ-
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ρία των ιδανικών μεριδίων των εναγόντων
αδελφών της επί του επιδίκου με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, κατά
παραδοχή ως κατ’ ουσίαν βάσιμης της
προβληθείσας εκ μέρους της ενστάσεως
ιδίας κυριότητας και για τον λόγο αυτό κρί-

νεται απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη η κρινόμενη αγωγή κατά την βάση της
περί κτήσεως συγκυριότητας των εναγόντων επί του αγρού με πρωτότυπο τρόπο
δηλαδή με έκτακτη χρησικτησία.

400/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Ράπτη, Γεράσιμος Γαντζίας).
Παραχώρηση λαϊκής κατοικίας (β.δ. 775/1964 περί κωδικοποίησης των διατάξεων
περί λαϊκής κατοικίας). Κύριος της κατοικίας και του οικοπέδου γίνεται με τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου μόνο εκείνος επ’ ονόματι του οποίου εκδόθηκε το παραχωρητήριο ενώ τα δηλωθέντα μέλη της οικογένειας αποκτούν εκ του νόμου δικαίωμα περιορισμένης προσωπικής δουλείας οίκησης (1188ΑΚ), δηλαδή δικαίωμα συνοίκησης
με τον αρχηγό της οικογένειας. Το δικαίωμα αυτό καταργείται με το θάνατο του δικαιούχου, την ολική καταστροφή του οικήματος με παραίτηση του δικαιούχου με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή, με σύγχυση κλπ. Όταν αποχωρούν τα μέλη
της οικογένειας, με πρόθεση να μην επανέλθουν και εγκαθίστανται σε άλλη οικία, δεν
υπάρχει προστασία του δικαιώματος. Περιστατικά.

Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 εδ.α΄ του Β.Δ 775 της
10/30.12.1964 «περί κωδικοποιήσεως
των διατάξεων περί Λαϊκής κατοικίας»
οι λαϊκές κατοικίες διατίθενται προς τους
κατά τον παρόντα Νόμο δικαιούχους με
μίσθωμα ή μεταβιβάζονται κατά κυριότητα σ’ αυτούς με χρέωση της αξίας τους
κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Κατά δε το τελευταίο εδάφιο της
ίδιας παραγράφου η στέγαση στην οικοδομή, που ανεγέρθηκε είτε υπό του Κράτους είτε δια παροχής στεγαστικής συνδρομής κατά τις προβλέψεις του παρόντος όλων των δηλωθέντων και αναγνωρισθέντων μελών της οικογένειας είναι
υποχρεωτική για εκείνον προς τον οποίο
έγινε η παραχώρηση του ακινήτου, ή εν
γένει η στεγαστική συνδρομή.
Από το συνδυασμό των διατάξεων

αυτών προκύπτει ότι κύριος της κατοικίας
και του οικοπέδου που την περιβάλλει,
που παραχωρήθηκαν κατά τις διατάξεις
του παραπάνω ΒΔ γίνεται από τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου μόνο εκείνος επ’
ονόματι του οποίου εκδόθηκε το παραχωρητήριο, τα δε δηλωθέντα μέλη της οικογένειας αποκτούν εκ του Νόμου δικαίωμα
περιορισμένης προσωπικής δουλείας οίκησης κατά την έννοια του άρθρου 1188
AK, δηλαδή δικαίωμα συνοίκησης στην κατοικία με τον αρχηγό της οικογένειας (Εφ.
Πατρ. 788/1985 ΑΧΑΝΟΜ 1986 σελ.336).
Η περιορισμένη προσωπική δουλεία των μελών της αποκαθισταμένης οικογενείας αποσβήνεται: α) με το θάνατο του δικαιούχου, όπως αυτό συνάγεται
από τη διάταξη του άρθρου 1190 ΑΚ, β)
με την ολική καταστροφή του οικήματος,
διότι αυτή συνιστάται για ορισμένη οικο-
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δομή (Βαβούσκος Εμπρ.Δικ. σελ.372),
γ) με τη μονομερή δήλωση του δικαιούχου περί παραίτησης, η οποία γίνεται με
συμβολαιογραφικό έγγραφο, που υποβάλλεται σε μεταγραφή, δ) με σύγχυση (ΑΚ 1137), ε) με εικοσαετή αχρησία.
Με την αδράνεια του δικαιούχου
επί εικοσαετία (άρθρ. 1138ΑΚ) αποσβήνεται η δουλεία, διότι έτσι θεωρείται ότι
αυτός παραιτείται του δικαιώματος του
και στ) με την αδυναμία άσκησης της
δουλείας, γιατί, αν η άσκηση αυτής καταστεί αδύνατη από λόγους πραγματικούς ή νομικούς (άρθρο 1136 ΑΚ), υπό
τον όρο βεβαίως ότι η αδυναμία ασκήσεως θα είναι διαρκής και απόλυτη.
Η προστασία των μελών της οικογένειας υφίσταται για να έχουν αυτά στέγη,
η οποία ικανοποιεί τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Όταν όμως αυτά αποχωρήσουν
οικειοθελώς από την οικία, η οποία παραχωρήθηκε για τον ανώτερο σκοπό, με
πρόθεση να μην επανέλθουν σ’ αυτήν και
να εγκατασταθούν με την οικογένεια τους
σε άλλη οικία, δεν συντρέχει λόγος να παραμείνει προστασία (βλ.σχ. ΑΠ 950/1989
Δνη 91, 77, ΑΠ 1053/1983 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕφΠατρ 862/2002 Αχ.Νομ. 2003, 177).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με το με αριθ. πρωτ.
126/3.1.1964 παραχωρητήριο του Νομάρχη Λευκάδος, που μεταγράφηκε στα
βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λευκάδος (τ.47 με α.α 14952), παραχωρήθηκε κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος στον πατέρα των εναγόντων Π.Φ το
με αριθ. Α 131, ισόγειο διαμέρισμα, εμβαδού 55 τ.μ., αποτελούμενο από ένα δωμάτιο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους
επί οικοπέδου, εμβαδού 151, 68 τ.μ., που
ευρίσκεται στο συνοικισμό «Νεάπολις»
της πόλεως της Λευκάδος, σύμφωνα με
τον Α.Ν 1667/1951 «περί Λαϊκής κατοικίας», οι διατάξεις του οποίου καθώς και
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του Ν.2063/1952, του ΝΔ 3090/1954, του
Ν.3488/1955 και του Ν.3488/1955, που
ρύθμιζαν θέματα Λαϊκής Κατοικίας, κωδικοποιήθηκαν με το ΒΔ 775/1964.
Η παραχωρηθείσα στην ανωτέρω
οικία ήταν βεβαρημένη με δικαίωμα περιορισμένης προσωπικής δουλείας συνοικήσεως υπέρ καθενός των μελών της οικογενείας αυτού, αποτελουμένης από τη
σύζυγο του και τα τέσσερα τέκνα του Τ.,
Θ., Κ., (ήδη ενάγοντες-εκκαλούντες) και
Β., ο οποίος δεν είναι διάδικος.
Με το με αριθ. 296/1976 συμβόλαιο
της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ε.Τ, που
μεταγράφηκε στα ανωτέρω βιβλία μεταγραφών (τ.39 με α.α 4502) ο παραπάνω Π.Φ
με δωρεά εν ζωή μεταβίβασε την εν λόγω
οικία στο τέκνο του Β. Ο τελευταίος με το
με αριθ. 7237/1997 συμβόλαιο της Συμ/φου
Λευκάδος Σ.Τ, που μεταγράφηκε στα ίδια
βιβλία μεταγραφών (τ.206 με α.α.52), πώλησε αυτή στους εναγομένους, βεβαρημένη με το δικαίωμα περιορισμένης προσωπικής δουλείας συνοικήσεως υπέρ των εναγόντων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη
νομική σκέψη που προηγήθηκε.
Στην επίδικη οικία κατοικούσαν
οι γονείς των εναγόντων μέχρι το θάνατο τους, που συνέβη το 1984 για τον
πατέρα τους και το 1989 για τη μητέρα
τους και ο γιος τους Β. μέχρι τη μεταβίβαση λόγω πωλήσεως τούτου το 1997.
Οι ενάγοντες μετά την ενηλικίωση τους
έφυγαν από τη Λευκάδα και ειδικότερα ο
πρώτος ενώπιον τούτων το 1958, ο δεύτερος το 1968-1970 και η τρίτη το 1959
για την Αθήνα, όπου εγκαταστάθηκαν σε
Δήμους της Αττικής και κατοικούν έκτοτε με τις οικογένειες τους και εργάζονται.
Συγκεκριμένα ο πρώτος τούτων
(Τ.) κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, ο δεύτερος (Κ.) στην Κηφισιά. Ο πρώτος των
εναγόντων (Τ.Φ.) μόνον επισκέπτετο
κάθε δεύτερο καλοκαίρι τη Λευκάδα μέ-
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χρι το έτος 1975 και διέμενε στο Ξενοδοχείο με το διακριτικό τίτλο «Πάτρα» ή
στην οικία του Β.Κ. Τούτο οφείλετο στο
γεγονός ότι η επίδικη οικία δεν ικανοποιούσε πλέον τις στεγαστικές του ανάγκες λόγω του εμβαδού της (55 τ.μ.),
αλλά και της παλαιότητος της. Πρόκειται για οικία πηλόκτιστη με στέγη, της
οποίας ένα τμήμα φέρει κεραμίδια και
το άλλο ελλενίτ και είναι αποδιοργανωμένη, τα δάπεδα αυτής είναι κατεστραμμένα και οι τοίχοι πληρώσεως με σημαντικές ζημιές, ιδίως μετά τους σεισμούς
του έτους 2003, έτσι ώστε είναι αδύνατον να κατοικηθεί, ούτε και είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Η δε
επισκευή της κρίνεται ασύμφορη λόγω
των εκτεταμένων φθορών (βλ.την από
10.1.2007 έκθεση αυτοψίας του πολιτικού μηχανικού Τ.Ε. Ι.Μ). Η υφισταμένη
κατάσταση αυτής επιβεβαιώνεται από
τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες
φωτογραφίες, ενώ για τη διαπίστωση δεν
απαιτούνται ειδικές γνώσεις, επιστήμης
ή τέχνης, ούτε θεωρεί το Δικαστήριο αναγκαία την αντίληψη του ίδιου θέματος με
τις δικές του αισθήσεις, με συνέπεια να
μην κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια αυτοψίας και πραγματογνωμοσύνης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 355,
368 ΚΠολΔ, που απόκειται στην κυριαρχική του κρίση, αφού δύναται να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση από τα

παραπάνω αποδεικτικά μέσα.
Εξαιτίας της προαναφερθείσης
καταστάσεως της ένδικης οικίας αυτή δεν
χρησιμοποιήθηκε, ούτε μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη για τις ανάγκες της εμπορικής δραστηριότητος του
πρώτου των εναγομένων κατά το χρονικό διάστημα το έτος 1997 μέχρι το χρόνο ασκήσεως της αγωγής (19.10.2006),
ο οποίος έχει εκμισθώσει για την εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών μια αποθήκη ιδιοκτησίας του Χ.Β επί της οδού Κένεντυ της πόλεως της Λευκάδος.
Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται
ότι το δικαίωμα περιορισμένης προσωπικής δουλείας συνοικήσεως των εναγόντων αποσβέστηκε λόγω αχρησίας, αφού
για χρόνο περισσότερο της εικοσαετίας και
ειδικότερα από τους προαναφερομένους
χρόνους, που οι ενάγοντες εγκαταστάθηκαν οριστικά στην Αθήνα, δεν άσκησαν το
ένδικο δικαίωμα τους και λόγω της αδυναμίας ασκήσεως αυτού για τους ανωτέρω
πραγματικούς λόγους, η οποία (αδυναμία)
είναι διαρκής και απόλυτη.
Επομένως είναι δεκτή η σχετική ένσταση των εναγομένων περί αποσβέσεως της δουλείας ως βάσιμη και
κατ’ ουσίαν, όπως ορθώς εκτιμώντας
τις αποδείξεις δέχθηκε το Πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο και όσα αντίθετα υποστηρίζονται με την έφεση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.

426/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Μαρία Τσιριμώκου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σπήλιος Πουλακίδας, Μαρία Τζεφριού).
Αρνητική αγωγή. Ενάγων είναι ο κύριος του πράγματος και εναγόμενος όποιος με πράξη
ή παράλειψη επηρεάζει την άσκηση της κυριότητας του ενάγοντος. Κυριότητα κτηθείσα
με παράγωγο τρόπο. Ο ενάγων στην αγωγή του θα αναφέρει τα περιστατικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση του δικαιώματος, δηλαδή την αναφορά του μεταβιβαστικού
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συμβολαίου και της μεταγραφής του, καθώς και τη μνεία ότι ο δικαιοπάροχός τους ήταν
κύριος. Αν ο εναγόμενος αμφισβητήσει την κυριότητα του τελευταίου, ο ενάγων πρέπει
με τις προτάσεις της πρώτης συζήτησης να συμπληρώσει την αγωγή του και να αποδείξει τον τρόπο με τον οποίο ο δικαιούχος πάροχός του απέκτησε κυριότητα μέχρι την
αναγωγή σε πρωτότυπη κτήση, ιδίως χρησικτησία. Διαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη.

Kατά το άρθρο 1108 παρ. 1 εδ.
α’ ΑΚ αν η κυριότητα προσβάλλεται με
άλλο τρόπο εκτός από την αφαίρεση και
την κατακράτηση του πράγματος ο κύριος δικαιούται να απαιτήσει από εκείνον
που προσέβαλε την κυριότητα να άρει
την προσβολή και να την παραλείπει
στο μέλλον. Βάσει δηλαδή της αγωγής
(αρνητικής) είναι η κυριότητα του ενάγοντος επί του πράγματος και η προσβολή
με πράξη διαταράξεως ή επεμβάσεως.
Διατάραξη της κυριότητας αποτελεί κάθε έμπρακτη εναντίωση στο θετικό ή στο αποθετικό περιεχόμενο της κυριότητας (άρθρ. 1000, 1001 εδ. α’ Α.Κ.),
εκδηλουμένη με την επιχείρηση από τον
εναγόμενο πράξεως, την οποία μόνο ο
κύριος δικαιούται να ενεργήσει είτε με την
παρεμπόδιση του κυρίου από τον εναγόμενο να ενεργήσει πράξη επί του δικού
του πράγματος (Α.Π. 438/1992 Ελλ.Δνη
35.1025, Γεωργιάδη -Σταθόπουλου Αστικός Κώδιξ, άρθρ. 1108 παρ. 2, αρ. 11,
Παπαδοπούλου, Αγωγές Εμπραγμάτου
Δικαίου, έκδ. 1989, παρ. 150, σελ. 364).
Ενάγων στην αρνητική αγωγή είναι ο κύριος του πράγματος, του οποίου
διαταράχθηκε η κυριότητα, εναγόμενος δε
όποιος με πράξη ή παράλειψη επηρεάζει την άσκηση της κυριότητας του ενάγοντος (Α.Π. 665/1989 ΝοΒ 30.226, Εφ.Αθ.
5316/2007 Ελλ.Δνη 50.187, Εφ.Αθ.
645/2002 Ελλ. Δνη 43.775, Γεωργιάδη
-Σταθόπουλου ο.π. αρ. 17, Παπαδοπούλου ό.π. παρ. 153 1α, 2). Εξάλλου επί
αρνητικής αγωγής, που θεμελιώνεται σε
παράγωγο τρόπο κτήσεως της κυριότητας ακινήτου, ο ενάγων αρκεί να αναφέρει

εκείνα μόνο τα περιστατικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση του δικαιώματος,
δηλαδή την αναφορά του μεταβιβαστικού
τίτλου και της μεταγραφής του, καθώς και
τη μνεία ότι ο δικαιοπάροχός τους ήταν
κύριος. Εάν, όμως, ο εναγόμενος αμφισβητήσει την κυριότητα του τελευταίου, ο
ενάγων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει την αγωγή του με τις προτάσεις της
πρώτης συζητήσεως και να εκθέσει τον
τρόπο, κατά τον οποίο ο άμεσος δικαιοπάροχός του (ή και ο απώτερος, αν παραστεί ανάγκη) απέκτησε την κυριότητα
μέχρι την αναγωγή σε πρωτότυπη κτήση,
ιδίως με χρησικτησία. Διαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη (ΑΠ 641/2006 Ελλ.Δνη
49.989, ΑΠ 1438/1999 Ελλ.Δνη.
41.682, Ε.Α. 5316/2007 Ελλ. Δνη
50.187, Παπαδοπούλου ο.π., σελ. 364).
Στην προκείμενη περίπτωση η
υπό κρίση αγωγή, έχοντας το περιεχόμενο και αίτημα που προαναφέρθηκε, είναι αρνητική αγωγή (άρθρ. 1108,
1033, 1113, 1192, 1194 Α.Κ., 947 παρ. 1,
1047 παρ. 1 ΚΠολΔ), νομιμοποιούνται δε
ενεργητικώς οι ενάγοντες για την άσκησή της, αφού, σύμφωνα με τα ιστορούμενα σ’ αυτή, διαταράσσεται η συγκυριότητά τους από τις αναφερόμενες ενέργειες του εναγομένου, ενώ περαιτέρω είναι επαρκώς ορισμένη και δεν ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα η
μείζονα σκέψη, οι ενάγοντες να συμπληρώσουν αυτή με τις προτάσεις της πρώτης συζητήσεως, εκθέτοντας τον τρόπο
με τον οποίο ο άμεσος δικαιοπάροχός
τους απέκτησε την κυριότητα του επιδίκου ακινήτου μέχρι την αναγωγή σε
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πρωτότυπη κτήση, αφού ο εναγόμενος
δεν αμφισβήτησε την κυριότητα του δικαιοπαρόχου των εναγόντων. Επομένως

τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τον πρώτο λόγο της εφέσεως πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.

427/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Ηλίας Ζαρναβέλης).
Διανομή ακινήτων. Ορισμένοι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν κοινή μερίδα, η οποία
λογίζεται ως ενιαία. Το αίτημα αυτό πρέπει να προταθεί κατά την πρώτη συζήτηση
στον α΄βαθμό.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
480§1 και 3 το Δικαστήριο αποφασίζει
την αυτούσια διανομή αν είναι δυνατή η
διαίρεση του διανεμητέου σε μέρη ανάλογα προς τις μερίδες των κοινωνών δίχως να μειώνεται η αξία του. Αν ορισμένοι κοινωνοί ζήτησαν να λάβουν κοινή
μερίδα αυτή λογίζεται ως ενιαία.
Το κατά τη διάταξη αυτή αίτημα
των κοινωνών διαδίκων περί απονομής
των αναλογούντων σ’ αυτούς ποσοστών
δια μιας κοινής μερίδος αποτελεί μέσο
αμύνης των αιτουμένων κοινωνών επειδή αποσκοπεί στο περιορισμό των επιβλαβών γι’ αυτούς συνεπειών από τη

λύση της κοινωνίας και υπόκειται ως εκ
τούτου στον περιορισμό του άρθρου 269
ΚΠολΔ, όσον αφορά τον χρόνο της παραδεκτής προβολής του που είναι αυτός
της πρώτης συζήτησης στον α’ βαθμό.
Εξάλλου τούτο δεν είναι εκ των
αυτεπαγγέλτως λαμβανομένων υπόψη
υπό του Δικαστηρίου, μόνη δε η υπό του
Δικαστηρίου διαπίστωση από τις αποδείξεις της συνδρομής περιστατικών δικαιολογούντων τέτοια διανομή δεν αίρει
τον κατά το άρθρο 269§1 ΚΠολΔ χρονικό
περιορισμό της, προς παραδοχήν προβολής του (ΑΠ 889/1985 ΝοΒ 34,840).

436/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Καραγεώργος, Παύλος Χρονόπουλος).
Διεκδικητική αγωγή. Ποιός μπορεί να είναι ο ενάγων. Δεν έχει σημασία για τη νομιμοποίησή του αν αυτός (ο κύριος) δεν υπήρξε ποτέ νομέας ή κάτοχος του διεκδικούμενου
πράγματος, γιατί απέκτησε την κυριότητα σε χρόνο μεταγενέστερο από τότε που ο εναγόμενος κατέλαβε τη νομή και κατοχή αυτού, ή αν είχε τη νομή και τη στερήθηκε ή είναι
κάτοχος αυτού. Επίσης ενάγων είναι και ο ψιλός κύριος του πράγματος ή και ο εκδοχέας, στον οποίο εκχωρήθηκε η αξίωση διεκδίκησης και του μεταβιβάστηκε συγχρόνως
το δικαίωμα. Επικαρπία. Για την προστασία της εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προστασία της κυριότητας. Χρησιδάνειο: Ο χρησάμενος δεν αποκτά νομή.
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Με την από 10-2-2005 αγωγή τους
ενώπιον του ως άνω Πρωτοδικείου, οι ενάγουσες και ήδη εφεσίβλητες εξέθεσαν ότι
η μεν πρώτη από αυτές είναι κυρία κατά
ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και ψιλή κυρία
κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, η δε δεύτερη από αυτές επικαρπώτρια κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, του περιγραφόμενου
στην αγωγή ακινήτου (διαμερίσματος).
Ότι η πρώτη από αυτές έγινε κυρία και ψιλή κυρία του ως άνω ακινήτου
κατά τα προαναφερόμενα ποσοστά, το
έτος 2002 με γονική παροχή από τον πατέρα της Γ.Π. και τη μητέρα της, δεύτερη
των εναγουσών, η οποία παρακράτησε
υπέρ της την επικαρπία, δυνάμει συμβολαίου που έχει μεταγραφεί νομίμως.
Ότι τον Αύγουστο του έτους 1991 η
δεύτερη των εναγουσών και ο Γ.Π., συγκύριοι τότε κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου καθένας τους της οικοδομής στην οποία περιλαμβάνεται το ως άνω διαμέρισμα, δυνάμει άτυπης σύμβασης χρησιδανείου παραχώρησαν τη χρήση του διαμερίσματος
αυτού στη δεύτερη των εναγόμενων και
ήδη δεύτερη των εκκαλούντων, θυγατέρα
τους και στον πρώτο των εναγόμενων και
ήδη πρώτο των εκκαλούντων, σύζυγό της,
για αόριστο χρόνο, για να κατοικήσουν σ’
αυτό, προκειμένου ν’ αποκτήσουν την οικονομική ευχέρεια ώστε ν’ αγοράσουν μελλοντικά δική τους οικία.
Ότι με την από 11-11-2002 εξώδικη καταγγελία, πρόσκληση και όχληση αυτές (ενάγουσες) κατήγγειλαν την
ως άνω σύμβαση χρησιδανείου και κάλεσαν τους εναγομένους να τους αποδώσουν ελεύθερη τη χρήση του προαναφερόμενου διαμερίσματος, προκειμένου να το εκμισθώσουν, καθόσον είναι
πενιχρά τα εισοδήματά τους.
Και ότι οι εναγόμενοι αρνήθηκαν
να τους αποδώσουν τη χρήση του διαμερίσματος, αντιποιούμενοι τη νομή και
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την οιονεί νομή τους αντίστοιχα. Ζήτησαν δε ν’ αναγνωρισθεί η πρώτη από
αυτές κυρία κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και ψιλή κυρία κατά ποσοστό ½ εξ
αδιαιρέτου και η δεύτερη επικαρπώτρια
κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου του ως
άνω διαμερίσματος και να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι να τους το αποδώσουν.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο εξέδωσε αντιμωλία των διαδίκων την προαναφερόμενη απόφασή του, με την οποία
έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη. Κατά της απόφασης αυτής παραπονούνται οι εναγόμενοι με την
υπό κρίση έφεσή τους, για τους αναφερόμενους σ’ αυτή λόγους, που ανάγονται
σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή
του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των
αποδείξεων και ζητούν την εξαφάνισή
της με σκοπό να απορριφθεί η αγωγή.
Από τη διάταξη του άρθρου 1094
ΑΚ για τη διεκδικητική αγωγή, προκύπτει
ότι ενάγων στη διεκδικητική αγωγή είναι
ο κύριος του πράγματος κατά το χρόνο
έγερσης της αγωγής, εφόσον στερείται
τη νομή ή κατοχή αυτού.
Για τη νομιμοποίηση του ενάγοντος στη διεκδικητική αγωγή είναι αδιάφορο : α) αν αυτός (ο κύριος) δεν υπήρξε ποτέ νομέας ή κάτοχος του διεκδικούμενου πράγματος, γιατί απέκτησε την κυριότητα αυτού σε χρόνο μεταγενέστερο
από τότε που ο εναγόμενος κατέλαβε τη
νομή και κατοχή αυτού, β) αν είχε τη νομή
και τη στερήθηκε και γ) αν είναι κατοχή.
Επίσης ενάγων στην εν λόγω
αγωγή είναι και ο ψιλός κύριος του πράγματος ή και ο εκδοχέας, στον οποίο εκχωρήθηκε η αξίωση διεκδίκησης και
του μεταβιβάστηκε συγχρόνως το δικαίωμα (ΑΠ 108/2004 ΕλΔ 45,1023, ΕΑ
9643/2003 ΕλΔ 45, 1446, ΕΑ 4662/99
ΕλΔ 42,166, ΕΑ 1372/99 ΕλΔ 40, 1104,
Κ. Παπαδόπουλου «Αγωγές εμπραγμά-
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του δικαίου» εκδ. 1989 σ.252 επ., Α.Γεωργιάδη-Μ.Σταθόπουλου «Αστικός κώδιξ» άρθρο 1094 αρ. 3 επ.).
Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 1173 ΑΚ, κατά την οποία σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος του
επικαρπωτή εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις για την προστασία της κυριότητας, προκύπτει ότι ο επικαρπωτής, σε
περίπτωση αποβολής του από την κατοχή του πράγματος, δικαιούται ν’ ασκήσει
εναντίον κάθε νομέα ή κατόχου του πράγματος τη διεκδικητική αγωγή, με αιτήματα
την αναγνώριση του δικαιώματος της επικαρπίας και την απόδοση του πράγματος.
Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 810 ΑΚ συνάγεται ότι στο χρησιδάνειο που είναι άτυπη, ενοχική, διαρκής
και χαριστική, re καταρτιζόμενη σύμβαση, ο ένας συμβαλλόμενος παραχωρεί
στον άλλο δωρεάν τη χρήση κινητού ή
ακίνητου πράγματος χωρίς αντάλλαγμα
και αυτός υποχρεούται να το επιστρέψει
μετά τη λήξη της σύμβασης.
Έτσι στο χρησιδάνειο δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα ή η νομή του πράγματος και συνεπώς ο χρησάμενος ουδέποτε αποκτά τη νομή (βλ. Α. Γεωργιάδη - Μ.
Σταθόπουλου ο.π. άρθρο 810 αρ. 8 επ.).
Από τις διατάξεις δε των άρθρων
810 - 821 ΑΚ συνάγεται ότι τα από τη σύμβαση του χρησιδανείου απορρέοντα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ανήκουν μόνο στα
συμβαλλόμενα μέρη και όχι. στους τρίτους.
Επομένως η αγωγή προς απόδοση του χρησιδανεισθέντος όταν λήξει η
συμφωνημένη διάρκεια (άρθρο 810 ΑΚ)
ή, αν δεν ορίσθηκε διάρκεια, όταν κάνει
χρήση αυτού ο χρησάμενος ή όταν παρήλθε χρόνος κατά τον οποίο μπορούσε
να κάνει χρήση (άρθρο 816 ΑΚ) ή στις
περιπτώσεις που προβλέπονται από τη
διάταξη του άρθρου 817 ΑΚ, ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη, ο οποίος νομιμο-
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ποιείται μόνο προς άσκησή της, έστω και
αν δεν είναι κύριος, ενώ αντίθετα ο κύριος του χρησιδανεισθέντος, αν δεν είναι
συγχρόνως και χρήστης, δεν δικαιούται
να ασκήσει την εν λόγω αγωγή από τη
σύμβαση που συνήψε ο χρησιδανείσας
το ανήκον σ’ αυτόν (κύριο) πράγμα, αλλά
μόνη την περί κυριότητας ή της νομής.
Εξάλλου επί μεταβίβασης της κυριότητας του χρησιδανεισθέντος ενώ διαρκεί
η σύμβαση, περίπτωση υπεισέλευσης, δηλαδή μεταβίβασης της όλης ενοχικής σχέσης ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο νέο κτήτορα εκ του νόμου αυτοδυνάμως, επομένως πρωτοτύπως στο
πρόσωπο του νέου κτήτορα ή περίπτωση νόμιμης εκχώρησης των δικαιωμάτων
του χρήστη και συνεπώς αποκοπής του
δεσμού ανάμεσα στα αρχικά συμβαλλόμενα μέρη, δεν προβλέπεται από το νόμο.
Έτσι η σύμβαση εξακολουθεί να
λειτουργεί μεταξύ των αρχικώς συμβληθέντων, με συνέπεια την αξίωση προς
απόδοση, για τους λόγους που προεκτέθηκαν, να έχει αποκλειστικά ο χρήστης
ή ο καθολικός διάδοχός του, το συμφέρον των οποίων συνίσταται στο ότι υποχρεούνται να παραδώσουν το πωληθέν
στον αγοραστή (νέο κτήτορα).
Ο τελευταίος δικαιούται να επιδιώξει την απόδοση του χρησιδανεισθέντος όχι με αγωγή εκ του χρησιδανείου,
αφού δεν υπεισέρχεται σ’ αυτήν και συνεπώς δεν νομιμοποιείται, αλλά με τη
διεκδικητική αγωγή, επικαλούμενος την
κυριότητά του ή τη νομή του, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
977 ΑΚ (ΕΑ 9739/97 ΕλΔ 39, 1420, ΕφΠατρ 647/2005 ΑχΝομ 2006,125).
Ο χρήστης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 817 ΑΚ, έχει δικαίωμα να
απαιτήσει το πράγμα και πριν από τη λήξη
της σύμβασης, αν χρειάστηκε επειγόντως
το πράγμα και δεν μπορούσε να προβλέ-
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ψει αυτή την ανάγκη. Έτσι ο χρήστης μπορεί να επιτύχει την πρόωρη λύση της σύμβασης χρησιδανείου αορίστου χρόνου, με
την καταγγελία αυτής, που συντελείται και
με την αγωγή, οφείλει δε να επικαλεσθεί
και να αποδείξει τα πραγματικά περιστατικά, που θεμελιώνουν το λόγο αυτό της
πρόωρης λύσης του χρησιδανείου (ΟλΑΠ
805/73 ΝοΒ 22, 319, ΕφΘρ 151/84 ΕλΔ
25,1210, ΑΠ 1058/1982 ΕλΔ 24,213, ΕΑ

9740/81 ΕλΔ 23, 31).
Η ατομικότητα όμως του προσώπου του χρήστη δεν είναι η καθοριστική
αιτία της σύμβασης του χρησιδανείου.
Για το λόγο αυτό το δικαίωμα των άρθρων 816 και 817 ΑΚ περιέρχεται τόσο
στους κληρονόμους του χρήστη, όσο και
στους ειδικούς διαδόχους του (βλ. Α. Γεωργιάδη - Μ. Σταθόπουλου ο.π. άρθρα
816- 819 αρ. 5).

507/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αθανάσιος Τσουλός-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μηλιόρδος, Φώτιος Λουμίτης).
Παράνομη πράξη για την απόκτηση νομής. Σε περίπτωση καταστροφής του πράγματος ή αδυναμίας απόδοσης ενέχεται ο νομέας έναντι του κυρίου σε αποζημίωση ίση
προς την αξία του πράγματος, αλλά και σε αποκατάσταση τυχόν άλλης ζημίας. Η ευθύνη του δε αυτή μπορεί να θεμελιωθεί ευθέως και στις διατάξεις των άρθρων 914,
934 του ΑΚ. Αναγκαστική εκτέλεση για την απόκτηση του ακινήτου. Χάνει τη νομή ο
εναγόμενος και την αποκτά ο ενάγων έστω και αν αυτός απουσιάζει ή δεν προβαίνει
σε υλικές πράξεις δηλωτικές της πρόθεσης φυσικής εξουσίασης του πράγματος. Αν
μέσα στο ακίνητο υπάρχουν κατασκευές (π.χ. μαντρότοιχος) ή κτίσματα ή άλλα συστατικά (δένδρα) για την εκτέλεση δεν είναι αναγκαία η κατεδάφιση ή απομάκρυνσή τους,
είναι όμως δυνατή. Αν αποβληθεί ο δικαιούχος μετά την εγκατάστασή του από τον καθού ή τρίτο, είναι πάλι δυνατή η εκτέλεση με τον ίδιο τίτλο. Επέκταση οικοδομής σε
γειτονικό ακίνητο. Προϋπόθεση επιδίκασης του κατεληφθέντος τμήματος. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1097-1100 ΑΚ προκύπτει ότι εκείνος που
απέκτησε τη νομή του πράγματος με παράνομη πράξη, όπως και ο κακόπιστος
νομέας, αλλά και ο καλόπιστος μετά την
επίδοση της αγωγής, σε περίπτωση καταστροφής του πράγματος ή αδυναμίας
απόδοσης του για άλλο λόγο, ενέχεται
έναντι του κυρίου σε αποζημίωση ίση
προς την αξία του πράγματος, αλλά και
σε αποκατάσταση τυχόν άλλης ζημίας.
Η ευθύνη του δε αυτή μπορεί να
θεμελιωθεί ευθέως και στις διατάξεις των
άρθρων 914, 934 του ΑΚ. Περαιτέρω από

την διάταξη του άρθρου 943 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η εκτέλεση επί υποχρέωσης
προς παράδοση ή απόδοση ακινήτου
είναι άμεση και γίνεται με αποβολή του
καθού και εγκατάσταση σ’ αυτό του επισπεύδοντος, περατώνεται δε και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της σχετικής έκθεση του δικαστικού επιμελητή, που ως συνέπεια έχει την απώλεια της νομής για τον
πρώτο και την ταυτόχρονη απόκτηση της
για τον δεύτερο, ακόμη και αν ο τελευταίος απουσιάζει ή δεν προβαίνει σε υλικές
πράξεις δηλωτικές της πρόθεσης φυσικής εξουσίασης του πράγματος.
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Εάν εντός του ακινήτου υπάρχουν
κατασκευές (ως λ.χ. περίφραξη, μανδρότοιχος ) ή κτίσματα ή άλλα συστατικά (λ.χ.
δένδρα) για την εκτέλεση δεν είναι αναγκαία, αλλά ωστόσο είναι πάντοτε δυνατή η κατεδάφιση ή απομάκρυνση τους.
Αν δε μετά την εγκατάσταση του
δικαιούχου αποβληθεί αυτός από τον
καθού ή τρίτο είναι επιτρεπτή και πάλι
η εκτέλεση βάσει του ίδιου τίτλου με
νέα εγκατάσταση (βλ. Ι. Μπρίνια « Αναγκαστική Εκτέλεσις» β εκδ. τομ. Β παρ.
219-214, και Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ
υπό άρθρ. 943, όπου και περαιτέρω παραπομπές στη θεωρία και νομολογία).
Στη προκειμένη περίπτωση με
την αγωγή του ο ενάγων ειδικότερα εκθέτει ότι ο ίδιος είναι κύριος ενός οικοπέδου 375 τ.μ. στο Δ. Αρχαίας Ολυμπίας, που περιγράφει και το οποίο περιήλθε σ’ αυτόν το έτος 1987 κατόπιν μεταβίβασης του παρά των προηγουμένων
κυρίων αιτία αγοράς δυνάμει του αναφερόμενου νομίμως μετ/νου εγγράφου.
Ότι ο εναγόμενος είναι και αυτός κύριος ενός οικοπέδου στην ίδια περιοχή, που
περιήλθε σ’ αυτόν το έτος 1986 αιτία γονικής
παροχής παρά του πατρός του, δυνάμει του
επίσης αναφερόμενου συμ/κου εγγράφου.
Ότι το έτος 1983 ο δικαιοπάροχος
του εναγόμενου άρχισε την ανέγερση οικοδομής επί του ακινήτου την οποία επεξέτεινε και επί του οικοπέδου του (δικαιοπαρόχου) του ενάγοντος και την οποία
εν τέλει αποπεράτωσε ο εναγόμενος καταλαμβάνοντας τμήμα 175 τ.μ., εκ των
οποίων 33,24 τ.μ. είναι καλυμμένα από
το οικοδόμημα, ενώ τα λοιπά ακάλυπτα,
αλλά περιφραγμένα με τοιχίο.
Ότι κατά του εναγόμενου άσκησε
την από 10/12/1987 διεκδικητική αγωγή
του για το επίδικο εδαφικό τμήμα που έγινε δεκτή τελεσιδίκως με την υπ’ αριθμ.
282/2000 απόφαση του δικαστηρίου τού-
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του και ότι επηκολούθησε αναγκαστική εκτέλεση της, συνταχθείσης της υπ’
αριθμ. 2730/2001 έκθεσης βίαιας αποβολής και εγκατάστασης του δικ. επιμ/τη
του Πρωτ/κείου Ηλείας Ν. Μ..
Στη συνέχεια παρά το ότι και ο
ίδιος ρητά αναφέρει ότι είναι δυνατή η αυτουσία απόδοση του ακάλυπτου τμήματος του επιδίκου (θεωρώντας ως αδύνατη
εκείνη του καλυμμένου) ζητεί ως αποζημίωση για την αξία του όλου (κατά τους ειδικότερους υπολογισμούς του) 82.171,25 €
και για την μείωση της αξίας του υπολοίπου οικοπέδου του 84.5 19,44€.
Εν όψει όμως όσων προαναφέρθηκαν και με βάση το ως άνω περιεχόμενο η αγωγή ως κατατείνουσα να θεμελιωθεί είτε στις διατάξεις των άρθρων
1097-1100, είτε σε εκείνες των άρθρων
914-934 του ΑΚ, είναι προφανώς μη νόμιμη, εφόσον στη προκειμένη περίπτωση όχι μόνο δεν υφίσταται αδυναμία
απόδοσης του ακινήτου (και εντεύθεν
ισόποση προς την αξία του ζημία),αλλά
έτι περαιτέρω τούτο έχει ήδη αποδοθεί
στον ενάγοντα με την διενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης και έχει περιέλθει
ήδη στη νομή του, αυτού δυνάμενου να
προβεί στη κατεδάφιση και απομάκρυνση οποιουδήποτε συστατικού (περίφραξης και οικοδομήματος) ενεργώντας μάλιστα και νέα εκτέλεση βάσει του ίδιου
τίτλου, εάν τυχόν αποβλήθηκε ή αποβληθεί και πάλι εξ αυτού.
Κατά συνέπεια έσφαλε περί την
εφαρμογή του νόμου το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που με την εκκαλουμένη κατά
το κεφάλαιο της που αφορά την αγωγή
την έκρινε νόμιμη, πράγμα που ερευνάται και αυτεπαγγέλτως, εφόσον ο ενάγων παραπονείται για την κατ’ ουσίαν εν
μέρει απόρριψη της αγωγής του (βλ. Σ.
Σαμουήλ « Η Έφεση» εκδ. ΣΤ αρ. 854).
Περαιτέρω από την διάταξη του
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άρθρου 1010 του ΑΚ προβλέπεται η δυνατότητα επιδίκασης του κατεληφθέντος
τμήματος από επέκταση οικοδομής ανεγερθείσης στο γειτονικό ακίνητο έναντι καταβολής της αξίας του και αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας υπό δύο όμως
προϋποθέσεις, ήτοι πρώτον ότι η επέκταση έγινε καλόπιστα δηλ. με την θετική πεποίθηση του ανεγείροντος την οικοδομή,
που να μη προέρχεται ούτε από ελαφρά
αμέλεια, ότι οικοδομεί μέσα στο δικό του
γήπεδο, χωρίς να αρκεί η άγνοια ότι το
έδαφος είναι ξένο, και δεύτερον ότι ο κύριος του άλλου ακινήτου, αν και γνώριζε
την επέκταση της οικοδομής δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου πριν από την ολοκλήρωση της κατά μεγάλο μέρος (βλ. Κ. Παπαδοπούλου «Αγωγές Εμπραγμάτων Δικαίου» τομ. Β παρ. 64,65, όπου και παραπομπές στη θεωρία και νομολογία).
Στη προκειμένη περίπτωση από
τα έγγραφα που νομότυπα επικαλούνται
και προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: ο εκκαλών απέκτησε δυνάμει του υπ. αριθμ. 12628/1987
πωλητηρίου συμβολαίου της Συμ/φου
Πύργου Θ.Β., που μεταγράφηκε νόμιμα
στα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου
Ολυμπίων στον τόμο 101 και με αριθμό 436, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή από τον Ι.Κ. και τη σύζυγο του Ε. Κ.
ένα οικόπεδο 375 τ.μ. που βρίσκεται στη
θέση «Βρύσες» της περιφέρειας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας.
Τούτο είχε περιέλθει στους ανωτέρω δικαιοπαρόχους του εκκαλούντος,
δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4327/1965 πωλητηρίου συμβολαίου του συμ/φου Πύργου Ν. Δ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα
βιβλία μετ/φων του οικείου υποθ/κείου
(τομ. 91 και αρ. 449), από αγορά από
τους αδελφούς Α. και Κ.Σ. (θείο και πατέρα του εφεσιβλήτου).
Το έτος 1983 ο πατέρας του εφε-

235

σιβλήτου, προτιθέμενος να οικοδομήσει
επί του εκτός σχεδίου και εντός ζώνης οικοπέδου του, του συνορευόμενου βορείως επί πλευράς 25 μέτρων με οικόπεδο
ιδιοκτησίας τότε των προαναφερθέντων
άμεσων δικαιοπαρόχων του εκκαλούντος
Ι. και Ε. Κ., υπέβαλε στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο Ν. Ηλείας μεταξύ άλλων
και τοπογραφικό διάγραμμα της αρχιτ.
Μηχανικοί Α.Π.Σ., στο οποίο απεικονιζόταν το οικόπεδο του με εμβαδόν 1.214,13
τ.μ. και με όριο προς βορά την ιδιοκτησία του Θ.Κ., με την οποία στη πραγματικότητα δεν είχε καμία επαφή, διότι μεταξύ του οικοπέδου του και της ιδιοκτησία του Θ.Κ. παρεμβάλλονται δύο οικόπεδα, ένα ιδιοκτησίας τότε Ι. και Ε.Κ. και
ένα της επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων,
τα οποία μαζί με το δικό του οικόπεδο, το
οποίο ήταν μη οικοδομήσιμο, εμφανιζόταν στο ανωτέρω τοπογραφικό ως ενιαίο
ακίνητο ιδιοκτησίας του.
Με βάση τα ανωτέρω εξεδόθη η
υπ. αριθμ. 644/1983 οικοδομική άδεια,
δυνάμει της οποίας ο πατέρας του εφεσιβλήτου ανήγειρε προς το νότιο τμήμα του
ως άνω ακινήτου ανώγειο κεραμοσκεπή
οικία με υπόγειο, την οποία επεξέτεινε στο
οικόπεδο του εκκαλούντος χωρίς να ενοχληθεί από τους προαναφερόμενους τότε
κυρίους του κατεληφθέντος τμήματος, και
αργότερα με το υπ. αριθμ. 11557/1986
συμβόλαιο γονικής παροχής που μεταγράφηκε νόμιμα στα ως άνω αναφερόμενα βιβλία (τόμος 100 και αριθμός 688)
μεταβίβασε στον εφεσίβλητο το ανωτέρω
οικόπεδο ( με την επ’ αυτού εν λόγω οικία) συνολικής έκτασης 1.100 τ.μ. περίπου, φερόμενο να συνορεύει ανατολικά
με δημοτικό δρόμο, βόρεια με ιδιοκτησία
Θ.Κ., δυτικά με ιδιοκτησία Α.Σ. και νότια
με δάσος και δημοτικό δρόμο.
Τα παραπάνω έχουν γίνει δεκτά
και με την υπ’ αριθμ. 282/2000(τελεσίδι-
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κη) απόφαση του Δικαστηρίου τούτου,
που κατέστη και αμετάκλητη, και με την
οποία ο εκκαλών (κατόπιν σχετικής διεκδικητικής αγωγής του) αναγνωρίστηκε κύριος της καταληφθείσας εδαφικής
λωρίδας εκτάσεως 175 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Βρύσες» της Περιφέρειας
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και συνορεύει βόρεια επί πλευράς 25 μέτρων με
το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου του,
νότια επί πλευράς 25 μέτρων με ιδιοκτησία του εφεσίβλητου, ανατολικά επί
πλευράς 7 μέτρων με δημοτικό δρόμο
και δυτικά επί πλευράς 7 μέτρων με ιδιοκτησία Κ.Σ., και υποχρεώθηκε ο εφεσίβλητος να του την αποδώσει.
Εν όψει αυτών και δεδομένου ότι
απώτερος δικαιοπάροχος του εκκαλούντος (και άμεσος δικαιοπάροχος των δικαιοπαρόχων αυτού Ι. και Ε. Κ.) ήταν ο
πατέρας του εφεσιβλήτου ( και άμεσος

δικαιοπάροχος του) Κ. Σ., ο οποίος ως εκ
τούτου αναμφισβήτητα είχε σαφή γνώση του τι είχε μεταβιβάσει προς το ζεύγος Κ., γίνεται δεκτό ότι αυτός δεν διατελούσε σε καλή πίστη, όταν ανεγείροντας την οικοδομή επεξέτεινε αυτήν στο
οικόπεδο ιδιοκτησίας τότε του εν λόγω
ζεύγους και νυν του εκκαλούντος, εμφανίζοντας το επίδικο τμήμα των 170 τ.μ.
ως σχεδιάγραμμα, που προφανώς συντάχθηκε καθ’ υπόδειξη περιλαμβανόμενο στην ιδιοκτησία του στο σχετικό του,
προκειμένου να του χορηγηθεί οικοδομική άδεια, καθόσον άλλως το οικόπεδο
του δεν ήταν οικοδομήσιμο.
Κατά συνέπεια το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο που δέχθηκε τα αντίθετα και
έκανε δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη την
ανταγωγή μη ορθώς εκτίμησε τις αποδείξεις και έσφαλε με την εκκαλούμενη και
ως προς το κεφάλαιο της αυτό.

531/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κώστας Χαλιώτης, Ακριβή Δεπούντη).
Αγωγή. Πολλές αγωγές του αυτού ενάγοντος κατά του αυτού εναγομένου στο ίδιο δικόγραφο (218 ΚΠολΔ). Δεν πρέπει να βρίσκονται μεταξύ τους σε αντίφαση. Αλλιώς,
είτε αυτεπάγγελτα είτε με αίτηση των διαδίκων, διατάσσεται ο χωρισμός. Αόριστη η διεκδικητική αγωγή γιατί ο ενάγων δεν συμπλήρωσε με τις προτάσεις της πρώτης συζήτησης τον τρόπο κτήσεως της κυριότητας σε ακίνητο. Η συμπλήρωση με την προσθήκη δεν θεραπεύει την αοριστία και απορρίπτεται η αγωγή ως αόριστη. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 218 ΚΠολΔ, που
προβλέπει τις προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί περισσότερες από μία αιτήσεις του ίδιου ενάγοντος κατά του ίδιου
εναγομένου να ενωθούν στο ίδιο δικόγραφο της αγωγής, ορίζει εκτός των άλλων ότι οι αιτήσεις αυτές δεν πρέπει να
βρίσκονται σε αντίφαση μεταξύ τους‚ αν
δεν γίνει ένωση αγωγών κατά παράβαση

των παραπάνω διατάξεων το δικαστήριο μετά από αίτηση του διαδίκου ή και
αυτεπαγγέλτως διατάσσει το χωρισμό.
Έτσι κατά την ορθότερη άποψη
δεν μπορούν να σωρευθούν στο ίδιο δικόγραφο η διεκδικητική αγωγή και η αγωγή για τη νομή, διότι επιδίκαση της κυριότητος καθιστά μάταιη τη δίκη για τη νομή
(Κων. Παπαδόπουλου Αγωγές Εμπράγ-
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ματου Δικαίου (1989) παρ.117 αριθ. 4β
σελ.307 ΑΠ 21/2005 Ελλ.Δνη 46,1395).
Στην προκειμένη περίπτωση με
το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα η
ένδικη αγωγή ορθώς εκτιμήθηκε από
το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ως διεκδικητική της κυριότητος αγωγή και δεν
μπορούσε να εκτιμηθεί ότι στο δικόγραφο της αγωγής αυτής έχει σωρευθεί και
αγωγή για τη νομή, αφού η σώρευση
τέτοιας αγωγής, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη που προηγήθηκε‚ ήταν ανεπίτρεπτη και τα αντιθέτως υποστηριζόμενα με τον πρόσθετο λόγο της ενδίκου εφέσεως πρέπει να
απορριφθούν ως αβάσιμα κατ’ ουσίαν.
Περαιτέρω οι εναγόμενοι με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις τους της
πρώτης συζητήσεως αμφισβήτησαν την
κυριότητα της ενάγουσας και του δικαιοπαρόχου αυτής επί των ενδίκων ακινήτων
και ειδικότερα προέβαλαν την ένσταση αοριστίας της ενδίκου αγωγής ως προς τον
τρόπο κτήσεως της επικαλουμένης από
αυτήν κυριότητος επί του ποσοστού των
2/4 εξ αδιαιρέτων των ενδίκων ακινήτων,
αφού εκθέτει ότι ο δικαιοπάροχος πατέρας
αυτής κατέστη κύριος των 2/4 εξ αδιαιρέτου με παράγωγο τρόπο (κληρονομικές

διαδοχές) χωρίς να εκθέτει με ποιο τρόπο
κατέστη κύριος των ετέρων 2/4.
Η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη
δεν συμπλήρωσε την αγωγή με τις προτάσεις της πρώτης συζητήσεως ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου με
την επίκληση των κατά νόμο απαιτουμένων στοιχείων για την κτήση της κυριότητος επί των 2/4 εξ αδιαιρέτου των ενδίκων ακινήτων με παράγωγο ή πρωτότυπο τρόπο. Έτσι η αγωγή με το ανωτέρω περιεχόμενο είναι αόριστη.
Η επιχειρηθείσα θεραπεία της
αοριστίας με την 1.4.2005 προσθήκη
στις προτάσεις‚ που κατατέθηκε στις
4.4.2005 (βλ. σημείωση της αρμόδιας Γραμματέως) μετά τη συζήτηση στο
ακροατήριο του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, που έλαβε χώρα στις 22.3.2005 δεν
θεραπεύει την αοριστία.
Επομένως η αγωγή έπρεπε να
απορριφθεί ως αόριστη. Το Πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο το οποίο με την συνεκκαλουμένη προδικαστική απόφαση και την εκκαλουμένη οριστική απόφαση έκρινε ότι
η αγωγή είναι επαρκώς ορισμένη και δέχθηκε αυτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν δεν
εφάρμοσε ορθά το νόμο και έσφαλε στην
εκτίμηση του δικογράφου της αγωγής.

543/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Μαρία Τσιριμώκου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πεντζιάς, Νικόλαος Τζένος).
Δουλείες πραγματικές σε ακίνητα εντός οικισμών προϋπαρχόντων του έτους 1923 (εκτός
εγκεκριμένου σχεδίου). Οι δουλείες αυτές που είχαν συσταθεί έως τη δημοσίευση του ν.
1577/1985 δεν παρεμποδίζουν την έκδοση οικοδομικών αδειών και καταργούνται με την
καταβολή αποζημίωσης που καθορίζει ο ειρηνοδίκης του τόπου που βρίσκεται το δουλεύον, κατόπιν αιτήσεως, μεταξύ άλλων εκείνου στο οποίον έχει χορηγηθεί νόμιμη οικοδομική άδεια για την εκτέλεση εργασιών ασυμβίβαστων με την άσκηση της δουλείας.

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγ-

ματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθμ.
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72/2004 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, η οποία εκδόθηκε επί της από 15-6-2003 αγωγής της
καθ’ ης η ανακοπή κατά των ανακοπτόντων αναγνωρίσθηκε υπέρ της κειμένης
στο Δ.Δ. Λεχουρίου του Δήμου Αροανίας
οικίας της καθ’ ης η ανακοπή το δικαίωμα δουλείας φωτισμού εκ των περιγραφομένων στην αγωγή παραθύρων και διατηρήσεως αυτών σε βάρος του ομόρου
ακινήτου, το οποίο ανήκει κατά ψιλή κυριότητα στον πρώτο των ανακοπτόντων,
και κατ’ επικαρπία στο δεύτερο εξ αυτών
και υποχρεώθηκαν οι ανακόπτοντες να
προβούν στην κατεδάφιση του τοίχου, μήκους 15μ. ύψους 2μ. και πάχους 10 εκ.
περίπου, τον οποίο κατασκεύασε ο τρίτος
ανακόπτων για λογαριασμό των λοιπών
ανακοπτόντων, κατά μήκος του βορείου
τοίχου της ως άνω οικίας της καθ’ ης η
ανακοπή και σε απόσταση 15 εκ. περίπου από αυτή, με αποτέλεσμα να κλείσει
εντελώς τα προαναφερόμενα παράθυρα.
Κατά της ως άνω αποφάσεως οι
ανακόπτοντες άσκησαν την από 28-12005 έφεσή τους, η οποία απερρίφθη κατ’
ουσίαν με την υπ’αριθμ.780/2006 απόφαση του Εφετείου Πατρών. Η υπ’ αριθμ.
72/2004 τελεσίδικη απόφαση του Πολυμε-

λούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων δέχθηκε,
πλην άλλων, ότι το έτος 1980, που απέκτησε η καθ’ ης η ανακοπή με έκτακτη χρησικτησία, σε βάρος του ακινήτου των δύο
πρώτων των ανακοπτόντων δουλεία φωτισμού και διατηρήσεως των ανοιγμάτων
επί του τοίχου της οικίας της, δεν είχε εισαχθεί ο Ν. 1577/1985 «Γενικός Οργανισμός», ο οποίος όπως ισχύει μετά το Ν.
2831/2000, απαγορεύει τη σύσταση πραγματικών δουλειών επί ακινήτων ευρισκομένων εντός οικισμών προϋπαρχόντων
του έτους 1923 (εκτός εγκεκριμένου σχεδίου), όπως είναι το Λεχούριο Αροανίας.
Οι ως άνω, όμως, δουλείες, που
είχαν συσταθεί έως τη δημοσίευση του
Ν. 1577/1985, σύμφωνα με το άρθρο 25
αυτού, δεν παρεμποδίζουν την έκδοση
οικοδομικής αδείας κα καταργούνται με
την καταβολή αποζημιώσεως στο δικαιούχο της καταργούμενης δουλείας, το
ποσό της οποίας καθορίζεται από το Ειρηνοδικείο του τόπου που βρίσκεται το
δουλεύον, ακίνητο, κατόπιν αιτήσεως,
μεταξύ άλλων εκείνου στον οποίο έχει
χορηγηθεί νόμιμη οικοδομική άδεια για
την εκτέλεση εργασιών ασυμβίβαστων
με την άσκηση της δουλείας.

552/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Παρασκευή Τσούμαρη- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Αθανάσιος Διαμαντόπουλος).
Υποθηκοφυλακεία. Ακίνητα προς μεταγραφή. Πώς πρέπει να περιγράφονται (ΒΔ 533 της
14/21.9.1963, άρθρο 3 και 66 και 67 του Εισαγωγικού Νόμου του ΑΚ). Άρνηση μεταγραφής από τον μεταγραφοφύλακα δικαιολογείται. Πάντως είναι άκυρη η μεταγραφή εάν δεν
προκύπτει από την πράξη που μεταγράφεται η ταυτότητα του ακινήτου ή η έλλειψη περαιτέρω περιγραφής του. Δεν απαιτείται πανηγυρική περιγραφή και είναι επαρκής ο καθορισμός του πράγματος κατά τρόπον που να μην γεννά αμφιβολία περί της ταυτότητάς του.

Κα τ ’ ά ρ θ ρ ο 3 Β Δ 5 3 3 τ η ς

14/21.9.1963 Περί εκτελέσεως του άρ-
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θρου 10 ΝΔ 4201/1969 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους και διατάξεων τινών περί Συμβολαιογράφων” και των άρθρων 66 και 67 του
Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικος
(ΑΝ 2783/1941) κ.λ.π. “έκαστον ακίνητον
περί του οποίου πρόκειται να γίνη καταχώρησις του εις τα υπό του φύλακος των
υποθηκών τηρούμενα βιβλία δέον να περιγράφεται ως ακολούθως: α) το είδος του
ακινήτου, ήτοι εάν είναι αστικόν ή αγροτικόν, μεταλλείον ... β) ο Δήμος ή Κοινότης, ένθα κείται το ακίνητον γ) επί αγροτικού ακινήτου η ονομασία του κτήματος
ή της θέσεως εάν υπάρχουν, δ) τα φυσικά όρια και οι όμοροι γείτονες, ε) η έκτασις του ακινήτου κατά προσέγγισιν. Αναφορά εις τον υπάρχοντα τυχόν κτηματικόν χάρτην ή το σχεδιάγραμμα, μνημονευομένης της χρονολογίας και του ονόματος του συντάξαντος τούτο. Πλην των
ως άνω στοιχείων δύναται να περιληφθεί
και παν έτερον τοιούτον χρήσιμον προς
καθορισμόν της ταυτότητος του ακινήτου,
ως ιδία η περιγραφή των επ’ αυτού κτισμάτων και μόνο λόγους και όχι σε ουσιαστικούς (Μπρακατσούλα, Εκούσια δικαιοδοσία, σελ. 131 παρ. 2).
Η άρνηση της μεταγραφής πάντως
δικαιολογείται μόνο όταν η ακυρότητα της

πράξης είναι εμφανής και ο μεταγραφοφύλακας μπορεί να σχηματίσει βεβαιότητα γι’
αυτήν (Σταθόπουλος στο άρθρο 1192, σελ.
217, παρ. 5, στο Αστικός Κώδιξ, κατ’ άρθρο
ερμηνεία, τόμος VI, Εμπράγματο δίκαιο).
Εξάλλου κατά το άρθρο 1196 ΑΚ
η μεταγραφή είναι άκυρη εάν δεν προκύπτει από την πράξη που μεταγράφεται η ταυτότητα του ακινήτου. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι εφόσον από
την πράξη που μεταγράφεται προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου η έλλειψη περαιτέρω περιγραφής αυτού, δεν
έχει σημασία και τούτο γιατί δεν απαιτείται πανηγυρικά καθορισμένη περιγραφή
του μεταβιβαζόμενου πράγματος για το
κύρος της περί μεταβιβάσεως αυτού δικαιοπραξίας, είναι δε επαρκής ο καθορισμός του πράγματος κατά τρόπον που
να μην γεννά αμφιβολία περί της ταυτότητάς του (Μπαλής, Εμπράγματο Δίκαιο,
σελ. 418, παρ. 191, Εφ. Αθ.1634/1990,
Αρχ. Νομ 1990,347).
Ελλείψεις εξαιτίας της αοριστίας
του τίτλου του δικαιοπαρόχου δεν επηρεάζουν το κύρος της μεταγραφής, ιδίως όταν μεσολαβήσει περαιτέρω μεταβίβαση από αυτόν που απέκτησε με ατελή τίτλο από τον δικαιοπάροχό του, διότι η νέα μεταβίβαση με τη νόμιμη μεταγραφή είναι ισχυρή.

592/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Κωσταράς, Μαργαρίτα Μαντά-Δικαστικός
αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.).
Ποταμός μη πλεύσιμος. Αν εγκαταλειφθεί η κοίτη ανήκει στους κυρίους των παραποτάμιων κτημάτων (1072 Α.Κ.). Προϋπόθεση της διάταξης αυτής είναι η ύπαρξη παραποτάμιου κτήματος ή κτημάτων τα οποία βρίσκονται σε επαφή με τον ποταμό του οποίου η
κοίτη εγκαταλείφθηκε. Ως εγκατάλειψη της παλαιάς κοίτης νοείται η πλήρης, με το σχηματισμό νέας κοίτης, η οποία αποτελεί φυσικό φαινόμενο με προοπτική σταθερότητας
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και διάρκειας. Συνεπώς, αν η κοίτη μη πλεύσιμου ποταμού, η οποία ανήκει στο Δημόσιο, περιορίστηκε κατά τρόπο, ώστε μεταξύ της ιδιοκτησίας τρίτου και της κοίτης που
περιορίσθηκε να παρεμβάλλεται έκταση, αυτή εξακολουθεί να ανήκει στο Δημόσιο και
δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 1072 Α.Κ. Δηλαδή πρέπει να εγκαταλειφθεί
οριστικά είτε από φυσικά αίτια είτε από τεχνικά έργα που έγιναν πριν τον ν. 116/1975.

Το άρθρο 1072 Α.Κ. ορίζει τα εξής
«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 τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1072 Α.Κ., σε συνδυασμό και 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
που καταλαμβάνεται από την κοίτη του
είναι κοινής χρήσεως και εκτός συναλλαγής πράγμα και ανήκει στο Δημόσιο, εφόσον δεν ανήκει σε δήμο ή κοινότητα και ότι
προϋπόθεση της εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 1072 Α.Κ. είναι η ύπαρξη
παραποτάμιου κτήματος ή κτημάτων, τα
οποία βρίσκονται σε επαφή με τον ποταμό, του οποίου η κοίτη εγκαταλείφθηκε.
Ως εγκατάλειψη της παλαιάς κοίτης νοείται η πλήρης, με το σχηματισμό

νέας κοίτης, η οποία αποτελεί φυσικό φαινόμενο με προοπτική σταθερότητας και
διάρκειας. 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 Α.Κ.
(βλ. Ολ.ΑΠ 24/2001 Ελλ.Δικ.43,90, Εφ.
Πατρών 1137/2003, Αχ. Νομ. 2004,148).
Σε περίπτωση δηλαδή περιορισμού της κοίτης μη πλεύσιμου ποταμού,
η έκταση που παρεμβάλλεται μεταξύ της
ιδιοκτησίας τρίτου και της περιορισθείσας
κοίτης, εξακολουθεί να ανήκει στο Δημόσιο. Οι ιδιοκτήτες παραποτάμιων κτημάτων γίνονται κύριοι του εδάφους της κοίτης μη πλεύσιμου ποταμού, που εγκαταλείφθηκε οριστικά είτε από φυσικά αίτια, είτε πριν το Ν. 116/1975 από τεχνικά
έργα του Δημοσίου (βλ. Ολ.ΑΠ 46/1990
Νο13 91,100) και όχι στην περίπτωση
που η κοίτη του ποταμού περιορίστηκε.

654/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Γεώργιος Αλεξόπουλος- Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Νικάκης, Παντελής Βαμβακάς).
Διεκδικητική αγωγή. Απαραίτητη η ακριβής περιγραφή του αντικειμένου της διεκδίκησης. Δεν είναι απαραίτητα στοιχεία τα σημεία του ορίζοντος και οι πλευρικές διαστάσεις του ακινήτου, που μπορούν να προκύψουν από την απόδειξη.

Επειδή, επί διεκδικητικής αγωγής

(άρθρο 1094 ΑΚ) για το ορισμένο
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αυτής (άρθρο 216 ΚΠολΔ) απαιτείται
εκτός των άλλων στοιχείων και ακριβής
περιγραφή του αντικειμένου αυτής,
προκειμένου δε περί ακινήτου απαιτείται
ο προσδιορισμός του στο δικόγραφο της
αγωγής με περιγραφή του κατά θέση,
έκταση και όρια, που είναι απαραίτητα
για την ταυτότητα του διεκδικουμένου
ακινήτου.

Τα στοιχεία αυτά αρκούν για
τον προσδιορισμό της ταυτότητας
του ακινήτου και δεν χρειάζεται να
αναφέρονται στο δικόγραφο της αγωγής
και άλλα‚ όπως είναι τα σημεία του
ορίζοντος και οι πλευρικές διαστάσεις
του ακινήτου, τα οποία μπορούν να
προκύψουν από τις αποδείξεις (βλ. ΑΠ
1574/2002, ΝοΒ 2003,1200).

660/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αθανάσιος Τσουλός- Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Αντωνόπουλος, Αλέκος Καρώκης, Κωνσταντίνος
Γαλάνης).
Συστατικά (953-955 ΑΚ). Ανήκουν στον κύριο του εδάφους κατά τον κανόνα «τα επικείμενα είκει τοις υποκειμένοις». Εξαίρεση αποτελεί η οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία (ν.
3741/1929, άρθρα 1002, 1117 ΑΚ και Ν.Δ 12/15.11.1971) όπου ιδρύεται χωριστή κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή διαμερίσματος ορόφου (στην οριζόντια) ή επί αυτοτελών οικοδομημάτων (στην κάθετη), με αναγκαστική ωστόσο συγκυριότητα κατ’ ανάλογη μερίδα επί των κοινών μερών του όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν στη κοινή χρήση, μεταξύ των οποίων ως βασικότερο περιλαμβάνεται και το έδαφος και ως τέτοιο νοείται το οικόπεδο ολόκληρο ως αδιαίρετο σύνολο, τόσο κατά το καλυπτόμενο από την
οικοδομή, όσον και κατά το ακάλυπτο μέρος του. Διαθήκη με την οποία εγκαθίσταται
κληρονόμος μόνο σε δωμάτιο οικοδομής και συγκυριότητα σε αποθήκη. Περιστατικά.

Με την από 12/12/2005 αγωγή
της η ενάγουσα επικαλούμενη τρόπο
κτήσης παράγωγο (εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή), αλλά και πρωτότυπο
(τακτική και έκτακτη χρησικτησία) ζήτησε την αναγνώριση της συγκυριότητας
της επί του περιγραφόμενου τμήματος
ακινήτου (μετά του επ’ αυτού κτίσματος),
καθώς και την απόδοση του σ’ αυτή κατά
το ποσοστό συγκυριότητας της παρά του
ετέρου συγκύριου εναγόμενου, που κατά
τα ειδικότερον εκτιθέμενα το κατέλαβε εξ
ολοκλήρου και το κατέχει.
Με το από 1/11/07 δικόγραφο του
ο εναγόμενος άσκησε ανταγωγή, με την

οποία επικαλούμενος παράγωγο τρόπο
κτήσης (εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή) ζήτησε την αναγνώριση της (αποκλειστικής) κυριότητας του επί του επιδίκου
εδαφικού τμήματος καθώς και επί του ½
διαιρετώς επί των επ’ αυτού υπαρχόντων
κτισμάτων, όπως και επί μέρους κτίσματος υπάρχοντος σε άλλο τμήμα του ιδίου
ακινήτου και την απόδοση του τελευταίου παρά της εναγόμενης, που το κατέχει.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο συνεκδίκασε την αγωγή με την ανταγωγή και
με την εκκαλούμενη έκανε δεκτή την πρώτη και εν μέρει δεκτή την δεύτερη. Κατά της
απόφασης αυτής παραπονούνται ήδη αμ-
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φότεροι οι διάδικοι και με τις εφέσεις τους
επικαλούμενοι κακή εκτίμηση των αποδείξεων ζητούν την εξαφάνισή της, έτσι
ώστε κατά μεν την εκκαλούσα ενάγουσα
να απορριφθεί στο σύνολό της η ανταγωγή, κατά δε τον εκκαλούντα αντενάγοντα
να απορριφθεί η αγωγή και να γίνει δεκτή
στο σύνολό της η ανταγωγή του.
Με τις διατάξεις των άρθρων 953955 του ΑΚ ορίζεται η έννοια των συστατικών και ρυθμίζεται η νομική τύχη τους.
Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται η
βασική αρχή, που διέπει το εμπράγματο δίκαιο, κατά την οποία «τα επικείμενα είκει τοις υποκειμένοις» (κατά το ρωμαϊκό δίκαιο «superficies solo cedit»),
και σύμφωνα με την οποία τα οικοδομήματα ακολουθούν αναγκαστικά τη νομική τύχη του εδάφους στο οποίο έχουν
αναγερθεί και δεν είναι επομένως δεκτικά ιδιαιτέρων εμπραγμάτων δικαιωμάτων (βλ ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου
υπό αρθρ. 954 αρ. 1).
Εξαίρεση στην αρχή αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων
1002, 1117 του ΑΚ και εκείνες του ν.
3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ’
ορόφους», όπως και του αρθρ. 1 του
Ν.Δ 12/15.11.1971 «περί διηρημένης
ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρόμενων επί ενιαίου οικοπέδου», με τις
οποίες προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, όπου ιδρύεται μεν χωριστή κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή διαμερίσματος ορόφου (στην οριζόντια) ή επί αυτοτελών οικοδομημάτων (στην κάθετη),
με αναγκαστική ωστόσο συγκυριότητα
κατ’ ανάλογη μερίδα επί των κοινών μερών του όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν στη κοινή χρήση, μεταξύ των οποίων ως βασικότερο περιλαμβάνεται και το
έδαφος και ως τέτοιο νοείται το οικόπεδο ολόκληρο ως αδιαίρετο σύνολο, τόσο
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κατά το καλυπτόμενο από την οικοδομή,
όσον και κατά το ακάλυπτο μέρος του.
Η σύσταση οριζόντιας ή κάθετης
ιδιοκτησίας προϋποθέτει ακίνητο δεκτικό
υπαγωγής στις διατάξεις αυτές, υπό την
έννοια ότι επί μεν οριζόντιας θα πρέπει να
είναι δυνατή η διαίρεση της οικοδομής σε
δύο τουλάχιστον ορόφους ή διαμερίσματα ορόφων, και επί κάθετης να υπάρχουν
ή να είναι δυνατή η κατασκευή δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων οικοδομημάτων.
Η οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία
μπορεί να συσταθεί με σύμβαση ή μονομερή δικαιοπραξία, και με διαθήκη
του μόνου κυρίου του ακινήτου. Αντίθετα
αποκλείεται η σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας με χρησικτησία τακτική
ή έκτακτη (περί των ανωτέρω βλ. ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου υπό άρθρ. 1117,
Κ. Παπαδοπούλου «Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου» τομ. Α. σελ 101-107, Β. Βαθρακοκοίλη ΕΡΝΟΜΑΚ υπό άρθρ. 1117,
όπου και σχτ. Νομ/γία).
Με βάση τα παραπάνω προφανές είναι ότι επί οικοπέδου μετά των επ’
αυτού κτισμάτων (πέραν της περίπτωσης της αποκλειστικής κυριότητος επ’
αυτού ενός και μόνου κυρίου) είναι δυνατή είτε η εξ αδιαιρέτου συγκυριότης περισσοτέρων, είτε η κατόπιν νομότυπης
σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών κυριότητα επί κάθε μιας εξ αυτών
με αναγκαστική εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα επί των κοινών μερών και εδάφους,
ενώ είναι αδιανόητη χωριστή κυριότητα
από εκείνη επί του εδάφους σε οικοδομήματα ή ορόφους ή διαμερίσματα επί
των υπαρχόντων οικοδομημάτων.
Στη προκείμενη περίπτωση η
μεν ενάγουσα επικαλούμενη κληρονομική διαδοχή βάσει δημόσιας διαθήκης
του αποβιώσαντος πατρός της, αλλά και
νομή με τα προσόντα της τακτικής και
έκτακτης χρησικτησίας ισχυρίζεται ότι εί-
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ναι (αποκλειστική) κυρία ενός δωματίου
οικίας μετά του υπ’ αυτού εδάφους και
συγκυρία ετέρου κτίσματος (μιας αποθήκης), όπως και του ακάλυπτου μέρους
του περιγραφόμενου οικοπέδου, ζητώντας την αναγνώριση της συγκυριότητας της επί των τελευταίων και την απόδοση τους κατά το ποσοστό συγκυριότητάς της, διότι κατά τους ισχυρισμούς
της ο εναγόμενος συγκύριός τους (και
αποκλειστικός κύριος του άλλου δωματίου μετά του υπ’ αυτού εδάφους) τα κατέλαβε και τα κατέχει.
Ο δε αντενάγων αδελφός της επικαλούμενος επίσης κληρονομική διαδοχή
του πατρός τους δυνάμει της αυτής δημόσιας διαθήκης ισχυρίζεται ότι είναι (αποκλειστικά) κύριος του ημίσεος διαιρετώς
επί δύο κτισμάτων (φούρνου και αποθήκης), του ακάλυπτου μέρους του οικοπέ-

δου, καθώς και του άλλου δωματίου της
οικίας, αλλά και της κουζίνας και του υπ’
αυτών εδάφους και ζητεί την αναγνώριση της κυριότητάς του εφ’ όλων αυτών,
καθώς και την απόδοση του χώρου της
κουζίνας, που η αντεναγόμενη κατέχει.
Με το περιεχόμενο αυτό τόσον η
αγωγή, όσον και η ανταγωγή είναι προφανώς μη νόμιμες, καθόσον κατά τα
προεκτεθέντα δεν είναι δυνατή με παράγωγο ή πρωτότυπο τρόπο (ούτε κατόπιν
σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, την οποία εξάλλου στη προκείμενη περίπτωση ουδείς των διαδίκων επικαλείται) η κτήση χωριστής αποκλειστικής κυριότητας επί μέρους οικοδομήματος και του υπ’ αυτού εδάφους και άλλης χωριστής κυριότητας ή συγκυριότητας επί του λοιπού ακάλυπτου μέρους
του οικοπέδου.

817/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Πολύδωρος, Ανδρέας Κότσιφας).
Αναδασμός. Άρθρο 33 ν. 674/1977. Διαδικασία του αναδασμού. Είναι η αναδιανομή
αγροτικής εκτάσεως δια πράξεως της Διοικήσεως με σκοπό την βελτίωση των όρων
εκμεταλλεύσεως του εδάφους. Στάδια συζητήσεώς του. Πρωτότυπος τρόπος κτήσης
της κυριότητας από τη δημοσίευση στην ΕτΚ της απόφασης του Υπουργού (ήδη Νομάρχη) που κυρώνει την αναδιανομή. Πότε δικαίωμα αποζημιώσεως από τον υπέρ
ου εξεδόθη το παραχωρητήριο. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 33 ν. 674/1977
«περί αναδασμού της γης κ.λπ «εκδοθείσαι προ της ισχύος αυτού (1.9.1977) αποφάσεις περί διενεργείας αναδασμού παραμένουν ισχυραί». Ο νόμος δε αυτός δεν
έχει εφαρμογή σε περιοχές, για τις οποίες εκδόθηκε προ της δημοσιεύσεώς του
(1.9.1977) η περί διενεργείας του αναδασμού απόφαση, εφαρμοζόμενων ως προς
τις περιοχές αυτές των διατάξεων της προ-

ϊσχύουσης περί αναδασμού νομοθεσίας.
Η διαδικασία του αναδασμού, ήτοι
της αναδιανομής αγροτικής εκτάσεως
δια πράξεως της Διοικήσεως με σκοπό
την βελτίωση των όρων εκμεταλλεύσεως
του εδάφους, διακρίνεται σε δύο στάδια
Το στάδιο της ενεργείας της αναδιανομής ή εφαρμογής του αναδασμού και το
στάδιο της συντελέσεως αυτού. Η πράξη, με την οποία συντελείται ο αναδα-

244

σμός και ολοκληρώνεται έτσι η διαδικασία του είναι η απόφαση του αρμόδιου
Νομάρχη, η οποία κυρώνει το κτηματολογικό διάγραμμα και τον κτηματολογικό
πίνακα, στα οποία υπάρχει αντιστοίχως
τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση, απεικονίζουσα το νέο κτηματικό
καθεστώς της περιοχής του αναδασμού
(Φιλ. Δωρή αναδασμός και εμπράγματες σχέσεις ΝοΒ 25,442).
Ειδικότερα κατά μεν το άρθρο 6
του αν.ν. 821/1948, που κυρώθηκε με το
άρθρο μόνο του ν.δ 1110/1949 και τροποποιήθηκε με τον ν. 2258/1952 το δια της
αναδιανομής διαμορφούμενο νέο κτηματικό καθεστώς απεικονίζεται σε τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και κτηματολογικό πίνακα, που κυρώνονται με απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας (ήδη Νομάρχη) δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά δε το άρθρο 7 παρ.1 του
ιδίου ως άνω αν.ν. όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 23 ν.δ 3621/1956, από της
δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κατά το άρθρο 6 αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας (ήδη Νομάρχη) η κυριότητα των κατά την αναδιανομή δημιουργηθέντων κτημάτων περιέρχεται. αυτοδικαίως στους αναγεγραμμένους στον κυρωθέντα κτηματολογικό πίνακα ως δικαιούχους αυτών, αποσβεννουμένου αυτοδικαίως επίσης του δικαιώματος κυριότητας επί των αναδιανεμηθέντων κτημάτων.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 8 του αυτού ως άνω α.ν. 821/1948, μετά την κατά
το άρθρο 6 κύρωση της αναδιανομής,
εκδίδονται από τον Υπουργό Γεωργίας
(ήδη Νομάρχη) παραχωρητήρια υπέρ
των αναγεγραμμένων στον κυρωθέντα
κτηματολογικό πίνακα της αναδιανομής
δικαιούχων τα οποία (παραχωρητήρια)
αποτελούν τίτλο κυριότητας δεκτικό μεταγραφής και για τους κληρούχους και
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για τους τυχόν μετασχόντας στην αναδιανομή ιδιοκτήτες. Το δε Δημόσιο, εκδίδοντας τα παραχωρητήρια αυτά, απαλλάσσεται κάθε υποχρεώσεως έναντι παντός αξιούντος δικαίωμα κυριότητας κλπ
δυνάμενου αυτού να διεκδικήσει μόνο
το αντί της αποζημιώσεως παραχωρηθέν κτήμα και μόνον κατά εκείνου υπέρ
του οποίου εκδόθηκε το παραχωρητήριο.
Από τις παραπάνω διατάξεις
προκύπτει σαφώς, ότι από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως του Υπουργού
Γεωργίας (ήδη Νομάρχη) που κυρώνει
την αναδιανομή επέρχεται, κατά τρόπο
πρωτότυπο, η κτήση της κυριότητας εκ
μέρους του αναγραφόμενου στον κυρωθέντα κτηματολογικό πίνακα ως δικαιούχου κληρούχου ή ιδιοκτήτη ακινήτου της
προς διανομή εκτάσεως, επί του μετά
την διανομή δημιουργηθέντος υπέρ αυτού νέου κτήματος, υπό την προϋπόθεση της υπάρξεως σ’ αυτόν κυριότητας
επί του αναδιανεμηθέντος κτήματος, σε
αποζημίωση του οποίου παραχωρήθηκε αυτό και εκδόθηκε το οικείο παραχωρητήριο (ΑΠ 120/1981 ΝοΒ 29,1279‚
ΑΠ 701/1980 ΝοΒ 28,2022, Εφ.Πατρών
805/1983 Αρχ.Νομ. ΛΣΤ’,513).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 22 του
Ν. 674/1977 «Μετά την κύρωση του αναδασμού ο οικείος Νομάρχης, δι’ αποφάσεως του, εκδιδομένης μετά γνώμην Τριμελούς Επιτροπής αποτελουμένης υπό
των οικείων Διευθυντού Γεωργίας, Ελεγκτού Τοπογραφικών Συνεργείων και του
Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικού
ή των νομίμων αναπληρωτών των, προβαίνει εις την διόρθωσιν των κτηματολογικών στοιχείων του αναδασμού εις τας
κάτωθι περιπτώσεις: α) συνεπεία αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως, β) συνεπεία αντικειμένης εις τον Νόμον ή εσφαλμένης καταχωρήσεως‚ εφόσον το τελευ-
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ταίον τούτο προκύπτει κατ’ αναμφισβήτητον τρόπον εκ της όλης διαδικασίας του
αναδασμού‚ γ) επί διαπιστώσεως τεχνικών σφαλμάτων, όσον αφορά τα όρια και
το εμβαδόν του αγροτεμαχίου(§ 1). Μετά
την μεταγραφήν των οριστικών τίτλων κυριότητος (παραχωρητηρίων) επιτρέπεται
η διόρθωσις ή ακύρωσις τούτων δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου συνεπεία
των δια της προηγουμένης παραγράφου
εισερχομένων διορθώσεων των κτηματολογικών στοιχείων ή εφόσον διαπιστωθεί, ότι οι τίτλοι ούτοι δεν ανταποκρίνονται εις τα οικεία κτηματολογικά στοιχεία
ή εξεδόθησαν παρά αναρμοδίας Αρχής
(§2). Εκτός της περιπτώσεως αντιγραφικών σφαλμάτων, η κατά την προηγουμένην παράγραφον διόρθωσις ή ακύρωσις των τίτλων αποκλείεται εφόσον θίγονται δικαιώματα τρίτων νομίμως κτηθέντα ή παρήλθε τριετία από της μεταγραφής των (§3). Αποκλειομένης της διορθώσεως ή ακυρώσεως των τίτλων κατά
τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, πας αξιών δικαίωμα κυριότητος
ή άλλο εμπράγματον δικαίωμα δικαιούται μόνο αποζημιώσεως παρά του υπέρ
ου εξεδόθη το παραχωρητήριον» (§4).
Εξάλλου κατά την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ιδίου ως
άνω ν. 674/1977 «ο παρών Νόμος, πλην
των διατάξεων των άρθρων 25, 28 και
29 αυτού, δεν έχει εφαρμογή εις περιοχάς δια τας οποίας εξεδόθη προ της δημοσιεύσεώς του, η περί δημιουργίας του
αναδασμού απόφασις, εφαρμοζομένων
ως προς τας περιοχάς ταύτας των διατάξεων της προϊσχυούσης περί αναδασμού νομοθεσίας. Η μετά την κύρωσιν διόρθωσις των κτηματολογικών στοιχείων
και η έκδοση παραχωρητηρίων ενεργείται
εις πάσαν περίπτωσιν κατά τας διατάξεις
του παρόντος. Η εν άρθρω 22§3 τριετής
προθεσμία δια τα μεταγραφέντα προ της
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δημοσιεύσεως του παρόντος παραχωρητήρια άρχεται από της ισχύος αυτού».
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προς εκείνες των άρθρων 7 και 8 του Α.Ν 821/1948‚ όπως
κυρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως‚ κατά τα εκτεθέντα παραπάνω,
προκύπτει ότι στην περίπτωση‚ κατά την
οποία ο αναδασμός έλαβε χώρα πριν την
έναρξη της ισχύος του Ν. 674/1977 δηλαδή πριν την 1.9.1977 και παρήλθε τριετία από 1.9.1977, για τα παραχωρητήρια που μεταγράφηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, η τριετία από την μεταγραφή των παραχωρητηρίων, για τα παραχωρητήρια που μεταγράφηκαν μετά την
ημερομηνία αυτή, καθένας που αξιώνει
δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο που έχει υπαχθεί στον αναδασμό‚ δικαιούται να λάβει μόνο αποζημίωση από εκείνον‚ υπέρ
του οποίου εκδόθηκε το παραχωρητήριο και δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει το ακίνητο που παραχωρήθηκε
κατά την αναδιανομή, κατά την διάταξη του άρθρου 8§2 ΑΝ 821/1948, προς
την οποία άλλωστε είναι παρεμφερής
και η διάταξη του άρθρου 21§4 του Ν.
674/1977 κατά την οποία «από της κατά
το άρθρο 15 του παρόντος κυρώσεως
του αναδασμού, το Δημόσιον απαλλάσσεται, πάσης υποχρεώσεως‚ έναντι παντός αξιούντος δικαίωμα κυριότητος ή
άλλο εμπράγματο δικαίωμα, δυναμένου
τούτου να διεκδικήσει μόνον το αντί της
αποζημιώσεως παραχωρηθέν κτήμα και
μόνον κατά του εγγεγραμμένου εις τον
κτηματολογικό πίνακα ως δικαιούχου αυτού» (Ολ ΑΠ 6/1991 ΕλλΔ/νη 32,751, ΑΠ
1349/1994 ΝοΒ 44,423).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με το υπ’
αριθμ.2547/20.7.1961 συμβόλαιο του
συμβολαιογράφου Αθηνών Π. Λ.‚που με-
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ταγράφηκε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αμαλιάδας στον τομο ΜΖ
(47) και με αύξοντα αριθμό 410, ο ενάγων
αγόρασε από τον Ι.Π. (πεθερό του) και
την Ν. συζ. Α.Π. (σύζυγό του και θυγατέρα του Ι.Π.) έναν αγρό εκτάσεως 20 περίπου στρεμμάτων, ευρισκόμενο στην θέση
«ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ» της
κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αμαλιάδος και συνορευόμενο γύρωθεν ανατολικώς με αγροτικό δρόμο, δυτικώς με
άμμους θαλάσσης, αρκτικώς με αγρούς
Ε.Γ. και μεσημβρινώς με αγρούς Π.Κ..
Μετά την διάνοιξη της οδού Κουρούτας - Αγίου Αθανασίου ο ανωτέρω
αγρός διαχωρίστηκε σε δύο τμήματα
εκτάσεως 7.280 τ.μ και 9.210 τ.μ. αντιστοίχως, εκ των οποίων το μεν πρώτο συνόρευε ανατολικώς και δυτικώς με
δρόμο, βορείως εν μέρει με το υπ’ αριθμ.
862 και εν μέρει με το υπ’ αριθμ. 863 κτηματοτεμάχια, ιδιοκτησίας Ε.Γ. και νοτίως
με το υπ’ αριθμ. 1361 κτηματοτεμάχιο
ιδιοκτησίας Σ. χήρας Ι.Κ., το δε δεύτερο
ανατολικώς με δρόμο, δυτικώς με άμμο
θαλάσσης, βορείως με το υπ’ αριθμ. 738
κτηματοτεμάχια ιδιοκτησίας Ε. θυγ. Ε.Γ.
και νοτίως με το υπ’ αριθμ. 1357 κτηματοτεμάχιο ιδιοκτησίας Σ. χήρας Ι.Κ..
Κατά τον αναδασμό των ετών
1969, 1970-1971 και 1976-1977 του
αγροκτήματος «ΑΜΑΛΙΑΔΑ» που έγινε
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Α.Ν.
821/1948, όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ.
1110/1949 συνεισφέρθηκαν σ’ αυτόν και
τα ανωτέρω κτηματοτεμάχια κυριότητας
του ενάγοντος, τα οποία κατά την διαδικασία συντάξεως του κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος του πριν τον ως
άνω αναδασμό υπάρχοντος κτηματικού
καθεστώτος αποτυπώθηκαν με αύξοντες αριθμούς 864 και 1356 αντιστοίχως.
Συγχρόνως συνεισφέρθηκαν στον
αναδασμό και δύο κτηματοτεμάχια κυρι-
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ότητας του πεθερού του ενάγοντος Ι.Π.,
εκτάσεως 2.280 τ.μ. και 840 τ.μ. αντιστοίχως ευρισκόμενα στην αυτή ως άνω θέση.
Από αυτά το μεν πρώτο με αριθμό 18 του κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος του πριν τον αναδασμό υπάρχοντος κτηματικού καθεστώτος συνόρευε
βορείως και. δυτικώς με ρέμα‚ ανατολικώς με δρόμο και νοτίως με ιδιοκτησία Ι.
Ναού Αγίας Παρασκευής, το δε δεύτερο
με αριθμό 21 συνόρευε ανατολικώς με
ιδιοκτησία Α.Β., δυτικώς με δρόμο‚ βορείως με ρέμα και νοτίως με ιδιοκτησία Α.Β..
Από την συμμετοχή στον αναδασμό των παραπάνω τεσσάρων (4)
κτηματοτεμαχίων σχηματίσθηκαν, μετά
την κύρωση του κτηματολογικού πίνακα του νέου κτηματικού καθεστώτος
του αναδασμού με την υπ’ αριθμ. ΙΒ
12676/8.12.1977 απόφαση του Νομάρχη Ηλίας, που δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμ. 1302 ΦΕΚ (τεύχος Β) της 191 Δεκεμβρίου 1977, δύο νέα κτηματοτεμάχια, ήτοι: α) το υπ’ αριθμ. 276 εκτάσεως 10.090 τ.μ., ευρισκόμενο στην προεκτεθείσα θέση και συνορευόμενο ανατολικώς επί πλευράς μήκους 77,50 μ. με
έργο του αναδασμού και δρόμο, δυτικώς
επί πλευράς μήκους 73,50 μ. με δρόμο,
βορείως επί πλευράς μήκους 185 μ. με
το υπ’ αριθμ. 275 κτηματοτεμάχιο ιδιοκτησίας Ε. θυγ. Ε.Γ. και νοτίως επί πλευράς μήκους 149,50 μ. με το 446 κτηματοτεμάχιο ιδιοκτησίας Σ. χήρας Ι. Κ. και
Φ.Ι.Κ. και β) το υπ’ αριθμ. 442 κτηματοτεμάχιο εκτάσεως 9.730 τ.μ., ευρισκόμενο στην ίδια ως άνω θέση και. συνορευόμενο ανατολικώς επί πλευράς μήκους 68,20 μ. με έργο του αναδασμού
και δρόμο, δυτικώς με άμμο θαλάσσης,
βορείως με το υπ’ αριθμ. 239α κτηματοτεμάχιο ιδιοκτησίας Ε. θυγ. Ε.Γ. και νοτίως επί πλευράς μήκους 132,30 μ. με το
υπ’ αριθμ. 443 κτηματοτεμάχιο ιδιοκτη-

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

σίας Φ. θυγ. Ι.Κ. και Σ. χήρας Ι.Κ..
Σύμφωνα δε με τα παραπάνω, τα
δύο κτηματοτεμάχια του ενάγοντος εκτάσεως 7.280 τ.μ και 9.210 τ.μ. αντιστοίχως και συνολικής εκτάσεως 16.490 τ.μ.
συμμετείχαν στον σχηματισμό των μετά
τον αναδασμό υπ’ αριθμ. 276 και 442
κτηματοτεμαχίων κατά ποσοστό 84,09%
εξ αδιαιρέτου (16.490 :19.610)) τα δε δύο
κτηματοτεμάχια ιδιοκτησίας Ι.Π. εκτάσεως 2.280 τ.μ και 840 τ.μ αντιστοίχως και
συνολικής εκτάσεως 3.120 τ.μ. συμμετείχαν στον σχηματισμό των προαναφερομένων κτηματοτεμαχίων κατά ποσοστό
15,91% εξ αδιαιρέτου (3.120: 19610).
Κατά την σύνταξη όμως του κτηματολογικού πίνακα του πριν τον αναδασμό υπάρχοντος κτηματικού καθεστώτος
ενεγράφη εκ προφανούς παραδρομής
ως δικαιούχος του αρχικού αγρού του 20
στρεμμάτων δύο κτηματοτεμαχίων εκτάσεως 280 τ.μ. και 9.210 τ.μ αντιστοίχως που
συμμετείχαν στον αναδασμό (και προέκυψαν μετά την διάνοιξη της οδού Κουρούτας Αγίου Αθανασίου) ο δικαιοπάροχος του ενάγοντος Ι.Π., αν και αυτός, μετά
την πώληση του αγρού, κατά τα ανωτέρω
στον ενάγοντα) είχε αποξενωθεί τόσο από
το δικαίωμα της κυριότητας όσο και από
οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των πιο πάνω κτηματοτεμαχίων.
Μετά δε την κύρωση του κτηματολογικού πίνακα του νέου κτηματικού καθεστώτος του αναδασμού, κατά τα προαναφερόμενα εκδόθηκε από τον Διευθυντή Γεωργίας της Νομαρχίας Ηλείας το
υπ’ αριθμ. 8.766/26.1.1979 παραχωρητήριο‚ που μεταγράφηκε νομίμως στις 13
Απριλίου 1982 στα βιβλία μεταγραφών
του Δήμου Αμαλιάδος στον τόμο 375 και
με αύξοντα αριθμό 93, με το οποίο (παραχωρητήριο) ο Ι.Π. φέρεται ως κύριος
των υπ’ αριθμ. 276 και 442 κτηματοτεμαχίων εκτάσεως 10.090 και 9.730 τ.μ.
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αντιστοίχως, τα οποία του παραχωρήθηκαν ως αποζημίωση για τα παραπάνω
τέσσερα (4) κτηματοτεμάχια που συνεισφέρθηκαν στον αναδασμό.
Πριν από την έκδοση του επιδίκου παραχωρητηρίου ο ενάγων είχε μεταβιβάσει τμηματικώς την κυριότητα του
υπ’ αριθμ. 442 κτηματοτεμαχίου σε τρίτους με τα παρακάτω αγοραπωλητήρια
συμβόλαια που μεταγράφηκαν νομίμως
ήτοι: α) με το 8.926/14.8.1972 συμβόλαιο του άλλοτε συμ/φου Αμαλιάδος Δ.Β.,
β) με τα υπ’ αριθμ. 3.291/17.8.1972 και
3.290/17.8.1972 συμβόλαια του συμ/φου
Αμαλιάδος Χ.Χ., γ) με το 46.373/31.8.1972
συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Α.Ζ. και
δ) με το 3830/28.8.1978 συμβόλαιο της
συμ/φου Αθηνών Α.Κ..
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων, ο οποίος κατοικούσε στην Αθήνα
και επισκεπτόταν κατά τακτά χρονικά διαστήματα και επέβλεπε το επίδικο ακίνητο με αριθμό 276, με προφορική σύμβαση που είχε συνάψει με τον πρώτο εναγόμενο Α.Π. όταν ο τελευταίος επέστρεψε για μόνιμη εγκατάσταση στην Περιοχή
Ροβιάτας Αμαλιάδος μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων,
του είχε παραχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα την χρήση (καλλιέργεια) του επιδίκου
υπ’ αριθμ. 276 κτηματοτεμαχίου προκειμένου να συντηρούνται από τα εισοδήματά του οι στερούμενοι άλλων πόρων Ι.Π.
(πεθερός του) και η σύζυγος αυτού Μ..
Κατά τις επισκέψεις του δε στο
επίδικο δεν αποδείχθηκε ότι ο ενάγων
είχε ενημερωθεί από οποιονδήποτε ότι
είχε εκδοθεί για τα κτηματοτεμάχια αυτά
παραχωρητήριο στο όνομα του Ι.Π.,
όπως δεν είχε ενημερωθεί ότι είχε εκδοθεί παραχωρητήριο και για το υπ’
αριθμ. 442 κτηματοτεμάχιο. Για πρώτη
φορά δε ενημερώθηκε για το περιστατικό
αυτό μετά τον επισυμβάντα κατά το έτος
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1996 θάνατο του Ι.Π. οπότε και άσκησε
την υπό κρίση αγωγή του.
Συνεπώς η προβληθείσα υπό
των εναγομένων ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του αγωγικού δικαιώματος (ΑΚ 281), η οποία συνίσταται στο ότι
ο ενάγων γνώριζε ήδη από το έτος 1977
το παραπάνω γεγονός και δεν προέβη
σε οποιαδήποτε ενέργεια για την διεκδίκηση του επιδίκου ακινήτου επί χρονικό
διάστημα μείζον των είκοσι (20) ετών δημιουργώντας έτσι την πεποίθηση σ’ αυτούς ότι δεν πρόκειται να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα του επί των εν λόγω
ακινήτων, πρέπει να απορριφθεί ως κατ’
ουσίαν αβάσιμη, όπως ορθώς έκρινε και
η εκκαλουμένη‚ κρινόμενου έτσι ως αβασίμου κατ’ ουσίαν του συναφούς τετάρτου λόγου της από 8.10.2007 εφέσεως
των εναγομένων, με την οποία επαναπροβάλλεται η ανωτέρω ένσταση.
Κατά το έτος 1987 ο Ι.Π. μεταβίβασε με το 10.156/13.5.1987 συμβόλαιο
γονικής παροχής του συμβολαιογράφου Αμαλιάδος Π.Τ. (το οποίο μέχρι και
την μετ’ απόδειξη συζήτηση της αγωγής
στις 4.5.2006 δεν είχε μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αμαλιάδος)
στους τρεις εναγόμενους γιους του συνολική έκταση 9.730, τ.μ αντιστοιχεί στο
υπ’ αριθμ. 442 κτηματοτεμάχιο.
Συγκεκριμένα μεταβίβασε α) στον
πρώτο εναγόμενο κατά πλήρη κυριότητα το νότιο τμήμα εκτάσεως 3.243 τ.μ
συνορευόμενο ανατολικώς και δυτικώς
με δρόμο, βορείως με τμήμα ιδιοκτησίας δευτέρου εναγομένου και νοτίως με
ιδιοκτησία Φ.Κ., β) στον δεύτερο εναγόμενο κατά ψιλή κυριότητα, παρακρατήσας για τον εαυτό του την επικαρπία, το
μεσαίο τμήμα του κτηματοτεμαχίου εκτάσεως 3.244 τ.μ. συνορευόμενο ανατολικώς και δυτικώς με δρόμο, βορείως με
τμήμα ιδιοκτησίας τρίτου εναγομένου
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και νοτίως με ιδιοκτησία πρώτου εναγομένου και γ) στον τρίτο εναγόμενο κατά
ψιλή κυριότητα, παρακρατήσας για τον
εαυτό του την επικαρπία, το βόρειο τμήμα του κτηματοτεμαχίου εκτάσεως 3.243
τ.μ., συνορευόμενο ανατολικώς και δυτικώς με δρόμο, βορείως με ιδιοκτησία
Ι. Ναού Αγίου Αθανασίου και νοτίως με
ιδιοκτησία δευτέρου εναγομένου.
Στην πραγματικότητα όμως το κτηματοτεμάχιο που αναγράφεται στο ανωτέρω συμβόλαιο ως μεταβιβασθέν στους
τρεις πρώτους εναγόμενους ήταν το επίδικο 276 εκτάσεως 10.090 τ.μ. και όχι το
442, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε,
είχε ήδη μετεβιβασθεί από την προηγούμενη δεκαετία (1970) σε διάφορους αγοραστές, οι οποίοι και είχαν προβεί στην
αξιοποίησή του. Εξάλλου το συμβόλαιο
αυτό δεν μετεβιβάσθηκε η κυριότητα του
επιδίκου στους εναγόμενους, εφόσον μέχρι την έκδοση της εκκαλουμένης, δεν μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών (άρθρα 1192 αρ. 1 και 1198 ΑΚ).
Όπως προαναφέρθηκε, το εκδοθέν στο όνομα του Ι.Π. υπ’ αριθμ.
8766/26.1.1979 παραχωρητήριο της
Διευθύνσεως Γεωργίας της Νομαρχίας Ηλείας για το επίδικο κτηματοτεμάχιο (που δημιουργήθηκε από αναδασμό που έλαβε χώρα υπό την ισχύ του
α.ν. 821/1948, δηλαδή η απόφαση περί
δημιουργίας του αναδασμού εκδόθηκε
πριν την 1.9.1977 που δημοσιεύθηκε ο ν.
674/1977) μεταγράφηκε στις 13 Απριλίου 1982 στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αμαλιάδος και έκτοτε παρήλθε η τριετία, που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων
22§3 και 33§2 του Ν. 674/1977, χωρίς ο
ενάγων να ασκήσει κατά του Ι.Π. αγωγή
για την διεκδίκηση του επιδίκου, με αποτέλεσμα τα εμπράγματα αποτελέσματα του
αναδασμού να καταστούν αμετάκλητα και
συνεπώς ο ενάγων να δικαιούται να λάβει
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μόνον αποζημίωση κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 22§3 και 33§2 του Ν.674/1977
(AD HOC Ολ.ΑΠ 6/1991 ο.π).
Η αξίωσή του δε προς καταβολή
(χρηματικής) αποζημιώσεως γεννήθηκε
κατά την 14η Απριλίου 1985 που παρήλθε η τριετία από την μεταγραφή του κληρονομητηρίου και υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ (η
οποία δεν είχε παρέλθει κατά τον χρόνο
ασκήσεως της υπό κρίση αγωγής) και όχι
κατά το έτος 1977 που κυρώθηκε ο κτηματολογικός πίνακας του αναδασμού, όπως
αβασίμως υποστηρίζουν οι εναγόμενοι, και
συνεπώς ορθώς απέρριψε ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη την προβληθείσα σχετική ένσταση παραγραφής τους η 204/1999 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου. Για
τούτο ο συναφής τρίτος λόγος της από
8.10.2007 εφέσεως των παραπάνω εναγομένων‚ με τον οποίο επαναπροβάλλεται η εν λόγω ένσταση παραγραφής, κρίνεται αβάσιμος κατ’ ουσίαν.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι στις
10.6.1996 απεβίωσε ο Ι.Π. και κατέλιπε την 10.157/13.5.1987 δημόσια διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε με τα 126/
ΔΔ/1423/5.11.1998 Πρακτικά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδος, και με
την οποία εγκατέστησε σε επιμέρους περιουσιακά του στοιχεία και τα έξι (6) εναγόμενα τέκνα, χωρίς όμως τα εν λόγω
περιουσιακά στοιχεία να εξαντλούν την
κληρονομιαία περιουσία του ως ακαθάριστο ενεργητικό συμπεριλαμβανομένων
και των υποχρεώσεων παθητικού αυτής
στο οποίο παθητικό ανήκει και η υποχρέωση του κληρονομουμένου για αποζημίωση του ενάγοντος ως προς το ποσοστό
της συγκυριότητάς του (84,09%) επί του
επιδίκου 276 κτηματοτεμαχίου.
Συνεπώς ως προς την υπόλοιπη
κληρονομιαία περιουσία του αποβιώσαντος‚ στην οποία συμπεριλαμβάνεται
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και το παθητικό της, χωρεί η εξ αδιαθέτου διαδοχή και μοναδικοί εξ αδιαθέτου
κληρονόμοι του Ι.Π. είναι και τα έξι εναγόμενα τέκνα του (βλ. το υπ’ αριθ. πρωτ.
428/1.9.1998 πιστοποιητικό του Προέδρου της Κοινότητας Ροβιάτας), τα οποία
ευθύνονται για τα χρέη της (στα οποία
συμπεριλαμβάνεται η επίδικη αποζημίωση προς τον ενάγοντα) κατά τον λόγο
της εξ αδιαθέτου κληρονομικής τους μερίδας ήτοι κατά το 1/6 έκαστο.
Σημειωτέον ότι μετά τον κατά τα
άνω θάνατο του πατέρα τους οι τρεις (3)
πρώτοι εναγόμενοι εγκαταστάθηκαν στο
επίδικο κατά το εξ αδιαιρέτου ποσοστό
τους προβάλλοντας δικαιώματα συγκυριότητας επ’ αυτού. Η αποζημίωση που δικαιούται ο ενάγων θα υπολογισθεί βάσει
της αγοραίας αξίας του επιδίκου κτηματοτεμαχίου κατά τον χρόνο παροχής της
έννομης προστασίας και ειδικότερα την
πρώτη επ’ ακροατηρίου συζήτηση της
αγωγής στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
(ΑΠ 1592/1990 ΕΕΝ 58,701, Γ. Γεωργιάδης σε Σύντομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα‚ σελ. 1845 αριθμ. 60) και όχι κατά την
κύρωση του κτηματολογικού πίνακα του
νέου κτηματικού καθεστώτος του αναδασμού (8.12.1977), όπως αβασίμως
υποστήριξαν οι εναγόμενοι με τις προτάσεις τους στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και υποστηρίζουν με τον συναφή πέμπτο λόγο της 8.10.2007 εφέσεώς τους,
ο οποίος κρίνεται ως νόμω αβάσιμος.
Η αξία δε ανά στρέμμα αυτού
κατά τον πιο πάνω κρίσιμο χρόνο
(3.6.1999) ανερχόταν στο ποσόν των
5.000.000 δραχμών και όχι σε εκείνο
των 12.000.000 δραχμών που αβασίμως υποστηρίζει ο ενάγων με την από
13.8.2007 έφεσή του. Προκειμένου να
αχθεί στην ανωτέρω κρίση του το Δικαστήριο τούτο έλαβε υπόψη του όλα τα
προσαχθέντα και από τα δύο μέρη απο-
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δεικτικά μέσα (μάρτυρες και έγγραφα).
Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται
ότι το εν λόγω ακίνητο (276) είναι αγροτεμάχιο με οικοπεδική αξία, ευρίσκεται
εντός του παραλιακού οικισμού Κουρούτας του Δήμου Αμαλιάδος και απέχει από
την θάλασσα 425 μέτρα (βλ. την από
30.4.2009 ιδιωτική βεβαίωση- πραγματογνωμοσύνη του αρχιτέκτονα -μηχανικού Δ.Π. που προσκομίζει μετ’ επικλήσεως ο εκκαλών Ε.Α.).
Από τους εξετασθέντες με επιμέλεια του ενάγοντος μάρτυρες η μεν πρώτη Α.Κ. δεν κατέθεσε οτιδήποτε για την
αξία του επιδίκου, ο δε δεύτερος Γ.Α.,
γιος αυτού, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών και δεν έχει ιδία αντίληψη για
το θέμα αυτό κατέθεσε ότι «γνωρίζει από
γείτονες και από μεσίτες και από φίλους
που έχει στην Κουρούτα ότι κατά χρόνο
ασκήσεως της αγωγής το έτος 1998 η
αξία ανά στρέμμα του επιδίκου κτήματος
ήταν γύρω στα 12.000.000 δρχ. «χωρίς
όμως να αναφέρει οποιαδήποτε αγοραπωλησία ακινήτων στην περιοχή αυτή και
την τιμή ανά στρέμμα των πωληθέντων.
Από τους εξετασθέντες δε με επιμέλεια των εναγομένων μάρτυρες ο μεν
πρώτος Α.Τ., ο οποίος εξετάσθηκε ενώπιον της Εισηγήτριας Δικαστού κατά το
έτος 2003 κατέθεσε αορίστως ότι «η περιοχή όπου και το ακίνητο 276 έχει μεγάλη ανάπτυξη ειδικώτερα τα τελευταία
χρόνια.. Τα ακίνητα στη θέση αυτή έχουν
οικοπεδική αξία μεγάλη. Κατά το έτος
1998 η αξία ανά στρέμμα ανερχόταν σε
εκατομμύρια και όχι σε χιλιάδες αλλά δεν
μπορώ να πω συγκεκριμένα. Ανάλογα
και με την θέση του ακινήτου. Ούτε σήμερα μπορώ να υπολογίσω πόσο αξίζει
το στρέμμα όπου και το 276 τεμάχιο», ο
δε δεύτερος Σ.Γ. που εξετάσθηκε το έτος
2004 κατέθεσε επί του θέματος αυτού
ότι «Από τα επίδικα χωράφια προς την
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θάλασσα που είναι δυτικά δεν υπάρχει
δρόμος, πρέπει να πάει γύρω - γύρω. Η
έλλειψη δρόμου προς την θάλασσα μειώνει την αξία τους. Η ευρύτερη περιοχή
των χωραφιών είναι αγροτική. Έχει χωράφια. Εγώ βλέποντας τα χωράφια και
την περιοχή τους εκτιμώ ότι η αξία ανά
στρέμμα είναι περίπου 2.000.0000 έως
2.500.000 δραχμές... Έτσι υπολογίζω
γιατί είχα ένα κομμάτι που πουλήθηκε
τόσο... Ήταν σε απόσταση δύο χιλιομέτρων ανατολικά του επιδίκου».
Εξάλλου από την προσκομιζόμενη
από τον εκκαλούντα υπ’ αριθμ. 176/2005
απόφαση του Δικαστηρίου τούτου προκύπτει ότι με κρίσιμο χρόνο για τον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως απαλλοτριωθέντων ακινήτων στην περιοχή Κουρούτας Αμαλιάδος την 12η Φεβρουαρίου 1998 καθορίσθηκε η αξία ανά στρέμμα σε τιμές μεταξύ 6.000.000 έως 6.500.000 δρχ. χωρίς
να προκύπτει η ακριβής θέση των ανωτέρω ακινήτων και εάν υπερτερούν ή μειονεκτούν σε σχέση με το επίδικο 276.
Εξάλλου ο εκκαλών προσκομίζει ως συγκριτικό στοιχείο το υπ’ αριθμ.
4627/22.4.2009 δωρητήριο συμβόλαιο της
συμ/φου Αμαλιάδος Μ.Δ.Π. που αφορά σε
μεταβίβαση ακινήτου εντός του οικισμού
Κουρούτας‚ το οποίο όμως δεν είναι πρόσφορο διότι αφενός η με αυτό μεταβίβαση του ακινήτου έγινε μετά δεκαετία από
τον κρίσιμο στην ένδικη υπόθεση χρόνο
αφετέρου δε αφορά όχι μόνο σε οικόπεδο
αλλά και σε ευρισκόμενη εντός αυτού οικία.
Συνεπώς ορθώς έκρινε η εκκαλουμένη ότι η αξία ανά στρέμμα του ένδικου 276 κτηματοτεμαχίου κατά τον
κρίσιμο χρόνο παροχής της έννομης
προστασίας ανερχόταν στο ποσόν των
5.000.000 δρχ. που όλως επικουρικώς
ζητούσε ο εκκαλών Ε.Α. με την υπό
κρίση αγωγή του και όχι σε εκείνο των
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12.000.000 που ζητούσε με το πρώτο
επικουρικό αίτημα της αγωγής. Η τελευταία είναι αρκούντως ορισμένη περιέχουσα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από
τον νόμο (άρθρο 216§1 εδ. α και ΚΠολΔ)
για την θεμελίωσή της και ορθώς κρίθηκε ως τέτοια από την εκκαλουμένη και τα
αντιθέτως υποστηριζόμενα με τον δεύτερο λόγο της από 8.10.2007 εφέσεως των
εναγομένων κρίνονται αβάσιμα.
Ο ενάγων παραπονείται με τον
δεύτερο λόγο της από 13.8.2007 εφέσεως του διότι η εκκαλουμένη δεν καταδίκασε τους τρεις πρώτους εναγόμενους στο
σύνολο της δικαστικής του δαπάνης, ενώ
οι τελευταίοι παραπονούνται με τον έκτο
λόγο της από 8.10.2007 εφέσεώς τους διότι τους καταδίκασε σε μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος από 2.450
ευρώ, το οποίο θεωρείτο υπέρογκο.
Οι ανωτέρω όμως λόγοι των εφέσεων κρίνονται αβάσιμοι, αφενός μεν διότι ο ενάγων νίκησε εν μέρει και συνεπώς ορθώς του επιδικάσθηκε μέρος των
δικαστικών εξόδων σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1781 ΚΠολΔ, αφετέρου
δε διότι ο προσδιορισμός του ανωτέρω
ποσού των εξόδων έγινε σύμφωνα με
τα ελάχιστα όρια αμοιβών που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του Κώδικα
Δικηγόρων (σύνταξη αγωγής και προτάσεων, παραστάσεις κατά την πρώτη και
την μετ’ απόδειξη συζήτηση της αγωγής,
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διεξαγωγές ενώπιον της Εισηγήτριας και
της Εντεταλμένης Δικαστού, αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις).
Ενόψει των ανωτέρω η εκκαλουμένη, η οποία έκρινε την αγωγή αρκούντως ορισμένη και νόμιμη κατά τα προαναφερόμενα αιτήματά της και εν συνεχεία έκανε εν μέρει δεκτή αυτήν ως και
κατ’ ουσίαν βάσιμη ως προς τους τρεις
πρώτους των εναγομένων αναγνωρίζοντας α) την προϋπάρξασα κυριότητα του
ενάγοντος επί του αρχικού αγρού των
20 στρεμμάτων και επί των εν συνεχεία
δύο τμημάτων του εκτάσεως 7.280 τ.μ.
και 9.210 τ.μ. και β) την υποχρέωση καθενός από τους τρεις πρώτους εναγόμενους να καταβάλει για αποζημίωση
στον ενάγοντα το ποσόν των 20.528,24
ευρώ νομιμοτόκως από της επόμενης
της επιδόσεως της αγωγής, στο οποίο
ανερχόταν κατά τον άνω κρίσιμο χρόνο
η αξία του ποσοστού της συγκυριότητάς
του επί του ενδίκου κτηματοτεμαχίου με
αριθμό 276 που σχηματίσθηκε μετά τον
αναδασμό, ενώ περαιτέρω υποχρέωσε
αυτούς να του καταβάλουν, λόγω της εν
μέρει ήττας τους, μέρος των δικαστικών
του εξόδων, το οποίο προσδιόρισε σε
2.450 ευρώ, ορθώς εφάρμοσε τον νόμο
και εκτίμησε τις προσαχθείσες αποδείξεις και για τούτο οι υποστηρίζουσες τα
αντίθετα δύο εφέσεις πρέπει να απορριφθούν ως κατ’ ουσίαν αβάσιμες.
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4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο
69/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Κωστούλα Πρίγγουρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαγεωργίου, Λάζαρος Γρομιτσάρης).
Γονική μέριμνα. Διαφωνία των γονέων. Η διαφορά λύεται από το δικαστήριο με βάση
το συμφέρον του ανηλίκου. Ονοματοδοσία. Πώς και από ποιόν δίδεται το όνομα (άρθρο 15 ν.1438/1984). Ονοματοδοσία μόνο από τη μητέρα αν και η γονική μέριμνα ανήκει και στους δύο γονείς. Η ονοματοδοσία αυτή ακυρώνεται. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1510 παρ.1 ΑΚ η
μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον των γονέων (γονική μέριμνα), οι
οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια
του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου
σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη
που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.
Κατά δε τα άρθρα 1511 παρ.1 και
1512 του ίδιου Κώδικα αν οι γονείς διαφωνούν κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο, η απόφαση του οποίου πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον
του τέκνου. Το συμφέρον αυτό, εφόσον
δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός από
το νόμο, λαμβάνεται υπόψη υπό ευρεία
έννοια και για τη διαπίστωση της συνδρομής του εξετάζονται όλα τα επωφελή και πρόσφορα για το ανήλικο στοιχεία
και περιστάσεις.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 1518
παρ.1 ΑΚ η επιμέλεια του προσώπου του
τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την
εκπαίδευση του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του.
Περαιτέρω με το άρθρο 15 του

ν.1438/1984 που αντικατέστησε το άρθρο 25 του ν.344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» ορίζονται τα εξής: «Το
όνομα του νεογνού καταχωρίζεται στη
ληξιαρχική πράξη γέννησης ύστερα από
δήλωση των γονέων του που ασκούν
τη γονική μέριμνα ή του ενός από αυτούς εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής από δημόσια, δημοτική
ή κοινοτική αρχή.
Αν ο ένας από τους γονείς δεν
υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η
δήλωση του ονόματος γίνεται από τον
άλλο γονέα. Αν και οι δύο γονείς δεν
υπάρχουν ή δεν έχουν γονική μέριμνα,
το όνομα καταχωρίζεται με δήλωση αυτού που έχει την επιτροπεία του προσώπου του τέκνου. Η γενόμενη σύμφωνα
με τα ανωτέρω δήλωση ονοματοδοσίας
δεν ανακαλείται». Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό και προς το ότι η
ονοματοδοσία ανηλίκου τέκνου δεν είναι συστατικό στοιχείο του μυστηρίου
βαπτίσματος που τελείται άπαξ (ΟλΑΠ
240/1975, 99/1985) προκύπτει ότι το
δικαίωμα ονομοταδοσίας αποτελεί περιεχόμενο του ευρύτερου λειτουργικού
δικαιώματος της γονικής μέριμνας, είναι όμως ανεξάρτητο από το επιμέρους
δικαίωμα της επιμέλειας, που αποτε-
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λεί επίσης περιεχόμενο της γονικής μέριμνας.
Συνεπώς και αν ακόμη η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου
έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση
στον ένα γονέα, είναι απαραίτητο, εφόσον η γονική μέριμνα ανήκει και στους
δυο γονείς, να αποφασίσουν αυτοί από
κοινού περί του ονόματος που πρέπει να δοθεί στο τέκνο, σε περίπτωση δε διαφωνίας αυτών αποφασίζει το
δικαστήριο (ΑΠ 417/2005 Δνη 2005,
1068, ΑΠ 1700/2001 Δνη 2002, 1619,
ΑΠ 744/1999 Δνη 2000, 52, ΕφΑθ
4287/2005 Δνη 2006, 204).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις
17.2.2006. Από το γάμο τους απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο που γεννήθηκε στο
Αγρίνιο στις 2.12.2006. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διασπάσθηκε οριστικά τον Ιούνιο του 2006. Πριν την άνω
διάσπαση, οι διάδικοι είχαν συμφωνήσει
ότι το τέκνο τους θα ελάμβανε το όνομα
«Θεόδωρος» αν ήταν αγόρι. Το όνομα
αυτό αντιστοιχεί στο όνομα του πατέρα
του εφεσιβλήτου και η συμφωνία τους
αυτή συμπορεύεται με τις πάγιες παραδόσεις της Ελληνικής οικογένειας.
Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ.
1198/2007 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αγρινίου ανατέθηκε στην εκκαλούσα
προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας
του ανηλίκου τέκνου τους, ενώ η άσκηση της γονικής μέριμνας παρέμεινε και
στους δύο γονείς προκειμένου να ασκηθεί από αυτούς από κοινού. Η εκκαλούσα όμως στις 22.8.2007 τέλεσε το μυστήριο της βαπτίσεως του ως άνω τέκνου τους στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου εν αγνοία του εφεσιβλήτου- πατρός του επιλέγοντας ως όνομα
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του το «Κωνσταντίνος –Θεόδωρος» χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα αυτό, καθόσον η ονοματοδοσία ανηλίκου είναι δικαίωμα και των δύο γονέων του. Το όνομα δε αυτό σημειώθηκε στο περιθώριο
της υπ’αριθ. 9/Τ54ος/2007 ληξιαρχικής
πράξης γέννησης του ληξιαρχείου Αγρινίου. Η εκκαλούσα προκειμένου να δικαιολογήσει την εν λόγω ονοματοδοσία του
τέκνου τους ισχυρίζεται ότι με τον εφεσίβλητο-σύζυγο της είχαν συμφωνήσει να
δοθεί στο τέκνο τους το όνομα «Κωνσταντίνος» σε εκπλήρωση του τάματος
τους προς τον πολιούχο Άγιο Κωνσταντίνο του ομωνύμου δημοτικού διαμερίσματος όπου διέμενε.
Πράγματι η εκκαλούσα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα κατά την κύηση, τα οποία μπορούσαν να οδηγήσουν
σε αποβολή ή στην εξέλιξη της κύησης σε
πρόωρο τοκετό. Πλην όμως η ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας δεν αποδείχθηκε. Αντίθετα μάλιστα ο μάρτυρας-αδελφός της εκκαλούσας κατέθεσε ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου αρχικά ότι οι διάδικοι είχαν συμφωνήσει να δώσουν στο τέκνο τους το όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου ως «τάμα» για να γεννηθεί υγιές, αμέσως όμως μετά κατέθεσε ότι εάν οι σχέσεις των συζύγων μεταξύ τους ήταν αρμονικές, η εκκαλούσα θα έδινε στο ανήλικο το όνομα «Θεόδωρος» που ήταν το
όνομα του πεθερού της, καθώς και ότι ο
ενάγων γνώριζε ότι το τέκνο θα ελάμβανε το όνομα «Κωνσταντίνος» λόγω των
μεταξύ τους προβλημάτων.
Από τα ανωτέρω αποδυναμώνεται το επιχείρημα της περί θρησκευτικής
υποχρέωσης, υποδηλώνεται δε όχι προσήλωση σε εκπλήρωση «τάματος» αλλά
εμμονή στη μη ονομασία με το όνομα του
πεθερού της Θεόδωρου, λόγω των τεταμένων σχέσεων που είχε με τον ενάγοντα. Η εκκαλούσα ισχυρίζεται επίσης, ότι
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έδωσε στο τέκνο τους ως δεύτερο όνομα το όνομα «Θεόδωρος», προκειμένου
να τηρήσει το πατροπαράδοτο έθιμο που
ορίζει ότι το πρώτο άρρεν τέκνο της οικογένειας πρέπει να λαμβάνει το όνομα
του παππού του από την πατρική γραμμή, πιστεύοντας ότι αυτή θα ήταν και η
επιθυμία του εφεσιβλήτου.
Ο ισχυρισμός όμως αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος καθόσον εάν υπήρχε συμφωνία μεταξύ τους
για εκπλήρωση του ως άνω «τάματος» θα
είχαν συμφωνήσει και για την ύπαρξη ή
μη δευτέρου ονόματος και δεν θα υπήρχε λόγος αντιδράσεως του εφεσιβλήτου
με έγερση αγωγής για την αλλαγή αυτού.
Εξάλλου ο ισχυρισμός της εκκαλούσας ότι με την απόφαση της να δοθεί
στο τέκνο τους ως δεύτερο όνομα το Θεόδωρος έπραξε το καθήκον της και τίμησε την οικογένεια του συζύγου της, τηρώντας το σχετικό έθιμο πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος καθόσον για το ανήλικο το δεύτερο αυτό όνομα δεν θα υφίσταται λόγω του ότι στο μέλλον το συγγενικό
περιβάλλον της εκκαλούσας-μητέρας του
αλλά και το φιλικό και σχολικό θα το προσφωνεί με το όνομα Κωνσταντίνος σύμφωνα με την επιθυμία της μητέρας του.
Περαιτέρω, η διπλή αυτή ονομασία την οποίαν επέλεξε η εκκαλούσα δεν
είναι προς το συμφέρον του τέκνου καθότι ο καθένας από τους διαδίκους θα αποκαλεί το τέκνο τους με το όνομα της δικής

του προτίμησης γεγονός που εγκυμονεί
τον κίνδυνο της διάσπασης της προσωπικότητος του παιδιού ή τον κίνδυνο της
μη ομαλής καθ’ όλα διαμόρφωσης του χαρακτήρα και της προσωπικότητος αυτού.
Με βάση τα προεκτεθέντα το Δικαστήριο κρίνει ότι εφόσον υπάρχει ασυμφωνία των διαδίκων –γονέων του τέκνου ως
προς το όνομα που πρέπει να δοθεί σ’αυτό το συμφέρον αυτού επιβάλλει να αρθεί
η οριστική αυτή ασυμφωνία των διαδίκων
ως προς το δοτέο όνομα με κριτήριο αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον του τέκνου.
Έτσι το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει
να δοθεί στο ανήλικο το όνομα «Θεόδωρος» ήτοι αυτό του πατέρα του εφεσιβλήτου, αυτό άλλωστε συμπορεύεται με τις πάγιες παραδόσεις της ελληνικής οικογένειας
και ανταποκρίνεται και στην επιθυμία του
εφεσιβλήτου ώστε με τον τρόπο αυτό να τιμηθούν οι ανιόντες της πατρικής γραμμής.
Κίνδυνος δημιουργίας προβλημάτων στο ανήλικο από την αλλαγή του
ονόματος δεν προκύπτει ότι θα εμφανισθούν ενόψει του ότι το μυστήριο του βαπτίσματος έχει τελεσθεί πριν από σύντομο χρονικό διάστημα, το δε τέκνο μόλις
έχει συμπληρώσει το τρίτο έτος της ηλικίας του .Η εκκαλουμένη απόφαση που
δέχθηκε τα ίδια ως προς το δοτέο όνομα
ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις, τα δε αντίθετα υποστηριζόμενα με τους σχετικούς
λόγους της εφέσεως πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμοι.

82/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεράσιμος Μπετίνης, Θανάσης Βγενόπουλος).
Διαζύγιο. Δύο αντίθετες αγωγές για λύση του γάμου. Δεκτές αμφότερες και λύση του
γάμου για ισχυρό κλονισμό. Κανένας δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση.
Αν ασκηθεί απορρίπτεται. Περιστατικά.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αντικείμενο της δίκης διαζυγίου είναι όχι η δικαστική διάγνωση του λόγου
διαζυγίου που δικαιολογεί την απαγγελία
του διαζυγίου αλλά το διαπλαστικό αποτέλεσμα της λύσης του γάμου. Κατά συνέπεια αν ασκηθούν δυο αντίθετες αγωγές
διαζυγίου για ισχυρό κλονισμό από λόγo
που αφορά στο πρόσωπο του άλλου συζύγου και το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε και τις δύο, τότε, ενόψει του κατά τα άνω
αντικειμένου της δίκης περί διαζυγίου και
του δικασμένου που παράγεται από την
απόφαση αυτή, καθένας από τους συζύγους θεωρείται ότι νίκησε, διότι με την παραδοχή και των δύο αγωγών επήλθε η έννομη συνέπεια που αμφότεροι οι διάδικοι
επιδίωκαν με το αίτημα των αγωγών τους.
Το γεγονός ότι η απόφαση περιέχει δυσμενείς για τον καθένα αιτιολογίες,
δέχεται δηλαδή ότι ο ισχυρός κλονισμός
της έγγαμης σχέσης επήλθε εξαιτίας γεγονότων που αφορούν και το πρόσωπο
του, δεν ασκεί καμία δυσμενή επιρροή
στις έννομες σχέσεις του, αφού από τις
αιτιολογίες αυτές, που δεν έχουν προσόντα διατακτικού, δεν ιδρύεται δεδικασμένο για ζητήματα υπαιτιότητας, το οποίο
μπορεί να χρησιμεύσει κατά τα προεκτεθέντα σε άλλη δίκη.
Επομένως, ουδείς από τους διαδίκους συζύγους έχει στην περίπτωση αυτή, αν και νίκησε, έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης (βλ.ΑΠ 669/2005, ό.π.).
Το έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 73 και 532 του
ΚΠολΔ, αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης και η συνδρομή του ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο,
ή έλλειψη του δε συνεπάγεται την απόρριψη του ένδικου μέσου ως απαραδέκτου.
Στην προκειμένη περίπτωση, η
ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα με την από
28-5-2004 αγωγή της ενώπιον του πρω-
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τοβάθμιου Δικαστηρίου (Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Ζακύνθου), κατά του εναγομένου –συζύγου της, ζήτησε να λυθεί
ο υφιστάμενος μεταξύ αυτής και του εναγομένου γάμος λόγω ισχυρού κλονισμού
που επήλθε από γεγονότα που αναφέρονται στο πρόσωπο του εναγομένου.
Με την αγωγή συνεκδικάσθηκε
και η από 4-5-2005 αντίθετη αγωγή του
τελευταίου με την οποία ζητούσε και αυτός την λύση του γάμου για ισχυρό κλονισμό από λόγο που αφορά στο πρόσωπο της ενάγουσας. Το πρωτόδικο Δικαστήριο, έκαμε δεκτές τις συνεκδικαζόμενες αντίθετες αγωγές και απάγγειλε την
λύση του γάμου συνεπεία ισχυρού κλονισμού από λόγους που αφορούν και
τους δύο συζύγους.
Με την κρινόμενη έφεση της, η εκκαλούσα (ενάγουσα-αντεναγομένη) παραπονείται, διότι η εκκαλουμένη απόφαση, εκτιμώντας εσφαλμένα τις αποδείξεις, έκαμε δεκτή την αγωγή του αντιδίκου συζύγου της, ενώ έπρεπε να την
απορρίψει ως ουσιαστικά αβάσιμη, αφού
δεν αποδείχθηκε κανένα κλονιστικό περιστατικό του εγγάμου βίου τους αναγόμενο σε δική της υπαιτιότητα.
Υπό τα εκτεθέντα περιστατικά η
έφεση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη για έλλειψη έννομου συμφέροντος
(άρθρ. 532 ΚΠολΔ), σύμφωνα με όσα
έχουν εκτεθεί στην αρχή του σκεπτικού,
καθόσον από τις δυσμενείς και εσφαλμένες κατά την εκκαλούσα αιτιολογίες της
εκκαλουμένης αποφάσεως ότι ο ισχυρός
κλονισμός της έγγαμης σχέσεως επήλθε εξ αιτίας γεγονότων που αφορούν
και το πρόσωπο της, δεν ασκείται καμία δυσμενής επιρροή στις έννομες σχέσεις της, αφού από τις αιτιολογίες αυτής
δεν ιδρύεται δεδικασμένο για ζητήματα
υπαιτιότητας, που μπορεί κατά τα προεκτεθέντα να χρησιμεύσει σε άλλη δίκη.
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107/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Τρίγκας, Σωτήριος Κολλιόπουλος).
Διαζύγιο. Ισχυρός κλονισμός. Απαραίτητα (216ΚΠολΔ) πρέπει ο ενάγων για το ορισμένο της αγωγής, να αναφέρει στο δικόγραφο τα κλονιστικά περιστατικά που αφορούν στο πρόσωπο του εναγομένου συζύγου ή και των δύο συζύγων, την επίκληση
του ισχυρισμού κλονισμού, ως συνέπεια των περιστατικών αυτών, με την έννοια της
ύπαρξης αιτιώδους συνδέσμου, και το βάσιμα αφόρητο της εξακολούθησης της έγγαμης σχέσεως για τον ενάγοντα. Αν το κλονιστικό γεγονός συνδέεται αποκλειστικά με
το πρόσωπο του ενάγοντος δεν γεννιέται δικαίωμα, υπέρ αυτού, διάζευξης με βάση
τη διάταξη του άρθρου 1439 ΑΚ.

Ο ενάγων, για το ορισμένο της
αγωγής διαζυγίου, λόγω ισχυρού κλονισμού της έγγαμης σχέσεως, πρέπει ν’ αναφέρει κατ’ άρθρο 216 Κ.ΠολΔ τα κλονιστικά περιστατικά ‚που αφορούν στο πρόσωπο του εναγομένου συζύγου ή και των δύο
συζύγων, την επίκληση του ισχυρού κλονισμού, ως συνέπεια των περιστατικών αυτών, υπό την έννοια της υπάρξεως αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στα αντικειμενικώς πρόσφορα κλονιστικά της έγγαμης
σχέσης γεγονότα και στο πρόσωπο του
εναγομένου ή και των δύο αυτών και το
βάσιμα αφόρητο της εξακολούθησης της
έγγαμης σχέσεως για τον ενάγοντα {ΑΠ
1865/2005 ΕλλΔνη 47,457].
Αν το κλονιστικό γεγονός αφορά
και τους δύο συζύγους, το προς διάζευξη δικαίωμα γεννάται ανεξαρτήτως από
τον πιο από τους δύο βαρύνει περισσότερο η ύπαρξή του και από το αν υπάρχει υπαιτιότητα στο πρόσωπο του ενός
μόνον. Αν, όμως, το κλονιστικό γεγονός
συνδέεται αποκλειστικά με το πρόσωπο

του ενάγοντος, δεν γεννάται υπέρ αυτού
δικαίωμα διαζεύξεως, με βάση την διάταξη του άνω άρθρου 1439 παρ.1 ΑΚ ακόμη και αν στην περίπτωση αυτή έχει κλονιστεί αντικειμενική η έγγαμη σχέση τους
και ο γάμος τους έχει απονεκρωθεί και
δεν υπάρχει στην ουσία [ΑΠ 670/2001
ΝοΒ 50.701, ΕΠ. 888/2006 προσκ.ΕΠ
46/2002 ΕλΔνη 44.1396].
Στην προκειμένη περίπτωση με
βάση τα επικαλούμενα στην αγωγή περιστατικά, το δικόγραφο αυτής είναι πλήρως και επαρκώς ορισμένο, περιέχουσα
τα αναγκαία, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες στην μείζονα σκέψεις διατάξεις
των άρθρων 1439 παρ.1 ΑΚ και 216 του
Κ.Πολ.Δ στοιχεία ήτοι τα κλονιστικά της
έγγαμης σχέσεως περιστατικά, αναγόμενα στο πρόσωπο της εναγομένης, ότι εξ
αιτίας αυτών αντικειμενικά έχει κλονιστεί
η έγγαμη σχέση και ότι ο κλονισμός είναι
τόσο ισχυρός, ώστε βάσιμη η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να αποβαίνει
αφόρητη για τον ενάγοντα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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166/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Κότσιφας, Δημήτριος Γκουβίτσας).
Αποκτήματα. Προς υπολογισμό της τελικής περιουσίας κρίσιμος χρόνος θεωρείται στην
περίπτωση που ο γάμος λύθηκε ή ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση, ο χρόνος που η
απόφαση αυτή έγινε αμετάκλητη, ενώ στην περίπτωση της τριετούς διάστασης κρίσιμος
χρόνος είναι ο χρόνος άσκησης της αγωγής αφού δεν ορίζεται στο νόμο συγκεκριμένη
χρονική αφετηρία. Δίκη στο Εφετείο. Επίκληση εγγράφων της πρωτόδικης δίκης
(240ΚΠολΔ). Περίπτωση μη νόμιμης επίκλησης.

…Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, αναγομένης σε τιμές του χρόνου
που γεννήθηκε η αξίωση, θα κριθεί να
υπάρχει περιουσιακή αύξηση του ενός
συζύγου, θα κριθεί να υπάρχει περιουσιακή αύξηση του ενός συζύγου που να δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για συμμετοχή στα αποκτήματα. Προς υπολογισμό της τελικής περιουσίας, κρίσιμος
χρόνος θεωρείται στην μεν περίπτωση
που ο γάμος λύθηκε ή ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση, ο χρόνος που η απόφαση αυτή έγινε αμετάκλητη, στην περίπτωση δε της τριετούς διαστάσεως (κατά
την οποία προϋποτίθεται ότι ο γάμος δεν
έχει ακόμα λυθεί ή ακυρωθεί), κρίσιμος
είναι ο χρόνος ασκήσεως της αγωγής,
αφού δεν ορίζεται στον νόμο συγκεκριμένη χρονική αφετηρία (ΑΠ 411/2004 Ελ.
Δ/νη 45, 1355, ΑΠ 406/2003 Ελ. Δ/νη 44,
1571, ΑΠ 430/2002 Ελ. Δ/νη 43, 1624).
Κατά την διάταξη του άρθρου 559
αριθμ. 11 περ. β’ ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται εάν το δικαστήριο παρά τον νόμο
έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν. Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής, που προκύπτει 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 διαγνω-

στική 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 επαναϋπο-
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βαλλόμενων πρωτόδικων προτάσεων,
που περιέχεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου, η με ενσωμάτωση
των προτάσεων προηγούμενων συζητήσεων, στις οποίες γίνεται επίκληση των
εγγράφων, στις προτάσεις της δευτεροβάθμιας δίκης (Ολ. ΑΠ 23/2008 Επ. Εργ.
Δικ. 68, 834, Ολ. ΑΠ 14/2005, 9/2000,
ΑΠ 42/2009 ΝΟΒ 57, 1145).
Στην προκειμένη περίπτωση ο εκκαλών προσκομίζει στην κατ’ έφεση δίκη
τα έγγραφα και τις φωτογραφίες που είχε
προσκομίσει και επικαλεσθεί με τις προτάσεις του στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο.
Όμως στο ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου δικόγραφο των προτάσεών του, στο

οποίο ενσωματώνεται εν μέρει με αντιγραφή και εν μέρει φωτοτυπημένο αντίγραφο των προτάσεών του ενώπιον του
πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, διαλαμβάνεται μόνη η μη συνιστώσα κατά τα προεκτεθέντα νόμιμη επίκληση των εγγράφων και φωτογραφιών αυτών φράση
«Προσάγω και επικαλούμαι… στ) σχετικά πρωτοβαθμίου δίκης».
Συνεπώς τα αναφερόμενα στις
ενσωματωμένες ως άνω προτάσεις του
εκκαλούντος της πρωτοβάθμιας δίκης
έγγραφα και φωτογραφίες δεν λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο τούτο
λόγω της μη επικλήσεώς τους.

202/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Αποστολόπουλος, Αλέξανδρος Αρβανίτης).
Διατροφή του ενήλικου τέκνου από τους γονείς. Πότε υποχρεούνται. Οι σπουδές του τέκνου συνεπάγονται συνήθως ότι αυτό δεν είναι σε θέση να ασκήσει παράλληλα οιονδήποτε επάγγελμα ή εργασία χωρίς βλάβη της υγείας του και της επιτυχούς αντιμετώπισης
των σπουδών του. Σε αυτή την περίπτωση το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται όχι
πλέον από την κοινωνική θέση του δικαιούχου αλλά με βάση τις ανάγκες του όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του. Η διατροφή του τέκνου βαρύνει αμφοτέρους τους γονείς όχι ισομερώς αλλά ανάλογα προς τις δυνάμεις εκάστου. Τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την αγωγή, πρέπει να έχουν συντελεσθεί μέχρι
την πρώτη συζήτηση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και απαράδεκτα προτείνονται με
τις προτάσεις. Αν γεννήθηκαν τα περιστατικά κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, μπορούν να αποτελέσουν βάση παρεμπίπτουσας ή αυτοτελούς μεταρρυθμιστικής αγωγής.

Επειδή από τις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1485, 1486 εδ.Β΄, 1489
εδ. β΄ και 1493 ΑΚ, όπως ήδη ισχύουν
μετά την αντικατάσταση τους από τον ν.
1329/1983, με σαφήνεια συνάγεται ότι η
υποχρέωση των γονέων για διατροφή
του τέκνου τους δεν διαρκεί μόνο μέχρι
την ενηλικίωση του, αλλά αυτοί υποχρεούνται να διατρέφουν και το ενήλικο τέ-

κνο τους, εάν αυτό δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από την περιουσία του
ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία
του, την κατάσταση της υγείας του και τις
λοιπές βασικές του συνθήκες, ενόψει και
των τυχόν αναγκών της εκπαιδεύσεως
του (Εφ.Αθ. 4299/1993 ΕλλΔνη 35.451).
Ειδικότερα, ανίκανο να διαθρέψει
τον εαυτό του μετά την ενηλικίωση του θε-
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ωρείται το τέκνο αν πάσχει από σωματική
ή ψυχική ανικανότητα, εξαιτίας της οποίας δεν μπορεί να βρει εργασία κατάλληλη για την ηλικία του. Αν ο ενήλικας επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του στην
τριτοβάθμια ή την επαγγελματική εκπαίδευση (συνήθως δε η ενηλικότητα συμπίπτει με το τέλος της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης), τότε δικαιούται διατροφής
από τα πρόσωπα που ορίζει το άρθρο
1485 ΑΚ, αν δεν έχει περιουσία, στην περίπτωση όμως αυτή συνεκτιμώνται οι μέχρι τώρα σπουδές του ενήλικου τέκνου σε
σχέση με τη δυνατότητα του να εργασθεί.
Η ιδιότητα του τέκνου ως σπουδαστού συνεπάγεται συνήθως ότι αυτό
δεν είναι σε θέση να ασκήσει παραλλήλως οιονδήποτε επάγγελμα ή εργασία
χωρίς βλάβη της υγείας του και τις επιτυχούς αντιμετωπίσεως των σπουδών του
(ΕφΑΘ. 3689/1985 ΕλλΔνη 26.1169).
Στην περίπτωση αυτή το μέτρο
της διατροφής προσδιορίζεται όχι πλέον από την κοινωνική θέση του δικαιούχου, αλλά με βάση τις ανάγκες αυτού,
όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του (ΑΠ 1838/1984 ΝοΒ
33.1139). Η διατροφή περιλαμβάνει όλα
όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του
και επιπλέον τα έξοδα για την ανατροφή, καθώς και για την επαγγελματική και
την εν γένει εκπαίδευση του, προκαταβάλλεται δε σε χρήμα κατά μήνα, εκτός
αν το Δικαστήριο, εφόσον δεν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, ορίσει την καταβολή κατ’ άλλον τρόπο (930 παρ.1 ΑΚ).
Η διατροφή του τέκνου βαρύνει αμφό-
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τερους του γονείς, πάντως όχι ισομερώς αλλά αναλόγως προς τις δυνάμεις
εκάστου (ΕφΘεσ. 2943/2005 Αρμ 2006,
401 Εφ.Θεσ. 2510/2000 Αρμ.2001, 48).
Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 1389 ,1390, 1391 επ., 1485 επ. του
ΑΚ, 223, 224, 269 παρ.2, 334, 525, 526
και 527 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις επιδίκασης διατροφής και ο καθορισμός της έκτακτης και του ύψους αυτής κρίνονται από το χρόνο έγερσης της
αγωγής ή επί αιτήματος για την επιδίκαση
από την υπερημερία, από το χρόνο επέλευση της, το σχετικό πάντως δικαίωμα
πρέπει να γεννηθεί κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (Ολ. ΑΠ 2/1994 ΑρχΝ
1994, 300, ΕλλΔνη 1994, 352, ΕΕΝ 1994,
379, ΑΠ 1626/2000 ΕλλΔνη 2001, 711).
Επομένως τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την αγωγή,
τα οποία πρέπει να έχουν συντελεσθεί
μέχρι την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
απαράδεκτα προτείνονται με τις πρωτόδικες προτάσεις, την έφεση ή τις προτάσεις που υποβάλλονται στο Εφετείο,
σε περίπτωση δε που συνιστούν μεταβολή των προσδιοριστικών του ύψους
της διατροφής στοιχείων που δικαιολογούν την αύξηση του ποσού της, αποτελούν νέα περιστατικά, που αν και γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση
παρεμπίπτουσας ή αυτοτελούς μεταρρυθμιστικής αγωγής (βλ. Ολ.ΑΠ 2/1994
ό.π., ΑΠ 526/1982 ΝοΒ 31, 496 Εφ.Δωδ.
237/2005 α΄ δημ. Νόμος).
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244/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Παρασκευή Τσούμαρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θωμάς Γεωργάκης, Νικόλαος Μαμαλούκας).
Διατροφή μεταξύ συζύγων. Αποχώρηση του συζύγου από την οικογενειακή στέγη. Οφείλει
διατροφή στη σύζυγο έστω και αν αναγκάστηκε να προβεί σε διακοπή της συμβίωσης από
παράπτωμα του δικαιούχου. Αν αυτό το παράπτωμα αποτελεί λόγο διαζυγίου δικαιούται
να ζητήσει από το δικαστήριο να πληρώνει ελαττωμένη διατροφή(τα απολύτως αναγκαία).

Από τις διατάξεις των άρθρων
1389, 1390, 1391 και 1493 του ΑΚ προκύπτει ότι οι σύζυγοι έχουν αμοιβαία
υποχρέωση για διατροφή τους ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις τους ανεξαρτήτως του αν ο ένας απ’ αυτούς είναι
εύπορος και ο άλλος άπορος, το μέτρο
δε της διατροφής καθενός από αυτούς
προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του,
όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής και εφόσον
κάποιος από αυτούς διέκοψε την έγγαμη συμβίωση από εύλογη αιτία, η διατροφή που του οφείλεται από τον άλλον
πληρώνεται σε χρήμα κάθε μήνα προκαταβολικώς και προσδιορίζεται, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της
χωριστής διαβιώσεως (ΑΠ 1307/99, Δ/
νη, 44, 728, Εφ.Δωδ. 169/07, ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των
άρθρων 1392 εδ. β΄, 1495ΑΚ συνάγεται ότι
ο σύζυγος που είναι υπόχρεος σε διατροφή, αν διακόψει με δική του, πρωτοβουλία την έγγαμη συμβίωση, πρέπει να εξα-

κολουθήσει να καταβάλλει σε χρήμα την
οφειλόμενη διατροφή, ακόμη και αν αναγκάστηκε να προβεί στη διακοπή της συμβίωσης από παράπτωμα του δικαιούχου.
Εάν, όμως, το παράπτωμα συνιστά
λόγο διαζυγίου, αναγόμενο σε υπαιτιότητα
του δικαιούχου, ο υπόχρεος μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της έκτασης της οφειλόμενης διατροφής στα απολύτως αναγκαία για τη συντήρηση του (ελαττωμένη
διατροφή) (Εφ.Θεσ. 3263/04, ΝΟΜΟΣ).
Τέλος στο άρθρο 1390 εδ. α ΑΚ η
διατροφή των συζύγων χαρακτηρίζεται
ως ¨αμοιβαία¨ υποχρέωση. Τούτο, πλην
άλλων, υποδηλοί ότι η συζυγική διατροφή
δεν δύναται να αποκρουσθεί με την ένσταση διακινδυνεύσεως, πλην αν επιπλέον, κατά το άρθρον 1491 ΑΚ, προτείνεται ότι υπάρχει άλλος υπόχρεος προς διατροφήν, ως ένσταση παραπομπής (Εφ.
Θεσ. 2248/1996, Αρμ. 1996.1101, Εφ.Αθ.
9741/91, ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 9612/1983 ΕλλΔνη 25.716, Δεληγιάννης, Οικογ. Δίκαιο
ΙΙ, παρ. 231, σελ. 175).

364/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιοτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αθανάσιος Τσουλός-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Πέτρος Ρηγάτος).
Διατροφή τέκνων από τους γονείς. Ο εναγόμενος γονέας μπορεί να προτείνει στην πρώτη συζήτηση στο Πρωτοδικείο την ένσταση ότι υπάρχει και άλλος γονέας που έχει την

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

261

οικονομική δυνατότητα, αν η συμβίωση εξακολουθούσε, να προσφέρει διατροφή για
το τέκνο. Πρόκειται για ένσταση που προτείνεται κατά την έναρξη της συζήτησης στο
πρωτόδικο δικαστήριο με σαφή και ορισμένη δήλωση του εναγομένου στα πρακτικά.
Αν ο εναγόμενος έχει καταθέσει προτάσεις αρκεί η δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του ότι αναφέρεται στις προτάσεις του. Αν πρόκειται να κατατεθούν οι προτάσεις
μετά την άσκηση αρκεί η συνοπτική προβολή των σχετικών ενστάσεων στο ακροατήριο με καταχώριση στα πρακτικά και είναι επιτρεπτή η διεξοδικότερη ανάλυση τους στις
προτάσεις. Αν με την αγωγή δε ζητηθεί ολόκληρο το ποσό που απαιτείται για τη διατροφή, αλλά μόνο τμήμα του συνόλου της διατροφής που βαραίνει τον εναγόμενο, τότε
πρόκειται για άρνηση. Τότε ο συσχετισμός των οικονομικών δυνάμεων των δύο γονέων πρέπει να γίνει από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. Περιστατικά. Ένορκες βεβαιώσεις. Στις ειδικές διαδικασίες δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός τους. Καθορισμός
ύψους διατροφής. Πραγματικά περιστατικά που εκτιμήθηκαν από το Εφετείο. Απρόσοδη περιουσία. Λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της συμμετοχής στη διατροφή του τέκνου. Περιστατικά αναλυτικά για τον καθορισμό της διατροφής κάθε γονέα.

Από τις διατάξεις των αρθρ. 1389,
1390 και 1489 παρ. 2 ΑΚ προκύπτει ότι ο
γονέας, που ενάγεται ως υπόχρεος χρηματικής διατροφής τέκνου, έχει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να προβάλει αμυνόμενος, για τη μερική κατάλυση της αγωγής, ότι υπάρχει και άλλος γονέας, ο οποίος έχει οικονομικές δυνάμεις με τις οποίες, σε αναλογία προς τις δυνάμεις του
εναγομένου, αν η έγγαμη συμβίωση εξακολουθούσε, θα υπείχε και εκείνος υποχρέωση συνεισφοράς στη διατροφή του
κοινού τέκνου, με συνέπεια τον αντίστοιχο περιορισμό της υποχρέωσης του εναγομένου (βλ. Σ. Ματθία, Η συμβολή των
συζύγων στις οικογενειακές ανάγκες και
η αξίωση διατροφής, ΝοΒ 31/1478, ΑΠ
804/94 ΕλλΔνη 37/97, ΑΠ 1268/84 ΝοΒ
33/807, ΕφΑθ 1504/95 ΕλλΔνη 37/1119).
Η προβολή του ισχυρισμού αυτού
λειτουργεί ως ένσταση και πρέπει να συντελεσθεί στο ακροατήριο, ενώπιον του
πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, κατά την
έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης, με
σχετική, σαφή και ορισμένη δήλωση που
καταχωρείται στα πρακτικά. Εάν ο εναγόμενος έχει ήδη καταθέσει προτάσεις, αρκεί η δήλωση του πληρεξουσίου δικηγό-

ρου ότι αναφέρεται σε αυτές. Εάν η κατάθεση των προτάσεων (που, κατ’ αρχήν, δεν είναι υποχρεωτική στη διαδικασία των διαφορών που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων) πρόκειται να
επακολουθήσει, αρκεί η συνοπτική προβολή του σχετικού ισχυρισμού στο ακροατήριο με καταχώριση στα πρακτικά και
είναι επιτρεπτή η διεξοδικότερη ανάλυσή
του στις προτάσεις (ΚΠολΔ 115 παρ. 3
και 4, 256 παρ. 1 περ. δ, 262 παρ. 1, 666
παρ. 1, 681 Β παρ. 1 περ.α, βλ. ΟλΑΠ
2/2005 ΕλλΔνη 2005.689, ΑΠ 620/1999
ΕλλΔνη 41.73, ΕφΔωδ 95/2006 ΝΟΜΟΣ,
ΑΠ 620/99 ΕλλΔνη 41/73).
Εφόσον όμως με την αγωγή δεν
ζητείται το σύνολο του ποσού στο οποίο
αποτιμώνται σι διατροφικές ανάγκες του
δικαιούχου, αλλά μόνον το μέρος το οποίο
κατά την άποψη του ενάγοντος πρέπει να
βαρύνει τον εναγόμενο γονέα, σε αναλογία προς τις οικονομικές δυνάμεις αυτού
και του άλλου γονέως, ο αμυντικός ισχυρισμός ότι η αναλογία αυτή είναι διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται στην
αγωγή, λειτουργεί ως άρνηση. Τότε, ο
συσχετισμός των οικονομικών δυνάμεων των δύο γονέων πρέπει να γίνει από
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το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα προς τα πραγματικά περιστατικά που
αποδεικνύονται εκατέρωθεν και ανεξάρτητα από την πληρότητα της σχετικής καταχώρησης του ισχυρισμού στα πρακτικά ή τις προτάσεις του εναγομένου (Εφ
Θεσ. 2944/2004 Αρμ. 2005/866).
Στην προκείμενη περίπτωση, η
ενάγουσα (μητέρα), με την αγωγή της
αναγνώριζε την προσωπική της συμβολή
στη διατροφή των τέκνων δια των εισοδημάτων της και με την παροχή των καθημερινών οικιακών φροντίδων και επικαλούμενη τις (υπέρτερες) οικονομικές δυνάμεις του εναγομένου (πατέρα), ζητούσε από το Δικαστήριο να υποχρεώσει τον
τελευταίο να πληρώνει, ανάλογα προς τις
οικονομικές δυνάμεις αμφοτέρων των γονέων (μεγαλύτερο από την ίδια) μέρος
των διατροφικών αναγκών των τέκνων
και συγκεκριμένα για το πρώτο από αυτά
(την Α.) 525 ευρώ μηνιαίως (της οποίας
τις ανάγκες αποτιμά στο ποσό των 700
Ευρώ), για το δεύτερο από αυτά (την Μ.,
της οποίας τις ανάγκες αποτιμά στο ποσό
επίσης των 700 Ευρώ) 525 ευρώ μηνιαίως και για το τρίτο από αυτά (τον Α., του
οποίου τις ανάγκες αποτιμά στο ποσό
των 500 ευρώ) 350 ευρώ μηνιαίως, συνεισφέροντας η ίδια το υπόλοιπο μέρος.
Ο εναγόμενος απαντώντας στην
αγωγή, αποδέχθηκε την υποχρέωσή
του να πληρώνει διατροφή προς τα τέκνα, ισχυριζόμενος όμως ότι το ύψος της
διατροφής αυτής πρέπει να καθοριστεί
σε μικρότερο ποσό, ενόψει των πραγματικών οικονομικών του δυνάμεων και
του συνυπολογισμού της βιοποριστικής
ικανότητας της εναγόμενης, χάρη στην
οποία μπορεί να συμμετέχει στις διατροφικές ανάγκες των κοινών τέκνων όχι
μόνο με την παροχή των οικιακών φροντίδων αλλά και οικονομικώς.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με
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την εκκαλούμενη απόφαση, αξιολογώντας
τον σχετικό ισχυρισμό ως ένσταση, και αν
και διέλαβε κρίση περί απόρριψης της ως
απαράδεκτης διότι προβλήθηκε μόνο με
τις προτάσεις, χωρίς να έχει προταθεί στο
ακροατήριο και να καταχωρηθεί στα πρακτικά, στη συνέχεια προφανώς λόγω της
γενικής άρνησης που προβλήθηκε από
τον εναγόμενο στο ακροατήριο, δέχθηκε
ότι η ενάγουσα μπορεί και πρέπει να συμμετέχει στις διατροφικές ανάγκες των κοινών τέκνων οικονομικώς, αλλά και με την
παροχή των προσωπικών της φροντίδων
προς τα τέκνα, και έτσι επιδίκασε σε βάρος του εναγομένου μέρος των διατροφικών αναγκών αυτών (και δη ποσά μικρότερα από τα αιτούμενα).
Επομένως, οι λόγοι της εφέσεως,
σύμφωνα με τους οποίους κακώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη
του τις οικονομικές δυνάμεις της ενάγουσας κατά τον υπολογισμό των διατροφικών υποχρεώσεων του εναγομένου, είναι
αβάσιμοι, ως επί εσφαλμένης προϋποθέσεως ερειδόμενοι (εφόσον κατά τα προεκτεθέντα τούτο εν τέλει προέβη σε επιμερισμό της διατροφής των ανηλίκων ανάλογα προς τις οικονομικές δυνάμεις των
διαδίκων και δεν επιδίκασε εις βάρος του
εναγομένου το σύνολο των απαιτούμενων προς διατροφή των ανηλίκων ποσό)
και ως εκ τούτου απορριπτέοι.
Περαιτέρω από την επανεκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των εξετασθέντων στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου μαρτύρων, που
περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά, και των ενόρκων
βεβαιώσεων ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ε. Φ., που ελήφθησαν
κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης
κλήτευσης της αντιδίκου πλευράς, σημειούμενου ότι στις ειδικές διαδικασίες
δεν υφίσταται αριθμητικός περιορισμός
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ως προς τη χρήση ενόρκων βεβαιώσεων ΑΠ 160/2006 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 522/1999
ΕλλΔνη 1999.1714), καθώς και των νομίμως προσκομιζομένων μετ’ επικλήσεως
εγγράφων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα τέλεσε με τον εναγόμενο νόμιμο Θρησκευτικό γάμο, στις 10-9-1988 στην Πάτρα, εκ
του οποίου απέκτησαν τρία τέκνα, ήτοι
την Α., ηλικίας κατά τον ένδικο χρόνο 17
ετών, τη Μ., ηλικίας ήδη 16 ετών και τον
Α., ηλικίας ήδη 15 ετών. Οι σχέσεις των
διαδίκων στα πλαίσια της έγγαμης συμβίωσης, υπήρξε αρχικά ομαλή και χωρίς
προβλήματα. Μεταγενεστέρως όμως δημιουργήθηκαν εντάσεις και προκλήθηκε
οξύτητα στις σχέσεις των συζύγων, με
αποτέλεσμα το Φεβρουάριο του 2007
να διακοπεί οριστικά. η έγγαμη συμβίωση αυτών. Στα πλαίσια δε της ανωτέρω
διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 5328/2007 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με
την οποία, μεταξύ άλλων, ανατέθηκε
προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων
τέκνων των διαδίκων στην ενάγουσα.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος παραδίδει μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε μαθητές του Δημοτικού και του
Γυμνασίου. Για το λόγο δε αυτό διατηρεί
φροντιστήριο στο διαμέρισμα του υπογείου της συζυγικής οικίας που ευρίσκεται στην περιοχή «Έξω Αγυιά» Πατρών.
Στον προαναφερθέντα χώρο διδασκαλίας παραδίδει μαθήματα σε 10 έως 12 μαθητές κατά μέσο όρο ετησίως. Προσέτι
ο εναγόμενος διατηρεί χώρο διδασκαλίας και στην εξοχική κατοικία του στο Βασιλικό Φαρρών Αχαΐας, εντός του οποίου παραδίδει μαθήματα σε 15-20 μαθητές κατά μέσο όρο ετησίως, ενώ έχει μισθώσει και τρίτο χώρο διδασκαλίας στις
Φαρρές Αχαΐας, εντός του οποίου παρα-
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δίδει μαθήματα επίσης σε ομάδα 15-20
μαθητών κατά μέσο όρο ετησίως.
Έτσι ο ενάγων, από την προαναφερθείσα επαγγελματική δραστηριότητα
του, την οποία ασκεί καθόλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους, πλην του μηνός Αυγούστου εκτιμάται ότι αποκερδαίνει μηνιαίως και κατά μέσο όρο τουλάχιστον 2.500
ΕΥΡΩ, πράγμα που εξάλλου είχε και ο ίδιος
εκμυστηρευθεί σε ανύποπτο χρόνο στο
μάρτυρα της ενάγουσας πατέρα της, σύμφωνα με την κατάθεση του τελευταίου, κρινόμενου ως εκ τούτου αβάσιμου του ισχυρισμού του εναγόμενου περί του ότι τα μηνιαία εισοδήματα του δεν υπερβαίνουν τα
1.200 ΕΥΡΩ, που ούτως ή άλλως δεν ευσταθεί λογικώς ενόψει του ότι αυτός λειτουργεί και εκμεταλλεύεται, σύμφωνα με
τις ως άνω παραδοχές, τρία διδακτήρια,
στα οποία παραδίδει (ενισχυτικά) μαθήματα αγγλικής γλώσσας και κατά τους καλοκαιρινούς (πλην του Αυγούστου) μήνες. Πέραν δε αυτών, ο εναγόμενος τυγχάνει κύριος κατά ποσοστό 50%: α) της διώροφης κατοικίας μετά υπερυψωμένου υπογείου, συνολικής επιφανείς 497 τ.μ. κείμενης επί της
οδού Μητροπούλου αριθ. 14, στην περιοχή «Έξω Αγυιά» Πατρών, η οποία αποτέλεσε και τη συζυγική οικία, β) ενός διαμερίσματος επιφανείς 90 τ.μ. περίπου-στην οδό
Σοφοκλέους αριθ. 29, στην Πάτρα, καθώς
αποκλειστικός κύριος της προαναφερθείσας οικίας στο Βασιλικό Φαρρών Αχαίας.
Εκ των ανωτέρω ακινήτων, η μεν
διώροφη οικία στην Έξω Αγυιά στεγάζει
την ενάγουσα και τα ανήλικα τέκνα των
διαδίκων στο ισόγειο αυτής καθώς και το
φροντιστήριο του εναγόμενου στο υπόγειο αυτής, το δε διαμέρισμα στην Πάτρα χρηριμοποιείται μετά τη διάσπαση
της έγγαμης συμβίωσης από τον εναγόμενο για τη διαμονή του, ενώ η οικία
στο Βασιλικό Φαρρών χρησιμοποιείται,
κατά τα προαναφερθέντα, ως επαγγελ-

264

ματικός χώρος του τελευταίου, χωρίς να
του αποφέρει εισόδημα.
Παρά ταύτα και αυτή η απρόσοδη
περιουσία του εναγομένου συγκαταλέγεται στις «δυνάμεις» του με την έννοια του
άρθρου 1489 παρ. 2 ΑΚ και λαμβάνεται
υπόψη για τον προσδιορισμό της συμμετοχής του στη διατροφή του τέκνου
(ΟλΑΠ 9/1991 ΕλλΔνη 33.1429). Άλλα εισοδήματα του εναγομένου από εργασία
ή από (προσοδοφόρα) περιουσία αυτού
δεν αποδείχθηκαν. Μετά δε τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, ο εναγόμενος διαμένει, όπως προαναφέρθηκε, στο
διαμέρισμα της οδού Σοφοκλέους και συνεπώς δεν βαρύνεται με καταβολή μηνιαίου μισθώματος, παρά μόνο με την κάλυψη των τρεχουσών οικιακών αναγκών,
βαρυνόμενος περαιτέρω με τις συνήθειες
για την ηλικία και κατάσταση του δαπάνες. Η ενάγουσα εργάζεται ως υπάλληλος στην Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με μηνιαίες αποδοχές κατά μέσο
όρο (συνυπολογιζομένων και των επιδομάτων εορτών και αδείας) 2.300 Ευρώ,
διαμένει δε, μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, με τα τέκνα της στην
προαναφερθείσα συζυγική οικία. Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, γιατί στερούνται περιουσίας και εισοδημάτων, ενώ οι
δαπάνες τους διατροφής, ένδυσης, υπόδησης και ατομικής ψυχαγωγίας είναι οι
συνήθεις της ηλικίας τους.
Ειδικότερα, η Α. φοιτά στην τρίτη (Γ’)τάξη του Λυκείου, παρακολουθεί
δε φροντιστηριακά (ενισχυτικά) μαθήματα στο φροντιστήριο «ΑΝΟΔΟΣ» για την
πρόοδο της στο σχολείο, για τα οποία
απαιτείται κατά μέσο όρο μηνιαίως ποσό
220 ΕΥΡΩ (χρονικό διάστημα διδασκαλίας εννέα μηνών). Περαιτέρω, η Μ. φοιτά
στην δεύτερη (Β’) τάξη του Λυκείου, πα-
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ρακολουθεί δε φροντιστηριακά (ενισχυτικά) μαθήματα στα φροντιστήρια «ΟΡΜΗ»
και «ΑΝΟΔΟΣ» για την πρόοδο της στο
σχολείο, για τα οποία απαιτείται κατά μέσο
όρο μηνιαίως συνολικό ποσό 236 Ευρώ
(χρονικό διάστημα διδασκαλίας εννέα μηνών). Πέραν δε αυτών, η ως άνω ανήλικη
παρακολουθεί μαθήματα μουσικών οργάνων στο Ωδείο Πατρών, για τα οποία απαιτείται μηνιαίως το ποσό των 204 Ευρώ.
Τέλος, ο ανήλικος Α., φοιτά στην
Τρίτη (Γ΄) τάξη του Γυμνασίου και παρακολουθεί φροντιστηριακά μαθήματα γαλλικής γλώσσας στο φροντιστήριο
της Π.Α για τα οποία απαιτείται μηνιαίως το ποσό των 56 Ευρώ. Τα ως άνω
ανήλικα τέκνα διαμένουν, ως ελέχθη, με
την ενάγουσα-μητέρα τους και συνεπώς
δεν βαρύνονται με δαπάνη στέγασης, γεγονός που συνεκτιμάται για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής (Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη «Οικογενειακό Δίκαιο
τομ. 1, Β’ έκδοση, σελ. 325-326).
Με βάση τα ως άνω, το απαιτούμενο κατά μήνα προς διατροφή των ανηλίκων
τέκνων των διαδίκων για το επίδικο χρονικό διάστημα πρέπει να καθοριστεί μηνιαίως
στο ποσό των 470 Ευρώ για την ανήλικη
Α., στο ποσό των 620 Ευρώ για την ανήλικη Μ. και στο ποσό των 350 Ευρώ για τον
ανήλικο Α.. Τα ποσό αυτά είναι ανάλογα
με τις ανάγκες των ανηλίκων, όπως αυτές
προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής τους
και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη συντήρηση, διατροφή, ένδυση,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία και εκπαίδευση τους, σύμφωνα με τα
διδάγματα της κοινής πείρας.
Εξάλλου, από τα προαναφερθέντα ποσά, ο εναγόμενος είναι σε θέση να
καταβάλλει, ποσό 295 ευρώ, 490 ευρώ
και 200 ευρώ αντίστοιχα, ενώ με το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για τη διατροφή εκάστου τέκνου, αντίστοιχα, συμμετέ-
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χει και η ενάγουσα, όπως η ίδια συνομολογεί στο αγωγικό δικόγραφο, με τα εισοδήματα από την εργασία της, καθώς

και με την προσωπική της καθημερινή
ενασχόληση και φροντίδα των τέκνων,
η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα.

395/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ελένη Κατσούλη-Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου, Βασίλειος Μπολοβίνης).
Γενική (νόμιμη) δωσιδικία. Για την τοπική αρμοδιότητα του δικαστηρίου λαμβάνεται
υπόψη ο τόπος της κατοικίας του εναγομένου εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά (άρθρο 22 ΚΠολΔ). Συνεπώς υπάρχει δυνατότητα του νομοθέτη να καθορίσει και
άλλο σύνδεσμο εκτός της κατοικίας. Επί γαμικής διαφοράς δημιουργείται (άρθρο 39
ΚΠολΔ) και εκείνη της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων που μπορεί να συντρέχει και στο πρόσωπο των δύο συζύγων μετά την καθιέρωση της ισονομίας τους
(ν. 1329/1983). Η κατοικία διαφέρει από τη διαμονή, δηλαδή την παραμονή προσώπων σε ορισμένο τόπο ως στενότερη έννοια, προσωρινά. Περιστατικά.

Κατά της απόφασης αυτής του
Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, παραπονείται
η εκκαλούσα-εναγομένη με την κρινόμενη
έφεσή της και το μοναδικό λόγο εφέσεως,
ότι κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή
του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων απορρίφθηκε η προταθείσα ένστασή
της «περί αναρμοδιότητας κατά τόπον του
πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου». Ζητεί δε να
εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και
να παραπεμφθεί η αγωγή προς εκδίκαση
στο κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
Με το άρθρο 22 του ΚΠολΔ τίθεται
η γενική αρχή της νόμιμης (γενικής) δωσιδικίας, για την οποία προς καθορισμό
της τοπικής αρμοδιότητας του δικαστηρίου λαμβάνεται υπόψη ο τόπος της κατοικίας του εναγομένου, υπό την οριζόμενη στον ΑΚ έννοια. Η δωσιδικία, δηλαδή η υπαγωγή του διαδίκου για ορισμένη
υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο, ισχύει, αν όπως ορίζει η διάταξη «ο νόμος
δεν ορίζει διαφορετικά». Συνεπώς, έχει
τη δυνατότητα ο νομοθέτης απόκλισης

από την παραπάνω αρχή, με την επιλογή άλλου συνδέσμου (εκτός από την κατοικία) για τη διατήρηση της γενικής δωσιδικίας ή με την επιλογή ορισμένων διαφορών και άλλου συνδέσμου για την δημιουργία ειδικών δωσιδικιών (βλ. Βασ.
Βαθροκοκοίλη Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική Νομολογιακή Ανάλυση κατ’ άρθρο, Τόμος Α’, έκδ. 1996,
υπό άρθρο 22 ΚΠολΔ. περ. αρ. 1 και 2).
Έτσι, προκειμένου περί γαμικών
διαφορών, δημιουργείται από το άρθρο
39 του ίδιου Κώδικα, συντρέχουσα δωσιδικία με εκείνη της γενικής, εκείνης της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων,
η οποία (γενική) μπορεί να συντρέχει και
στο πρόσωπο των δύο συζύγων, μετά
την καθιέρωση της ισονομίας αυτών με
το Ν. 1329/83 (βλ. Βασ. Βαθρακοκοίλη,
ο.π., υπό άρθρο 39 αυτού, περ. αρ. 2).
Ως κατοικία δε, σύμφωνα με το άρθρο 51
ΑΚ, νοείται ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης του προσώπου, που
αποτελεί το νομικό σύνδεσμο αυτού (προσώπου) με ορισμένο τόπο, δηλαδή με
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το γεωγραφικό σημείο, το οποίο με την
πραγματική εγκατάσταση και τη θέληση
της μονιμότητας, καθίσταται το σταθερό
κέντρο των βιοτικών σχέσεων του προσώπου. Αυτή (κατοικία) διαφέρει από τη
διαμονή, την παραμονή δηλαδή του προσώπου σε ορισμένο τόπο ως στενότερη
έννοια, προσωρινά.
Η επιλογή της κατοικίας, απόκειται
στην ελεύθερη βούληση του προσώπου,
που δεν απαιτείται να εκφράζεται με ρητή
δήλωση, αλλά μπορεί να προκύπτει από
διάφορα γεγονότα, δηλωτικό τέτοιας βούλησης, ενώ δεν απαιτείται συνεχής παρουσία στον τόπο της κατοικίας (βλ. Βασ. Βαθρακοκοίλη ΕΡΜΑΚ, Τόμος Α΄, έκδ. 2001,
υπό άρθρο 51 ΑΚ, περ. αρ. 2,3 και 4).
Περαιτέρω, από το άρθρο 46
ΚΠολΔ θεμελιώνεται ο αυτεπάγγελτος
έλεγχος από το δικάζον Δικαστήριο της
διαδικαστικής προϋπόθεσης της κατά τόπον αρμοδιότητας, χωρίς να αποκλείεται η κατ’ ένσταση προβολή της κατά
τόπον αναρμοδιότητας αυτού, αφού τα
πραγματικό περιστατικά που θεμελιώνουν την αναρμοδιότητα του Δικαστηρίου δεν ερευνώνται αυτεπαγγέλτως, αλλά
εκτιμώνται από τον έλεγχο του υλικού
της δικογραφίας, που έχει συγκεντρωθεί
(βλ. Νικολάου Τσάκου «Οι Ενστάσεις του
Αστικού Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας», Τεύχος Γ’, σελ. 507 επ).
Στην προκειμένη υπόθεση, η εναγομένη προέβαλε παραδεκτώς με τις
προτάσεις της, στον πρώτο βαθμό, την
ένσταση της κατά τόπον αναρμοδιότητας
του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, ισχυριζόμενη ότι η κατοικία της δεν βρίσκεται στα Νικολέϊκα του Δήμου Διακοπτού
Αχαΐας, αλλά στο Γαλάτσι Αττικής, συνεπώς κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για
την εκδίκαση της κρινόμενης αγωγής διαζυγίου είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο
Αθηνών, ισχυρισμό τον οποίο επαναφέ-
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ρει με το μοναδικό λόγο της εφέσεώς της.
Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρας του ενάγοντος, που νομότυπα εξετάστηκε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (η εναγομένη δεν πρότεινε
μάρτυρα προς εξέταση) και περιέχεται στα
ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση
πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού
και από όλα τα έγγραφα, που επικαλούνται και προσκομίζουν σι διάδικοι, εκτός
από την από 15-5-2008 υπεύθυνη δήλωση του Γ. Θ. σε έντυπο του ν. 1599/1986,
που δόθηκε επ’ ευκαιρία της παρούσας δίκης και δεν λαμβάνεται υπόψη ως ανεπίτρεπτο αποδεικτικό μέσο (Ολ.ΑΠ 8/1987
ΝοΒ 36.75), αποδεικνύεται το ουσιαστικά
αβάσιμο της εν λόγω ένστασης.
Ειδικότερα, η ίδια η εκκαλούσαεναγομένη απευθυνόμενη με αίτησή της
κατά του εφεσιβλήτου στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αιγίου περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων (εγγραφή προσημείωσης υποθήκης), μερικούς μήνες πριν τη
συζήτηση της κρινόμενης αγωγής διαζυγίου, είχε ορίσει ως τόπο κατοικίας της τα
Νικολέϊκα Αιγίου του Δήμου Διακοπτού,
που κλητεύτηκε και επανέλαβε και με τις
σχετικές προτάσεις, που κατάθεσε μετά
τη συζήτηση της άνω αιτήσεως και αναφέρεται στη σχετική απόφαση, που εκδόθηκε επ’ αυτής (βλ. επικυρωμένο αντίγραφο της από 30-10-2007 αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου,
των από 18-12-2007 σχετικών προτάσεών της, καθώς και της υπ’ αριθ. 30/2008
απόφασης του παραπάνω Δικαστηρίου).
Την κρίση αυτή του Δικαστηρίου,
ενισχύει και το γεγονός ότι αυτή (εκκαλούσα), κατά το έτος 2003, διαγράφηκε λόγω
μεταδημότευσης από την οικογενειακή
μερίδα, που τηρούσε με τον εφεσίβλητο
σύζυγό της στο Δήμο Θεσπιέων Βοιωτίας
και επαναδημότευσε στο Δήμο Διακοπτού
(βλ. το προσκομιζόμενο αντίγραφο του
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πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης με αριθ. πρωτ. 2940/18-6-2008, που
εξέδωσε ο Δήμαρχος Θεσπιέων Βοιωτίας, σε συνδυασμό και με την υπ’ αριθ.
πρωτ. 5365/2009 βεβαίωση του Δημάρχου Διακοπτού). Μάλιστα, στον τόπο αυτό
της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής της
τα Νικολέϊκα Δήμου Διακοπτού, ανευρέθηκε για την επίδοση του αντιγράφου της
κρινόμενης αγωγής, την οποία αρνήθηκε
να παραλάβει (βλ. την υπ’ αριθ. έκθεση
επίδοσης 4837Στ/9-4-2008 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αιγίου Θ. Τ.).
Το πιο πάνω συμπέρασμα δεν αναιρείται από το γεγονός ότι κατά διάφορα

χρονικά διαστήματα, η εκκαλούσα διέμενε
προσωρινά στο Γαλάτσι Αττικής, όπου κατοικούσαν τα δύο παιδιά τους, χρησιμοποιώντας και την εκεί διεύθυνση διαμονής της,
προκειμένου να διευκολύνεται κατά τις συναλλαγές της. Η εκεί διαμονή της είχε το χαρακτήρα της προσωρινής και όχι της μόνιμης εγκατάστασης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στη μείζονα σκέψη.
Κατά συνέπεια, παραδεκτώς και
αρμοδίως εισήχθη προς συζήτηση η κρινόμενη αγωγή ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, της γενικής δωσιδικίας της εναγομένης-εκκαλούσας και όσα
αντίθετα ισχυρίζεται η τελευταία πρέπει
ν’ απορριφθούν, ως ουσιαστικά αβάσιμα.

560/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Φαίδων Κουλούρης, Έλλη Βενέδικτου, Παναγιώτης Μεταξάς).
Διατροφή τέκνων. Απαραίτητα στοιχεία για να είναι ορισμένη η αγωγή. Μόνη η αναφορά στο δικόγραφο ότι ο δικαιούχος ανήλικος δεν έχει περιουσία, καθιστά την αγωγή αόριστη και απορριπτέα. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1485, 1486, 1489, 1493 και 1497 ΑΚ,
όπως 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 της ζωής του,
η δε δικαιούμενη (ανάλογη) διατροφή του
περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για
τη συντήρησή του και επί πλέον τα έξοδα
για την ανατροφή, καθώς και την επαγ-

γελματική και την εν γένει εκπαίδευσή του.
Κατά συνέπεια για το, κατά τη
διάταξη του άρθρου 216 ΚΠολΔ, ορισμένο της αγωγής διατροφής σε χρήμα ανήλικου 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 εναγόμενου γονέα του, οι ανάγκες του τέκνου που είναι προσδιοριστικές του ύψους της διατροφής η οποία πρέπει να του καταβληθεί και το αιτούμενο, για όλες αυτές
τις ανάγκες του, συνολικό ύψος της δαπάνης που αποτελεί την κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις ανάλογη διατρο-
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φή του, χωρίς να απαιτείται να προσδιορίζεται στο δικόγραφό της με ακρίβεια
και το απαραίτητο για την κάλυψη κάθε
επί μέρους ανάγκης του, που προκύπτει
από τις συνθήκες της ζωής του, χρηματικό ποσό (ΑΠ 823/2000 ΠειρΝομ 2002,
133, ΕΑ 400/2007 δημοσ. ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 778/2007 ΑχΝομ 2008, 252).
Στην προκειμένη περίπτωση η
πρώτη αγωγή, με το περιεχόμενο και αίτημα που προαναφέρθηκε, ήταν αόριστη
και έπρεπε ν’ απορριφθεί ως προς το δεύτερο αίτημά της. Και τούτο διότι δεν εκτίθεται σ’ αυτή η αδυναμία του ανήλικου
τέκνου των διαδίκων για αυτοδιατροφή.
Ειδικότερα εκτίθεται λεπτομερώς η
γενεσιουργός αιτία της υποχρέωσης του
εναγομένου για παροχή διατροφής σε
χρήμα στο ανήλικο τέκνο του (διακοπή
της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων, η
ιδιότητα με την οποία η ενάγουσα ασκεί
την αγωγή, η περιουσιακή κατάσταση του
εναγομένου, οι βιοτικές ανάγκες του ανήλικου τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν
από τις συνθήκες της ζωής του) και το αιτούμενο συνολικό χρηματικό ποσό που
απαιτείται κάθε μήνα για την κάλυψη των
αναγκαίων αυτών δαπανών του τέκνου.
Περαιτέρω όμως, ενώ λόγω της
ιστορούμενης ηλικίας του ανηλίκου υποδηλώνεται ότι τούτο αδυνατεί να εργασθεί, ουδόλως διαλαμβάνεται στην αγωγή η έλλειψη εισοδημάτων αυτού (από τυ-

χόν υπάρχουσα περιουσία ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή), το στοιχείο δε αυτό είναι αναγκαίο για τη θεμελίωση του ασκούμενου με την αγωγή δικαιώματος, ενόψει
του ότι η διάταξη του άρθρου 1486 παρ. 2
ΑΚ εισάγει σημαντική εξαίρεση στο γενικό κανόνα της διάταξης του άρθρου 1486
παρ. 1 ΑΚ και το ανήλικο τέκνο, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του ακόμα και
αν έχει περιουσία, εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του, το προϊόν της εργασίας του ή άλλα τυχόν εισοδήματά του
δεν αρκούν για τη διατροφή του.
Η αδυναμία επομένως αυτοδιατροφής (απορία του ανηλίκου), αποτελεί
και κατά την παρ. 2 του άρθρου 1486 ΑΚ
προϋπόθεση της διατροφής, αυτή όμως
κρίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
περιουσία. Έτσι το ανήλικο τέκνο οφείλει να αναλώσει τα κάθε λογής εισοδήματα του για αυτοδιατροφή του και μόνο
αν δεν υπάρχουν ή δεν αρκούν τα εισοδήματα του δικαιούται πλήρη ή συμπληρωματική διατροφή από τους γονείς του.
Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που δέχθηκε εν μέρει την πρώτη
αγωγή ως προς το δεύτερο αίτημά της
ως ουσιαστικά βάσιμη, ενώ έπρεπε να
την απορρίψει ως αόριστη, εσφαλμένα
ερμήνευσε και εφάρμοσε τις προαναφερθείσες διατάξεις, κατά το βάσιμο περί
τούτου πρώτο λόγο της πρώτης έφεσης.

599/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αθανάσιος Τσουλός-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Πάσσιος, Σπυρίδων Κωνσταντάρας).
Διαζύγιο με τετραετή διάσταση. Έχει και στην περίπτωση αυτή εφαρμογή το άρθρο 281
ΑΚ. Μπορεί δηλαδή να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώματος προς διάζευξη καταχρηστική, προκειμένου να μην επέλθει στο σύζυγο του αντιδίκου που αντιτίθεται στο διαζύγιο, αφόρητη κατάσταση από τις συνέπειες του διαζυγίου ως αποτέλεσμα αυτού και όχι
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από τις συνέπειες προηγούμενων από την άσκηση της αγωγής γεγονότων ή συμπεριφοράς έστω και σκληρών του ενάγοντος. Συνεπώς όλα τα περιστατικά που ανάγονται
στο προγενέστερο της αγωγής χρόνο είναι απρόσφορα να θεμελιώσουν ένσταση κατάχρησης δικαιώματος, η οποία μπορεί να θεμελιωθεί μόνο σε περιστατικά μεταγενέστερα του διαζυγίου, δηλαδή σε συνέπειες για τον εναγόμενο ή τα ανήλικα τέκνα των
συζύγων ασυνήθως σκληρές που υπάρχουν σε ειδικές ακραίες περιπτώσεις, εξ αιτίας
εξαιρετικών και άκρως σοβαρών περιστάσεων, που δεν αποτελούν φυσική συνέπεια
του διαζυγίου. Εκκρεμοδικία δεν συντρέχει από την άσκηση αγωγών διαζυγίου του ίδιου
προσώπου, εφόσον η καθεμία στηρίζεται σε διαφορετική από εκείνη αιτία. Περιστατικά.

Και στην περίπτωση της τετραετούς διάστασης έχει εφαρμογή η Α.Κ 281,
μπορεί δηλ. να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώματος προς διάζευξη καταχρηστική,
προκειμένου να μην επέλθει στο σύζυγο,
που αντιτίθεται στο διαζύγιο, αφόρητη κατάσταση από τις συνέπειες του διαζυγίου
ως αποτέλεσμα αυτού και όχι από τις συνέπειες προηγούμενων από την άσκηση
της αγωγής γεγονότων ή συμπεριφοράς
έστω και σκληρής του ενάγοντος.
Συνεπώς όλα τα περιστατικά που
ανάγονται στο προγενέστερο της αγωγής χρόνο είναι απρόσφορα να θεμελιώσουν ένσταση κατάχρησης δικαιώματος, η οποία μπορεί να θεμελιωθεί μόνο
σε περιστατικά μεταγενέστερα του διαζυγίου, δηλαδή σε συνέπειες για τον εναγόμενο ή τα ανήλικα τέκνα των συζύγων
ασυνήθως σκληρές που υπάρχουν σε ειδικές ακραίες περιπτώσεις, εξ αιτίας εξαιρετικών και άκρως σοβαρών περιστάσεων, που δεν αποτελούν φυσική συνέπεια
του διαζυγίου (ΑΠ 396/96, 1441/95 ΕΕΝ
1997/613, 1997/267).
Τέλος από τις διατάξεις των άρθρων 1438 ΑΚ και 613 ΚΠολΔ προκύπτει ότι για τη λύση του γάμου με ισχύ
δεδικασμένου απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ενώ από την διάταξη
του άρθρου 222 του ΚΠολΔ προκύπτει
ότι για την ύπαρξη εκκρεμοδικίας απαιτείται ταυτότητα των διαδίκων που να εμφανίζονται με την ίδια ιδιότητα, αλλά και

ταυτότητα της επίδικης διαφοράς, δηλ.
του αιτήματος και της ιστορικής και νομικής αιτίας. Η ταυτότητα ιστορικής βάσης απαιτεί σύμπτωση των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν το
αίτημα της αγωγής και στις δύο δίκες. Αν
μεταξύ των δύο αγωγών υφίσταται διαφοροποίηση των πραγματικών περιστατικών των παραγωγικών του ίδιου δικαιώματος, δεν στοιχειοθετείται ταυτότητα
διαφοράς (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ,
όπου και σχετικές παραπομπές στη θεωρία και νομολογία).
Εξάλλου και στη διαπλαστική
αγωγή (όπως η αγωγή διαζυγίου) δεν
δημιουργείται εκκρεμοδικία, όταν ζητείται η διάπλαση της ίδιας έννομης σχέσης
(π.χ. η λύση του γάμου), χωρίς να υφίσταται και ταυτότητα του θεμελιωτικού
λόγου, που στηρίζει την διάπλαση και
τούτο γιατί αντικείμενο της δίκης δεν είναι
μόνο η αιτούμενη διάπλαση, αλλά και η
προηγούμενη διάγνωση αντίστοιχου διαπλαστικού δικαιώματος του ενάγοντος
(ΑΠ 367/89 Δ 21/851). Συνεπώς δεν
συντρέχει εκκρεμοδικία από την άσκηση αγωγών διαζυγίου του ιδίου προσώπου, εφόσον η καθεμία στηρίζεται σε διαφορετική ιστορική αιτία (ΑΠ 805/96 Δνη
38/809, ΑΠ 828/95 ΝοΒ 45/975).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας στις
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7-7-1974 από τον οποίο απέκτησαν δύο
τέκνα, το Χ. και τον Α. ήδη ενήλικα, ηλικίας
σήμερα 32 και 31 ετών αντίστοιχα. Το έτος
1986 ο ενάγων έφυγε από τη Ναύπακτο
όπου βρισκόταν η συζυγική τους οικία και
εγκαταστάθηκε σε μισθωμένη οικία στην
Αθήνα, για να εργασθεί. Παρά την απομάκρυνσή του από τη συζυγική οικία εξακολουθούσε να υπάρχει μεταξύ των διαδίκων συζυγική σχέση. Ο ενάγων φρόντιζε
την οικογένειά του καλύπτοντας βασικές βιοτικές ανάγκες των μελών της και μετέβαινε κάθε Σάββατο και Κυριακή στη Ναύπακτο για να συναντάει τη σύζυγό του. Το Δεκέμβριο του 2002 ο ενάγων σύνηψε εξώγαμη ερωτική σχέση με άλλη γυναίκα, με
αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πλέον και
ψυχικά από την εναγομένη. Στο διάστημα
που ακολούθησε οι διάδικοι συναντήθηκαν
μόνο σε δύο οικογενειακές εκδηλώσεις (γάμους των τέκνων τους).
Με βάση τα άνω πραγματικά περιστατικά αποδείχθηκε ότι η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάστηκε οριστικά με πρωτοβουλία του ενάγοντος το Δεκέμβριο του
2002. Η διάσταση συνεχίσθηκε μέχρι και
τη συζήτηση της αγωγής στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (19/4/2007). Συνεπώς, η
διάρκειά της υπερβαίνει τα τέσσερα (4)
έτη και ως εκ τούτου ο γάμος τους έχει
κλονισθεί σοβαρά. Περαιτέρω η εναγομένη με τις προτάσεις της ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου προέβαλε ένσταση εκ του άρθρου 281 ΑΚ ισχυριζόμενη
ότι η εξωσυζυγική σχέση του εναγομένου
δημιούργησε σε αυτήν προβλήματα υγείας (καταθλιπτικό σύνδρομο και επιληπτικές κρίσεις, εξ αιτίας των οποίων κρίθηκε ανάπηρη σε ποσοστό 80%), ενώ επιπλέον η λύση του γάμου θα δημιουργήσει στο γιο τους Χ., ο οποίος προ 10ετί-
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ας είχε τραυματιστεί σοβαρά, ψυχολογικά και οικονομικά προβλήματα.
Σύμφωνα ωστόσο με τα προεκτεθέντα η ένσταση αυτή είναι μη νόμιμη, δεδομένου ότι τα περιστατικά που η
εναγομένη επικαλείται προς θεμελίωσή
της είναι προγενέστερα από την άσκηση
από τον ενάγοντα της αγωγής διαζυγίου
και οι συνέπειες του διαζυγίου δεν είναι
ιδιαίτερα σκληρές για το τέκνο των διαδίκων, που εξάλλου είναι ενήλικο.
Τέλος από την από 13/11/2002
προγενέστερη αγωγή του ενάγοντος με
την οποία ζητούσε τη λύση του γάμου
του με την εναγομένη λόγω τετραετούς
διάστασης που άρχισε το έτος 1993 και
διήρκεσε μέχρι το Νοέμβριο του 2002,
που απορρίφθηκε πρωτοδίκως με την
υπ’ αριθμ. 20/2004 οριστική απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και δευτεροβαθμίως με την υπ’
αριθμ. 1209/2005 απόφαση του δικαστηρίου τούτου, που δεν έχει ωστόσο καταστεί αμετάκλητη, δεν δημιουργείται εκκρεμοδικία για την ένδικη αγωγή με την
οποία ζητεί ο εναγόμενος τη λύση του γάμου με βάση επίσης την τετραετή διάσταση, η οποία όμως άρχισε το Δεκέμβριο
του 2002 και διήρκεσε μέχρι τη συζήτηση
της αγωγής στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο
(19-4-2007), γιατί αυτή έχει άλλη ιστορική αιτία από την προγενέστερη, καθόσον στηρίζεται σε διαφορετικά από εκείνη πραγματικά περιστατικά, ήτοι σε διαφορετικό χρόνο διάσπασης της έγγαμης
συμβίωσης και συμπλήρωσης της τετραετίας και έτσι δεν υπάρχει ταυτότητα διαφοράς. Επομένως, η ένσταση εκκρεμοδικίας την οποία προέβαλε η εναγομένη
πρωτοδίκως δεν είναι βάσιμη, σύμφωνα
με τα διαλαμβανόμενα παραπάνω.
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776/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Γεώργιος Αξιωτάκης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Σπυρίδων Μπουρμπούλης).
Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης ως προς το όνομα (Πόπη- Πηνελόπη) γιατί στην ιταλική
γλώσσα με το όνομα «Πόπη» νοούνται τα γυναικεία στήθη. Έτσι, γίνεται αντικείμενο εμπαιγμού και δημιουργούνται στην αιτούσα ψυχολογικά προβλήματα. Η αίτηση γίνεται δεκτή.

Η αιτούσα γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10.6.1988 η βάπτισή της έγινε
στις 22.7.1989 κατά το χριστιανικό δόγμα στο Ληξούρι - Κεφαλληνίας και έλαβε το όνομα «Πόπη» (βλ. ιδία την υπ’
αριθμ. 27/1988 ληξιαρχική πράξη γέννησης του ειδικού Ληξιάρχου Αθηνών,
και το προσκομιζόμενο ακριβές φωτοαντίγραφο της υπ’ αριθμ. 14/28.7.1989
ληξιαρχικής πράξης βάπτισης).
Το κύριο όνομα της αιτούσης είναι «Πόπη» ενώ είναι γνωστή στις συναλλαγές ως «Πηνελόπη». Η αιτούσα
σπουδάζει στην Ιταλία από το έτος 2007

και θα συνεχίσει σ’ αυτήν μεταπτυχιακές
σπουδές, το όνομα «Πόπη» με το οποίο
στην Ιταλική γλώσσα νοούνται τα γυναικεία στήθη έχει ως συνέπεια να γίνει αντικείμενο εμπαιγμού, πράγμα που της δημιουργεί και ψυχολογικά προβλήματα.
Υπό τα άνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά το παραπάνω όνομα
δημιουργεί στην αιτούσα δικαιολογημένα μη επιθυμητές συνέπειες με συνέπεια
να παρακωλύσει την ελεύθερη ανάπτυξη
της προσωπικότητάς της. Κατ’ ακολουθίαν πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως
και ουσιαστικά βάσιμη.

779/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Οικονόμου, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γκουβίτσας, Διονύσιος Κότσιφας).
Διατροφή ανηλίκου. Αγωγή κατά του πατέρα, που είναι κάτοικος Πειραιά, ενώ το ανήλικο κατοικεί στην Αμαλιάδα. Αρμόδιο για να δικάσει την αγωγή αυτή είναι το Μον.Πρωτ. Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που κηρύχθηκε αναρμόδιο κατά τόπον να δικάσει τη σωρευόμενη αγωγή της διατροφής του άνω ανηλίκου την οποία παρέπεμψε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά δεχθέν αντίστοιχη ένσταση του εναγομένου, όπως
λέχθηκε, εσφαλμένα τις προπαρατεθεί-

σες διατάξεις ερμήνευσε και εφάρμοσε.
Η τελευταία αυτή περί διατροφής
του ανηλίκου αγωγή αρμοδίως είχε εισαχθεί στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ως
αρμόδιο ως εκ της κατοικίας του ενάγοντος δικαιούχου της διατροφής ανηλίκου τέκνου. Συνεπώς ο σχετικός λόγος
της εφέσεως είναι βάσιμος κατ’ ουσίαν.
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802/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Βασιλική Κουτράκου- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χρήστος Παπαδημητρίου, Γεωργία Σταυροπούλου).
Οικογενειακή στέγη. Μπορεί για λόγους επιείκειας να παραχωρηθεί στον ένα σύζυγο,
ολόκληρη ή τμήμα της, ανεξάρτητα από το ποιός από αυτούς είναι κύριος ή έχει απέναντι στον κύριο το δικαίωμα της χρήσης της. Το άρθρο 1393 εδ. α΄ ΑΚ είναι ενδοτικού δικαίου. Η παραχώρηση της χρήσεως στον ένα σύζυγο, ενώ το ακίνητο ανήκει στον άλλο
σύζυγο, δημιουργεί μια ιδιόρρυθμη σχέση, που δεν μπορεί να υπαχθεί στις ειδικότερες
ρυθμίσεις καταστρωμένων στον Αστικό Κώδικα έννομων σχέσεων, σε σχέση με τη χρήση ακινήτου, διότι αυτές έχουν μορφή συμβάσεως και στηρίζονται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361). Ο κύριος του ακινήτου μπορεί να το εκποιήσει σε τρίτο,
με τον κίνδυνο ενδεχομένως ευθύνης του έναντι του δικαιούχου της χρήσεως συζύγου
σε αποζημίωση (ΑΚ 919), εφόσον συντρέχουν οι κατά νόμο σχετικές προϋποθέσεις.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1393
εδ. α΄ του ΑΚ σε περίπτωση διακοπής της
συμβίωσης, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών του καθενός
από τους συζύγους και του συμφέροντος
των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα
σύζυγο την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύει για κύρια διαμονή των ίδιων (οικογενειακή στέγη), ανεξάρτητα από το ποιος
από αυτούς είναι κύριος ή έχει απέναντι
στον κύριο το δικαίωμα της χρήσης του.
Με αυτή θεσπίζεται ενδοτικού δικαίου ρύθμιση που στηρίζεται στην αρχή
της επιείκειας και αποκλίνει από τις γενικές διατάξεις του ενοχικού και εμπράγματου δικαίου. Η παραχώρηση της χρήσεως του ακινήτου στον ένα σύζυγο, ενώ
τούτο ανήκει αποκλειστικά ή κατά ποσοστό στον άλλο σύζυγο, δημιουργεί μια
ιδιόρρυθμη σχέση, η οποία δεν μπορεί
να υπαχθεί στις ειδικότερες ρυθμίσεις
καταστρωμένων στον Αστικό Κώδικα έννομων σχέσεων, σε σχέση με τη χρήση

ακινήτου, διότι αυτές έχουν μορφή συμβάσεως και στηρίζονται στην αρχή της
ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361).
Η σχέση αυτή δεν στερεί από τον
άλλο σύζυγο την εξουσία διαθέσεως του
ακινήτου, το οποίο μπορεί και να εκποιήσει
σε τρίτο, με τον κίνδυνο μόνο ενδεχόμενης
ευθύνης του έναντι του δικαιούχου της χρήσεως συζύγου σε αποζημίωση (ΑΚ 919),
εφόσον συντρέχουν οι κατά νόμο σχετικές
προϋποθέσεις {ΑΠ. 1880/2008, Νόμος}.
Ως επιείκεια θεωρείται η περίπτωση αδυναμίας εύρεσης αλλαχού κατοικίας με υπερβολική οικονομική επιβάρυνση, την οποία αδυνατεί να καλύψει
ο ενδιαφερόμενος, οι δε ειδικές συνθήκες προσδιορίζονται από τους όρους της
μέχρι της διασπάσεως της έγγαμης συμβίωσης ζωής των ενδιαφερομένων και
αναφέρονται στα πρόσωπα, τα οποία
αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν την οικογένεια, η οποία όμως έχει
διασπαστεί (Α. Γαζής, στο ΝοΒ 31 σελ.
924-925, Εφ.ΑΘ. 698/1989 όπ. - Εφ.Αθ.
565/1986 Ελ.Δικ. 27, 145).
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5. kληρονομικο δικαιο
37/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Θεριανός, Αλέξανδρος Μονοκρούσος).
Συνεισφορά. (προ του ν.1329/1983). Παραίτηση από την κληρονομία. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αποποίησης που γίνεται ενώπιον του γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας είναι άκυρη αν γίνει με άλλο τρόπο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτή ενέχει εκποίηση της κληρονομιάς και δεν είναι έγκυρη αν δεν γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Κτήση κυριότητας επί κοινού ακινήτου. Ο κατέχων θεωρείται
ότι κατέχει για λ/σμό όλων των συγκύριων. Αν παύσει να νέμεται για τους λοιπούς ο κατέχων δεν μπορεί να αντιτάξει κατά των συγκύριων αποσβεστική ή κτητική παραγραφή πριν καταστήσει σε αυτούς γνωστό ότι νέμεται περισσότερο από την μερίδα του ή
το όλο αποκλειστικά ως κύριος. Αγωγή διανομής κοινού πράγματος. Βάση της αγωγής
είναι η συγκυριότητα των διαδίκων. Για την πληρότητα της αγωγής αρκεί να αναφέρεται σ’ αυτήν συγκυριότητα κατά τα ιδανικά μερίδια εκάστου των διαδίκων κοινωνών χωρίς να είναι απαραίτητο επί πλέον και ο προσδιορισμός του τρόπου κτήσεως από αυτούς ή τους δικαιοπαρόχους τους, το δε στοιχείο αυτό καθίσταται αναγκαίο εάν προταθεί από τον εναγόμενο αμφισβήτηση της κυριότητας και κατά το μέτρο της, οπότε η συμπλήρωση της αγωγής με τις προτάσεις είναι απαραίτητη γιατί αλλιώς καθίσταται αόριστη και απορρίπτεται. Πότε η ένσταση του εναγομένου περί ίδιας κυριότητας αποτελεί
ένσταση ή άρνηση. Εφαρμόζονται αυτά που εφαρμόζονται και στη διεκδικητική αγωγή.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1895 ΑΚ όπως ίσχυε πριν από την
αντικατάσταση του με το άρθρο 28 του
ν.1329/1983 «οι κατιόντες, κληρονομούντες εξ αδιαθέτου υποχρεούνται κατά την
διανομή της κληρονομιάς, να συνεισφέρουν προς αλλήλους:1] πάσαν παροχήν
γενομένη προς αυτούς δια πράξεως εν
ζωή υπό του κληρονομουμένου είτε δια
συστάσεως προικός, είτε προς αποκατάστασιν ιδίου αυτών οίκου, είτε προς έναρξιν ή εξακολούθησιν επαγγέλματος, εκτός
αν ο κληρονομούμενος κατά την παροχή
ώρισεν άλλως, 2]πάσαν δαπάνη γενομένην προς επαγγελματικήν μόρφωσιν του
κατιόντος, εφόσον η δαπάνη αυτή υπερέβη το ανάλογον προς την περιουσιακήν κατάστασιν του κληρονομουμένου μέ-

τρον, εκτός εάν αυτός κατά την παροχήν
ώρισεν άλλως, 3]πάσαν προς αυτούς δωρεάν, εφόσον ο κληρονομούμενος διέταξε
την συνεισφοράν ή τον καταλογισμό αυτής εις την κληρονομικήν αυτών μερίδαν».
Εξάλλου, κατά την μεταβατική διάταξη του άρθρου 88 του ίδιου νόμου
1329/1983 ο υπολογισμός της νόμιμης
μοίρας, το τι καταλογίζεται σ’αυτήν καθώς
και η συνεισφορά προικών ή άλλων παροχών γίνεται, προκειμένου για παροχές,
που δόθηκαν από τον κληρονομούμενο
εν ζωή πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 1831, 1833, 1834 και 1895
του ΑΚ, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την
τροποποίηση τους από τον ως άνω νόμο.
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
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άρθρων 1847, 1848, 1850 και 1942 παρ.2
του ΑΚ προκύπτει ότι η παραίτηση του κληρονόμου από το κληρονομικό του δικαίωμα, κατά μεν την διάρκεια της προθεσμίας αποποιήσεως της κληρονομιάς, γίνεται
αποκλειστικά και μόνον με τη δήλωση στον
γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας και είναι άκυρη αν γίνει με άλλο τρόπο,
μετά δε την πάροδο της προθεσμίας αυτής ενέχει εκποίηση της κληρονομίας και
δεν είναι έγκυρη αν δεν γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο [ΑΠ Ολ.935/1975 ΝοΒ
23.1267, ΑΠ 616/1974 ΑρχΝ ΚΣΤ σελ.109,
ΕΑ 3304/1986 ΕλΔνη 27.1183].
Εξάλλου, από τις διατάξεις του
προϊσχύσαντος δικαίου [ν.3 κωδ. 7.34,
ν.42 πανδ. 41, 2, ν.7 παρ.5 πανδ.10.3,
ν.28 πανδ.10.3], αλλά και από τις διατάξεις των άρθρων 980, 981, 984 και επ. και
994 του Αστικού Κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται για την ταυτότητα του νομικού
λόγου και επί κληρονομιαίων ακινήτων,
συνάγεται η αρχή ότι ο συγκληρονόμος
αν έχει ολόκληρο το κοινό, θεωρείται ότι
κατέχει αυτό στο όνομα και των λοιπών
συγκληρονόμων και δεν μπορεί να αντιτάξει κατ’ αυτών αποσβεστική ή κτητική
παραγραφή, πριν καταστήσει σ’ αυτούς
γνωστό ότι νέμεται περισσότερο από την
μερίδα του ή το όλο, αποκλειστικά, ως κύριος [ΟλΑΠ 485/1982 ΝοΒ 31.55]. Η γνώση των συγκληρονόμων για την αντιποίηση της νομής μπορεί να προέρχεται, είτε
από τον αντιποιούμενο, είτε από οποιανδήποτε άλλον και δεν απαιτείται να γίνει
κατά τρόπο πανηγυρικό. [ΑΠ 1109/1984].
Περαιτέρω, κατά την έννοια των
άρθρων 1113 και 799 ΑΚ σε συνδυασμό
προς τα άρθρα 478, 479, 480 Κ.Πολ.Δ
βάση της αγωγής για την διανομή κοινού
πράγματος είναι η συγκυριότητα των διαδίκων επί του διανεμητέου και για την
πληρότητα του δικογράφου τέτοιας αγωγής, αρκεί η μνεία της συγκυριότητας κατά
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τα ιδανικά μερίδια εκάστου των διαδίκων
κοινωνών, χωρίς να απαιτείται επί πλέον και ο προσδιορισμός του τρόπου κτήσεως της από αυτούς ή τους δικαιοπαρόχους τους, το δε στοιχείο αυτό καθίσταται
αναγκαίο εάν προταθεί από τον εναγόμενο αμφισβήτηση της κυριότητας και κατά
το μέτρο αυτής, οπότε η συμπλήρωση της
αγωγής με τις προτάσεις είναι αναγκαία και
επιτρεπτή, διότι άλλως, η αγωγή αποβαίνει επιγενομένως αόριστη και απορρίπτεται [ΑΠ 970/2004 ΕλλΔνη 44.417].
Σχετικά με το ζήτημα αν ο ισχυρισμός του εναγομένου σε δίκη διανομής περί αποκλειστικής κυριότητας επί
του διανεμητέου συνιστά ένσταση ή αιτιολογημένη άρνηση πρέπει να λύεται,
όπως και επί διεκδικητικής αγωγής, ότι
δηλαδή ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί ένσταση καταλυτική της αγωγής, όταν τα
πραγματικά περιστατικά, που προτείνονται από αυτόν [εναγόμενο] προς θεμελίωση της κυριότητας του, είναι χρονικά
μεταγενέστερα εκείνων, που προβάλλονται από τον ενάγοντα με την αγωγή
και κατά παραδεκτή συμπλήρωση της με
τις προτάσεις της πρώτης ενώπιον του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου συζήτησης
και από τα οποία απαιτούνται κατ’ ελάχιστον όριο από το νόμο για την θεμελίωση κατά παράγωγο ή πρωτότυπο τρόπο, της συγκυριότητας του ή των δικαιοπαρόχων του επί του επιδίκου.
Και τούτο γιατί είναι μεν δυνατόν ο
ενάγων με τα παραπάνω γεγονότα που
απαιτούνται κατ’ ελάχιστον όριο από τον
νόμο, να απέκτησε την συγκυριότητα, που
ισχυρίζεται επί του διανεμητέου, ενδέχεται,
όμως, μετά απ’ αυτά να απέκτησε την κυριότητα αυτή ο εναγόμενος, με βάση τα γεγονότα, που προτάθηκαν απ’ αυτόν, οπότε και θα καταλύθηκε η κυριότητα εκείνου
[ενάγοντος], που προϋπήρξε [σχετικά με
τον χαρακτηρισμό αυτόν επί διεκδικητι-

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

κής αγωγής [βλ.ΑΠ 1090/1983 ΕλλΔνη
1984.559, ΑΠ 534/1969 ΕΕΝ.1970.56].
Αποδείχθηκαν, πλήρως, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις
24/7/1943 απεβίωσε στην Πάλαιρο Αιτ/
νίας ο Δ.Η.Κ, χωρίς να αφήσει διαθήκη.
Πλησιέστεροι επιζώντες συγγενείς κατά
τον χρόνο του θανάτου του, ήταν η σύζυγος του Δ. και τα επτά [7] τέκνα του δηλαδή, η ενάγουσα, η οποία ήδη απεβίωσε
στις 3/8/2008, κληρονομηθείσα εξ αδιαθέτου από τα νόμιμα τέκνα της Σ.Υ του
Π. και Ε συζ. Γ.Α, το γένος Π.Υ, η Β χήρα
Παν.Σ[1η εναγόμενη], ο Α.Κ., ο οποίος
απεβίωσε στις 17.4.1988 και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από την σύζυγο του Β.
χα Α.Κ [2 η εναγομένη] και τα νόμιμα τέκνα του Δ.Κ του Α [3ο εναγόμενο] και Δ.Κ.
του Α[4ο εναγόμενο], Η.Κ του Δ, [5ο εναγόμενο], Ν.Κ του Δ [6ο εναγόμενο], Μ.Κ
συζ. Λ.Λ [7η εναγόμενη] και Α.Κ του Δ, ο
οποίος απεβίωσε στις 9/4/1999 και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από την σύζυγο του Β. χα Α.Κ [8η εναγόμενη] και το νόμιμο τέκνο του Δ.Κ. του Α [9ο εναγόμενο].
Οι ανωτέρω πλησιέστεροι επιζώντες, κατά τον χρόνο του θανάτου του
κληρονομουμένου, συγγενείς του [σύζυγος του και τα επτά νόμιμα τέκνα του]
υπεισήλθαν στην κληρονομιά τούτου, ως
εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του και κατά
ποσοστό 7/28 εξ αδιαιρέτου η σύζυγος
του Δ.Κ. και κατά ποσοστό 3/28 εξ αδιαιρέτου το καθένα από τα ως άνω νόμιμα τέκνα του, αναμειχθέντες ενεργώς σ’
αυτήν, δια πράξεων τους εκδηλώσαντες
την βούληση τους να είναι κληρονόμοι.
Στις 7.1.1958 απεβίωσε, άνευ διαθήκης, η σύζυγος του θανόντος Δ.Κ.
και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τα
ανωτέρω επτά τέκνα της κατά ποσοστό
1/7 [ή 4/28] εξ αδιαιρέτου το καθένα. Στις
17/4/1988 απεβίωσε, όπως προεκτέθηκε, χωρίς να αφήσει διαθήκη, ο κληρονό-
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μος Α.Κ και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου
από την σύζυγο του [2η εναγομένη] κατά
ποσοστό 1/4 ή 2/8 εξ αδιαιρέτου και από
τα νόμιμα τέκνα του Δ. και Δ.Κ [3ο και 4ο
εναγόμενους] κατά ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου ο καθένας και συνεπώς η κληρονομική μερίδα του [αποβιώσαντος], [3/28
+1/28 = 4/28], τόσον επί της κληρονομίας του αποβιώσαντος πατέρα του Δ.Κ,
όσον και επί της κληρονομίας της αποβιώσασας μητέρας του Δ.χήρας Δ.Κ., περιήλθε στους ανωτέρω κληρονόμους του
κατά ποσοστό 1/28 [ή 2/56] εξ αδιαιρέτου
στην σύζυγο του [2η εναγομένη] και κατά
ποσοστό 3/56 εξ αδιαιρέτου στο καθένα
από τα τέκνα του [3ο και 4ο εναγομένους].
Στις 9.4.1999 απεβίωσε ο Α.Κ
και κληρονομήθηκε από την σύζυγο του
Β.Α.Κ [8η εναγομένη], η οποία αποποιήθηκε, νομίμως, την επαχθείσα σ’ αυτήν
κληρονομία με δήλωση της ενώπιον του
Γραμματέα του Πρωτοδικείου Λευκάδος,
συνταχθείσας της με αρ. 53/1999 έκθεσης αποποιήσεως κληρονομίας και το
νόμιμο τέκνο του Δ.Α.Κ. [9ο εναγόμενο],
το οποίο έτσι υπεισήλθε στη κληρονομική μερίδα [4/28 εξ αδιαιρέτου] του αποβιώσαντος πατέρα του επί της πατρικής
και μητρικής κληρονομίας ως αποκλειστικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος. Η κληρονομιαία περιουσία του αποβιώσαντος
Δ.Κ αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα ακίνητα: α] ένα οικόπεδο εμβαδού
369,94 τ.μ. κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο με την εντός αυτού υφισταμένη ισόγεια οικία κ.λ.π…. γ]ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κ.λ.π. και
δ] ένα ακίνητο [αγρόκτημα] κείμενο στη
θέση «Πλυταριά ή Άγιος Αθανάσιος» Παλαίρου της κτηματικής περιφέρειας του
Δήμου Κεκρωπίας κ.λ.π….
Οι ανωτέρω κατέστησαν συγκύριοι
με μόνη την υπεισέλευση τους στην κληρονομία, σύμφωνα με τις διατάξεις των
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νόμων 12 πανδ. [28.7], 14 παρ.8 πανδ.
[11.7], 69 πανδ. [29.2] του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, που εφαρμόζεται κατ’ άρθρα
51, 92 Εισ.Ν.ΑΚ για κάθε κτήση εμπραγμάτου δικαιώματος με κληρονομική διαδοχή προ της 23.2.1946, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Α.Κ [βλ.Μπαλής, Κληρονομικό Δίκαιο έκδ. 1925 σ.574-575, Παπαδόπουλος: Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου τ. Α΄ σ. 239], χωρίς να απαιτείται
αποδοχή της κληρονομίας, με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή, εφόσον
ο θάνατος του κληρονομουμένου έλαβε
χώρα πριν από την εισαγωγή του ΑΚ [ΑΠ
114/1981 ΝοΒ 29.1279, ΑΠ 929/1979 ΝοΒ
28.275, ΑΠ 2/1979 ΝοΒ 27.941].
Η κληρονομιαία περιουσία της
αποβιώσασας μητέρας των διαδίκων Δ.
χας Δ.Κ. αποτελείται από ένα αγροτεμάχιο, που κείται στη θέση «Χωλιανή ή Κάστρο του Οικισμού Παλαίρου κ.λ.π…Οι
εναγόμενοι προέβαλαν πρωτοδίκως παραδεκτώς και επαναφέρουν με τον πρώτο λόγο εφέσεως, ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, τον ισχυρισμό περί αποκλειστικής συγκυριότητας αυτών επί των
κληρονομιαίων ακινήτων της πατρικής
κληρονομίας, με έκτακτη χρησικτησία.
Ειδικότερα, ισχυρίζονται ότι η ενάγουσα κατά το έτος 1953 ήλθε σε κοινωνία γάμου με τον αξιωματικό του Σ.Π.Υ και
προκειμένου να προικοδοτηθεί, δεδομένου ότι κατά τα τότε κρατούντα στον Ελληνικό Στρατό, για να νυμφευθούν οι αξιωματικοί έπρεπε να τους παρασχεθεί προίκα και ότι επειδή η μητέρα τους Δ. χα Δ.Κ.
δεν είχε οικονομική δυνατότητα, τα αδέλφια της Β. [1η εναγομένη], Η. [5ος εναγόμενος], Ν. [6ος εναγόμενος], Α. και Μ.Κ
[7η εναγόμενη], τα οποία διέμεναν στην
Αυστραλία, της απέστειλαν το αναγκαίο
χρηματικό ποσό για την αγορά 300 χρυσών λιρών Αγγλίας, το οποίο κατά το έτος
1953, με βάση την ισοτιμία της χρυσής
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λίρας προς την δραχμή, ανερχόταν στο
συνολικό ποσό των 82.200 δραχμών και
ότι ως ανταπόδοση για την βοήθεια αυτή
και σε ένδειξη ευχαριστιών προς αυτούς,
η ενάγουσα καθώς και η μητέρα τους Δ,
τους μεταβίβασαν άτυπα τα κληρονομικά
τους μερίδια επί της κληρονομίας του πατέρα και συζύγου αντίστοιχα, Δ.Κ. και παραιτήθηκαν ρητά του κληρονομικού τους
μεριδίου και ότι έκτοτε αποκλειστικά αυτοί, ασκούσαν πράξεις νομής, συνεχώς
και αδιαλείπτως, από κοινού, επί των τεσσάρων πρώτων κληρονομιαίων ακινήτων,
με διάνοια συγκυρίων, καταστάντες συγκύριοι αυτών, με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας ήδη από το έτος 1973,
κατά ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου ο καθένας
εν γνώσει της ενάγουσας και της μητέρας
τους Δ.Κ, ότι νέμονται τα ως άνω κληρονομιαία ακίνητα καθ’ υπέρβαση της κληρονομικής τους μερίδας.
Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος, καθόσον
δεν αποδείχθηκε η συμφωνία περί δόσεως προίκας στον σύζυγο της ενάγουσας,
η αποστολή από τους διαμένοντες στην
Αυστραλία αδελφούς αυτής του αναγκαίου χρηματικού ποσού, στον αδελφό τους
Α.Κ., για την αγορά των 300 χρυσών λιρών, προκειμένου να δοθούν στον μέλλοντα σύζυγο της ενάγουσας, για να καταστεί
δυνατή η τέλεση του γάμου της με αυτόν.
Άλλωστε δεν εξηγείται κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής,
γιατί έπρεπε να γίνει μετατροπή του φερομένου ως αποσταλέντος από αυτούς
χρηματικού ποσού, προφανώς από δολάρια Αυστραλίας, σε χρυσές λίρες, ούτε
ποιο ήταν το συνολικό ποσό, που απεστάλη, καθώς και το ποσό με το οποίο
επιβαρύνθηκε ο καθένας από αυτούς.
Άλλωστε τα ως άνω αδέλφια της
ενάγουσας είχαν σχετικά πρόσφατα μεταναστεύσει στην Αυστραλία, [η Β -1η
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εναγομένη το έτος 1936, ο Α. το έτος
1937 και μετά το έτος 1947 οι Η-5ος εναγόμενος, Ν.-6ος εναγόμενος- και Μ.-7η
εναγόμενη], αναζητώντας μια καλλίτερη ζωή και προφανώς δεν είχαν εισέτι
την οικονομική ευχέρεια ώστε να συμβάλλουν στην προικοδότηση της αδελφής τους [ενάγουσας].Όσον αφορά δε
τον Α.Κ., αδελφό της ενάγουσας, κατά
τον χρόνο τέλεσης του γάμου της, υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία και
όπως ομολογείται ουδαμώς συνεισέφερε στην επικαλούμενη από τους εναγόμενους προικοδότηση της ενάγουσας.
Περαιτέρω, ανεξάρτητα από το
γεγονός ότι ο ισχυρισμός των εναγομένων για ρητή παραίτηση της ενάγουσας
και της μητέρας της Δ.Κ από το κληρονομικό τους δικαίωμα επί της κληρονομίας του πατέρα και συζύγου αυτών αντίστοιχα Δ.Κ, ουδεμία επιρροή ασκεί στην
προκειμένη δίκη, ως μη νόμιμος, εφόσον δεν επικαλούνται, ούτε αποδεικνύεται ότι έλαβε χώρα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην μείζονα σκέψη αυτής της
απόφασης, αντικρούεται από το γεγονός ότι η μητέρα των διαδίκων Δ.Κ. εξακολουθούσε και μετά την τέλεση του γάμου της ενάγουσας, να διαμένει στην πατρική οικία, η οποία βρίσκεται στο πρώτο ως άνω κληρονομιαίο ακίνητο μέχρι
και τον επισυμβάντα το έτος 1958 θάνατο της, γεγονός που συνομολογείται .
Άλλωστε η Δ.Κ., ως μη ωφελούμενη η ίδια, αλλά μόνον η ενάγουσα από
την επικαλούμενη προικοδότηση, δεν
είχε κανένα λόγο να προβεί σε παραχώρηση του ιδανικού της μεριδίου επί των
κληρονομιαίων ακινήτων του συζύγου
της Δ.Κ. Τυχόν δε παραχώρηση του εν
λόγω μεριδίου της θα της στερούσε το δικαίωμα χρήσεως της εξοικονόμησης των
αναγκαίων οικονομικών πόρων από την
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εκμετάλλευση των λοιπών κληρονομιαίων ακινήτων ως βοσκοτόπων [εκμίσθωση σε τρίτους], κατά το ανήκον σ’ αυτήν
ως άνω κληρονομικό μερίδιο της.
Ο ισχυρισμός των εναγομένων ότι
από το έτος 1953 ο αποβιώσας συγκληρονόμος Α.Κ. νέμεται για κληρονομιαία ακίνητα του αποβιώσαντος πατέρας τους για
τον εαυτό του και ως αντιπρόσωπος των
λοιπών συγκληρονόμων Β, Μ, Α, Η, Ν, εν
γνώσει της ενάγουσας, η οποία αποδέχθηκε την κατάσταση αυτή και ουδέποτε εναντιώθηκε δεν αποδείχθηκε από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα.
Οι αναφορές του μάρτυρα των εναγομένων Χαρ. Α, ο οποίος εξετάστηκε πρωτοδίκως, ενώπιον του ορισθέντος Εισηγητή Δικαστή και των Ε.Λ, Σ.Γ, Μ.Ζ και Μ.Δ
στις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες
ως άνω ένορκες βεβαιώσεις τους, ότι το
έτος 1953 έγινε η παράδοση των ιδανικών
μεριδίων της ενάγουσας και της Δ.Κ και η
παροχή εξουσιοδότησης στον Α.Κ, ο οποίος διέμενε μονίμως στην Λευκάδα, για την
άσκηση νομής επί των ανωτέρω κληρονομιαίων ακινήτων δι’ εαυτόν και ως αντιπρόσωπος των λοιπών δεν είναι πειστικές, διότι δεν έχουν άμεση και προσωπική αντίληψη αυτών που καταθέτουν, η πηγή δε
πληροφόρησης του είναι οι συγκληρονόμοι Ν. και Α.Κ. Μόνο η ως άνω Ε.Λ στην με
αρ.871/2000 ένορκη βεβαίωση της ενώπιον της Συμ/φου Λευκάδας αναφέρει μεταξύ
των άλλων και τα εξής «Θυμάμαι το γράμμα που έστειλε η γιαγιά μου, Δ.Κ. στην μητέρα μου Β.Κ στην Αυστραλία και έγραφε
να της στείλουμε [αυτή και τ’ άλλα της αδέρφια, που ζούσαν στην Αυστραλία] χρήματα για να αγοραστούν τριακόσιες [300] χρυσές λίρες Αγγλίας, που θα χρησίμευαν ως
προίκα για να παντρευτεί η κόρη της Σ, διότι ολόκληρη η εν Ελλάδι περιουσία που
είχαν δεν έφτανε για αυτό το σκοπό. Θυμάμαι ,επίσης, το γράμμα που έστειλε η
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Σ. μετά το γάμο της και ευχαριστούσε τα
αδέρφια της, που την προίκησαν..» η κατάθεση της, όμως, αυτή δεν είναι πειστική,
αφού δεν προσκομίζονται οι σχετικές επιστολές, ούτε οι εναγόμενοι αιτιολογούν την
μη προσκομιδή τους.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι εντός
του πρώτου επικοίνου ακινήτου η υπάρχουσα πατρική οικία, στην οποία διέμεναν
οι Δ.Κ και η σύζυγος του Δ. και η οποία
μετά τον θάνατο της τελευταίας το έτος
1958, έμεινε ακατοίκητη επί 12 συναπτά
έτη, ανακαινίστηκε κατά το έτος 1970, με
δαπάνες του 5ου εναγομένου, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε και η σχετική με
αρ.335/19.6.1970 άδεια επισκευής συνολικής δαπάνης, όπως αναγράφεται σ’ αυτήν 25.000 δραχμών, υπό την εποπτεία
και επίβλεψη του Α.Κ, ο οποίος διέμενε
μονίμως στην Λευκάδα, το γεγονός, όμως,
αυτό σε συνδυασμό με το ότι ο τελευταίος πλήρωνε τους λογαριασμούς ύδρευσης, ΔΕΗ και ΟΤΕ και μετά τον θάνατο
του ο υιός του Δ. [9ος εναγόμενος], όσον
αφορά την οικία, που βρίσκεται στο πρώτο επίδικο επίκοινο, από μόνες τους δεν
συνιστούν πράξεις δηλωτικές της βούλησης των αδελφών της ενάγουσας να νέμονται αποκλειστικά δι’ εαυτούς τόσον αυτό,
όσον και τα λοιπά επίκοινα, για τα οποία
μάλιστα δεν αποδείχθηκε ότι προέβησαν
σε εμφανείς πράξεις εξουσίασης αυτών
δια της εκμισθώσεως τους ως βοσκοτόπων σε τρίτους, όπως ισχυρίζονται, αφού
δεν επικαλούνται, ούτε προσκομίζονται
σχετικά μισθωτήρια έγγραφα, ούτε κατονομάζονται οι μισθωτές αυτών, κατ’ αποκλεισμό της ενάγουσας.
Η τελευταία, αρκετές φορές από το
1953 μέχρι την άσκηση της αγωγής, είτε
μόνη της είτε με την οικογένεια της, είχε
διαμείνει στην επίδικη οικία για παραθερισμό τα καλοκαίρια, αλλά και συγκατοικώντας με τα αδέλφια της και κυρίως με
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τους διαμένοντες στην Αυστραλία, κατά
τις επισκέψεις τους στην Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων αποδείξεως, αλλά και εμμέσως από τον εξετασθέντα μάρτυρα των εναγομένων, Α, ο οποίος κατάθεσε ότι η ενάγουσα έχει φιλοξενηθεί κάποιες φορές στην επίδικη οικία.
Εξάλλου, η τελευταία προσκομίζει
και αυτή εξοφληθέντες από την ίδια λογαριασμούς ύδρευσης, ΔΕΗ και ΟΤΕ, μολονότι αυτοί φέρουν το όνομα του Α.Κ και του
9ου εναγομένου [Δ.Κ]. Συνεπώς, δεν αποδείχθηκε ότι οι εναγόμενοι νέμονταν αποκλειστικά για τους εαυτούς τους τα κληρονομιαία ακίνητα του πατέρα τους, ούτε
ότι κατέστησαν γνωστή στην ενάγουσα
την βούληση τους να τα εξουσιάζουν καθ’
υπέρβαση της κληρονομικής τους μερίδας
και όχι για λογαριασμό και της ενάγουσας
και ότι αυτή ουδέποτε εναντιώθηκε.
Εξάλλου, η ενάγουσα είχε συμπεριλάβει τα επίδικα ακίνητα στο Ε9 έτους
1995, που είχε υποβάλλει στην αρμόδια
Οικονομική Υπηρεσία, εκδηλώνοντας έτσι
την βούληση της να νέμεται τα επίδικα ως
συγκυρία μαζί με τους λοιπούς συγκληρονόμους. Μόλις δε τον Αύγουστο 1999
ο 9ος εναγόμενος με μήνυση του για αυτοδικία και τον Ιούνιο 2000 άπαντες οι
εναγόμενοι με την από 3/6/2000 αίτηση
τους ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας
περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων προστασίας της συννομής τους επί του πρώτου επικοίνου ακινήτου μετά της επ’ αυτού υφισταμένης ισόγειας οικίας, γνωστοποίησαν ρητώς στην ενάγουσα την βούληση τους ότι δεν την θεωρούν συγκυρία
του πρώτου ακινήτου, όταν η θυγατέρα
της Ε.Α, εισήλθε ισάριθμες φορές στην
επίδικη οικία παραβιάζοντας την κλειδαριά, την οποία είχε αντικαταστήσει ο 9ος
εναγόμενος μετά τον θάνατο του κληρονόμου πατέρα του Α.Κ, για να αποκλεί-
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σει την είσοδο σ’ αυτήν της ενάγουσας,
η οποία μέχρι τότε είχε κλειδιά για να εισέρχεται ανενόχλητα στην εν λόγω οικία.
Προκειμένου δε να ανακαλέσει
την ως άνω έγκληση του για αυτοδικία
ο 9ος εναγόμενος, η θυγατέρα της ενάγουσας υπέγραψε την από 12.8.1999
δήλωση, στην οποία αναφέρει ότι παραδίδει τα κλειδιά και την χρήση της άνω
οικίας στον 9ο εναγόμενο, επιφυλαχθείσα, όμως, όπως ρητώς αναφέρεται σ’
αυτήν, του δικαιώματος της ίδιας και της
ενάγουσας μητέρας της να προσφύγουν
στα Αστικά Δικαστήρια.
Συνεπώς, από την εν λόγω δήλωση, η οποία μάλιστα έγινε όχι από την ενάγουσα, αλλά από την μη δικαιούχο θυγατέρα της, δεν μπορεί να συναχθεί αντίθετο
συμπέρασμα περί παραίτησης της (ενάγουσας) από το δικαίωμα συγκυριότητας
της επί των κληρονομιαίων ακινήτων του
αποβιώσαντος πατέρα της Δ.Κ. Συνεπώς,
η ένσταση των εναγομένων περί αποκλειστικής συγκυριότητας αυτών επί των επιδίκων τεσσάρων πρώτων ακινήτων είναι
απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη και
σωστά το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο την
απέρριψε με το ίδιο σκεπτικό και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τον πρώτο λόγο
εφέσεως είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
Περαιτέρω με τον δεύτερο λόγο
εφέσεως οι εκκαλούντες παραπονούνται κατά της εκκαλουμένης απόφασης
ότι εσφαλμένα απέρριψε την πρωτοδίκως προβληθείσα ένσταση τους περί συνεισφοράς στην εξ αδιαθέτου κληρονομική μερίδα της ενάγουσας, επί της μητρικής κληρονομιαίας περιουσίας, της προς
αυτήν προίκας, η οποία ανέρχεται στο
ποσό των 82.200 δραχ. με βάση την τιμή
της χρυσής λίρας Αγγλίας κατά το έτος
της παροχής και στο ποσό των 91.200
δραχμών δι’ αναγωγής της αξίας αυτής
στον χρόνο θανάτου της κληρονομούμε-
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νης μητέρας τους, με βάση την αξία αυτής κατά τον ίδιο χρόνο και προστιθέμενη στην πραγματική ομάδα της κληρονομίας αξίας 15.000 δραχμών και συνέχεια
αφαιρούμενη αυτή [συνεισενεκτέα παροχή], από την προκύπτουσα εξ αδιαθέτου κληρονομική μερίδα της ενάγουσας,
υπολογιζόμενη με βάση την πλασματική ομάδα της κληρονομίας, ανερχομένη
στο ποσό των 106.200 δραχμών, αυτή
[εξ αδιαιρέτου κληρονομική της μερίδα]
είναι μικρότερη της αξίας της συνεισενεκτέας παροχής και συνεπώς η κληρονομιαία περιουσία [πέμπτο διανεμητέο ακίνητο] της μητέρας τους Δ.Κ διανέμεται μεταξύ των λοιπών συγκληρονόμων αυτής.
Η ένσταση αυτή, είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, καθόσον η επικαλούμενη από τους εναγομένους συνεισενεκτέα παροχή [προίκα] προς την
ενάγουσα, δεν έγινε από την κληρονομουμένη μητέρα της ή για λογαριασμό
αυτής, αλλά, όπως αυτοί ισχυρίζονται,
από τους ίδιους και συνεπώς δεν τυγχάνει εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση, [ανεξάρτητα από το γεγονός ότι,
όπως προεκτέθηκε, δεν αποδείχθηκε η
ως άνω προικοδότηση], το άρθρο 1895,
όπως ίσχυε πριν από την αντικατάσταση
του από το άρθρο 28 του Ν.1329/1983,
όπως προεκτέθηκε, το οποίο προϋποθέτει παροχή γενομένη από τον κληρονομούμενο προς κάποιο κατιόντα, για
την στοιχειοθέτηση υποχρεώσεως προς
συνεισφορά, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη αυτής της απόφασης και συνεπώς το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ορθά με την 97/2000 προδικαστική απόφαση του απέρριψε ως μη
νόμιμη την ένσταση αυτή και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τον δεύτερο λόγο
εφέσεως είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
Από την διάταξη του άρθρου 281
ΑΚ, που ορίζει ότι η άσκηση του δικαιώμα-
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τος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια, που επιβάλλουν η καλή πίστη
ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, σαφώς συνάγεται ότι για την εφαρμογή της απαιτείται η
συνδρομή περιστατικών, με βάση τα οποία
θα κριθεί η συμπεριφορά του δικαιούχου,
που προηγήθηκε από την άσκηση του δικαιώματος καθώς και η πραγματική κατάσταση, που διαμορφώθηκε και η οποία δεν
δικαιολογεί την άσκηση του, επειδή αυτή
υπερβαίνει προφανώς τα όρια, που καθορίζονται από την ως άνω διάταξη.
Η υπέρβαση αυτή είναι προφανής
όταν προκαλείται η έντονη εντύπωση αδικίας σε σχέση προς το όφελος, του δικαιούχου, από την άσκηση του δικαιώματος.
Απαιτείται, δηλαδή, να χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος να
έχει δημιουργηθεί στον υπόχρεο, από την
συμπεριφορά του δικαιούχου σε συνάρτηση και με εκείνη του υπόχρεου και μάλιστα
ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος
δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα του.
Απαιτείται, επίσης, οι πράξεις του
υπόχρεου και η υπ’ αυτού δημιουργηθείσα κατάσταση, που συνεπάγεται ιδιαιτέρως επαχθείς για τον υπόχρεο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σχέση με την
προηγούμενη συμπεριφορά του δικαιούχου [ΑΠ 879/2002 Ελλ.Δνη 44.1306, ΑΠ
321/2002 Ελ.Δνη 44.143]. Η εφαρμογή
της πιο πάνω διατάξεως [281ΑΚ] δεν αποκλείεται και στην αγωγή διανομής ακινήτων, έστω και αν η μεταξύ των συγκυρίων
κοινωνία υπήρξε αποτέλεσμα κληρονομικής διαδοχής, όταν η άσκηση του καταχθέντος δικαιώματος συγκυριότητας, παρίσταται υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις καταχρηστική [ΑΠ 473/2004 ΕλΔνη 45.1619].
Στην προκειμένη περίπτωση δεν
αποδείχθηκε ότι η αξίωση της ενάγουσας
μετά την παρέλευση περίπου 42 ετών για
διανομή της πατρικής και μητρικής κλη-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ρονομιαίας περιουσίας είναι καταχρηστική ως αντικείμενη στις αρχές της καλής
πίστεως, στα χρηστά συναλλακτικά ήθη
και στον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του ασκηθέντος με την αγωγή δικαιώματος, καθόσον η μη άσκηση της ένδικης
αγωγής δεν συνοδεύτηκε μόνον από την
αδράνεια της ίδιας, αλλά και των λοιπών
συγκληρονόμων να προβούν σε σημαντικές πράξεις οικονομικής αξιοποίησης της
κληρονομιαίας περιουσίας με εξαίρεση την
ανακατασκευή της υφισταμένης στο πρώτο ακίνητο της πατρικής κληρονομιάς οικίας, η οποία έλαβε χώρο το έτος 1970 και
για την οποία δαπανήθηκε το συνολικό
ποσό των 25.000 δραχμών, όπως αναφέρεται στην εκδοθείσα οικοδομική άδεια
[335/1970], και όχι το ποσό των 300.000
δραχμών όπως αβάσιμα ισχυρίζονται οι
εναγόμενοι, το οποίο καταβλήθηκε από
τον 5ο εναγόμενο, και συνεπώς η ανατροπή της δημιουργηθείσας κατάστασης δεν
θα έχει υπερμέτρως επαχθείς οικονομικές
συνέπειες για τους εναγόμενους.
Το πρωτοβάθμιο, επομένως, Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη οριστική απόφαση του απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμη την επικουρικά προβληθείσα με
τις προτάσεις της πρώτης συζήτησης ενώπιον του άνω Δικαστηρίου και επαναφερόμενη με τον τρίτο λόγο εφέσεως, ένσταση
περί καταχρηστικής ασκήσεως της ένδικης
αγωγής διανομής, δεν έσφαλε στην εκτίμηση των αποδείξεων και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τον τρίτο λόγο εφέσεως είναι απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμα.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω και
μη υπάρχοντος προς έρευνα άλλου λόγου
εφέσεως, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη έφεση στο σύνολο της ως αβάσιμη και να
επιβληθούν εις βάρος των εκκαλούντων τα
δικαστικά έξοδα της εφεσιβλήτου, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, λόγω της ήττας τους. [άρθρα 178 και 183 του Κ.Πολ.Δ].
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76/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Ιωάννης Μαράτος).
Ιδιόγραφη διαθήκη. Από τη χρονολογία πρέπει να προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και το έτος.
Ο νόμος πάντως δεν απαιτεί τα στοιχεία της χρονολογίας να αναγράφονται στη διαθήκη
αλλά να προκύπτουν απ’ αυτήν. Επομένως το στοιχείο ή τα στοιχεία που λείπουν μπορούν
να αναπληρωθούν από το περιεχόμενο της διαθήκης καθ’ εαυτό ή σε συνδυασμό και σε συνάρτηση με άλλα στοιχεία ή γεγονότα που βρίσκονται εκτός διαθήκης και είναι αναμφίβολα
ή πασίδηλα, λαμβάνονται δε υπόψη προς το σκοπό αποσαφήνισης και μόνο του περιεχομένου της διαθήκης. Αν από τα στοιχεία αυτά δεν καθίσταται εφικτό να καθοριστούν όλα τα
στοιχεία της χρονολογίας και αυτή παραμένει ατελής ή ελλιπής, η ιδιόγραφη διαθήκη είναι
άκυρη. Ένσταση του άρθρου 281ΑΚ μπορεί να προταθεί από αυτόν που αντλεί δικαιώματα
από τη διαθήκη εναντίον εκείνου που επικαλείται την ακυρότητα της διαθήκης. Περιστατικά.

Κατά μεν τη διάταξη του άρθρου
1721 παρ.1 ΑΚ, η ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη,
χρονολογείται και υπογράφεται από αυτόν και από τη χρονολογία και υπογράφεται από αυτόν και από τη χρονολογία
πρέπει να προκύπτει η ημέρα, ο μήνας
και το έτος, κατά δε τη διάταξη της παρ.3
του ίδιου άρθρου ψευδής ή εσφαλμένη
χρονολογία δεν επάγεται μόνη της ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης.
Από τις διατάξεις αυτές και το
συνδυασμό τους με τη διάταξη του άρθρου 1718 ΑΚ, με την οποία ορίζεται
ότι διαθήκη, για τη σύνταξη της οποίας
δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων
1719 έως 1757 είναι άκυρη, εφόσον ο
νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, συνάγεται ότι η χρονολογία είναι στοιχείο απαραίτητο για το κύρος της ιδιόγραφης διαθήκης, αφού, εκτός των άλλων, από τη
χρονολογία θα κριθεί αν ο διαθέτης ήταν
ικανός για τη σύνταξη της διαθήκης, καθώς και το ποια διαθήκη, σε περίπτωση
ύπαρξης περισσότερων διαθηκών, είναι
προγενέστερη και ποια μεταγενέστερη

και αν συνεπώς η τελευταία τροποποιεί
ή καταργεί την πρώτη (άρθρο 1764 ΑΚ).
Η ατελής ή ελλιπής ιδιόγραφη διαθήκη ως προς ένα ή περισσότερα στοιχεία της χρονολογίας, εξομοιώνεται προς
διαθήκη που δεν έχει καθόλου χρονολογία και είναι συνεπώς άκυρη. Ο νόμος
πάντως δεν απαιτεί τα στοιχεία της χρονολογίας να αναγράφονται στη διαθήκη,
αλλά να προκύπτουν απ’ αυτήν.
Επομένως το στοιχείο ή τα στοιχεία που λείπουν μπορούν να αναπληρωθούν από το όλο περιεχόμενο της διαθήκης καθ’ εαυτό ή σε συνδυασμό και
σε συνάρτηση με άλλα στοιχεία ή γεγονότα που βρίσκονται εκτός διαθήκης και
είναι αναμφίβολα ή πασίδηλα, λαμβάνονται δε υπόψη προς το σκοπό αποσαφήνισης και μόνο του περιεχομένου της
διαθήκης και προς ενίσχυση των εσωτερικών στοιχείων αυτής, στα οποία σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να βρίσκει η
χρονολογία την απαρχή και τη ρίζα της.
Έτσι αν με τον τελευταίο τρόπο
είναι εφικτός ο προσδιορισμός της χρονολογίας της διαθήκης του διαθέτη, κατά
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τρόπο ώστε να προκύπτουν όλα τα απαιτούμενα για το κύρος της στοιχεία, δηλ.
η ημέρα, ο μήνας και το έτος, η διαθήκη
έχει πλήρη χρονολογία και θέμα ακυρότητας της δεν τίθεται. Αν όμως δεν καθίσταται εφικτό να καθοριστούν κατά τους
προαναφερθέντες τρόπους όλα τα ως
άνω στοιχεία της χρονολογίας και αυτή
παραμένει ατελής ή ελλιπής, η ιδιόγραφη διαθήκη παραμένει άκυρη, κατά τα
ως άνω άρθρα 1718 και 1721 ΑΚ (ΑΠ
497/2009 δημοσ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 511/2000
ΕλΔ 41, 1646, ΑΠ 107/2000 ΕλΔ 41,
1021, ΕΑ 120/2008 ΕλΔ 49, 1105, ΕΠ
19/2009 ΠειρΝομ 2009, 302).
Περαιτέρω, από τις διατάξεις του
άρθρου 281 ΑΚ προκύπτει ότι η άσκηση
του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, ή τα χρηστά ήθη, ή
ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του
δικαιώματος. Η διάταξη αυτή, έχει χαρακτήρα δημόσιας τάξης και δεν αποκλείεται η εφαρμογή της, όταν ασκείται δικαίωμα που πηγάζει επίσης από διατάξεις
δημοσίας τάξης, όπως είναι αυτή του άρθρου 1721 ΑΚ, καθόσον η ιδιωτική βούληση, δεν μπορεί να παραμερίσει έστω
και κατά το ελάχιστο, τις διατυπώσεις
σύνταξης που ορίζει ο νόμος. Η έννομη συνέπεια της ακυρότητας, επέρχεται
πάντοτε σε περίπτωση παράβασης του
τύπου (βλ.Α.Γεωργιάδη-Μ.Σταθόπουλου «Αστικός κώδιξ» άρθρο 1721 αρ.5).
Έτσι, αυτός που αντλεί δικαιώματα από τη διαθήκη, μπορεί υπό προϋποθέσεις να προβάλει εναντίον εκείνου που
επικαλείται την ακυρότητα της διαθήκης
την ένσταση κατάχρησης δικαιώματος.
Οι ειδικές συνθήκες της κάθε περίπτωσης, έχουν οπωσδήποτε μεγάλη σημασία για την κρίση του ζητήματος και την
εφαρμογή του άρθρου 281 ΑΚ, αρκεί η
παράβαση να είναι τέτοια, ώστε για την
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αποφυγή αφόρητων συνεπειών, να επιβάλλεται να ισχύσει ο περιορισμός της
άσκησης του δικαιώματος που επιτάσσει η εν λόγω διάταξη (ΑΠ 992/99 ΕλΔ
40, 1717, Α.Γεωργιάδη – Μ.Σταθόπουλου ο.π. άρθρο 1721 αρ.4).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : Ο Σ.Γ, που
απεβίωσε στο Ρίο Αχαΐας στις 6-3-2007,
κάτοικος εν ζωή Πάτρας, είχε τελέσει νόμιμο γάμο με την πρώτη των εναγόμενων της πρώτης αγωγής και πρώτη των
εναγόντων της δεύτερης αγωγής και ήδη
πρώτη των εκκαλούντων και απέκτησαν
τέσσερα τέκνα, ήτοι τους λοιπούς εναγόμενους της πρώτης αγωγής και λοιπούς
ενάγοντες της δεύτερης αγωγής και ήδη
λοιπούς των εκκαλούντων.
Ο Σ.Γ, από παλαιών ετών προ
του θανάτου του, βρισκόταν σε διάσταση με τη σύζυγο του και συζούσε με
την ενάγουσα της πρώτης αγωγής και
εναγομένη της δεύτερης αγωγής και
ήδη εφεσίβλητη Β.Η. Με τα υπ’ αριθμ.
199/23-3-2007 πρακτικά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών δημοσιεύτηκε, μετά από αίτηση της εναγομένης, ιδιόγραφη διαθήκη του Σ.Γ, η οποία κηρύχθηκε κυρία με την υπ’αριθμ. 897/2007
απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου.
Με τη διαθήκη αυτή, της οποίας
η γνησιότητα δεν αμφισβητείται, ο Σ.Γ
εγκατέστησε μοναδική κληρονόμο του
τη Β.Η, σε ένα ακίνητο του που βρίσκεται στη θέση «ΤΕΚΕΣ» και στην ειδικότερη τοποθεσία «Παληόλακα» της κτηματικής περιφέρειας του Δ.Δ. Αγίου Βασιλείου του Δήμου Ρίου Αχαΐας, πρώην
Κοινότητας Αγίου Βασιλείου, ήτοι σε ένα
οικόπεδο έκτασης 915, 14 τ.μ., που συνορεύει ανατολικά…στο οποίο οικόπεδο
έχει ανεγερθεί ημιτελής οικοδομή, αποτελούμενη από υπόγειο-αποθήκη και ισόγειο όροφο, εμβαδού 110 τ.μ. Το κείμε-
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νο της εν λόγω ιδιόγραφης διαθήκης έχει
επί λέξει ως εξής: άγιο βασίλη το αφινο
β.Η» και ακολουθεί η υπογραφή του διαθέτη. Δεν αναγράφεται όμως στην ως
άνω διαθήκη η χρονολογία σύνταξης της,
κατά τον βάσει του ημερολογίου προσδιοριζόμενο συνήθη τρόπο, ήτοι δεν αναγράφεται σε κάποιο σημείο αυτής η ημέρα, ο μήνας και το έτος σύνταξης της.
Αλλά ούτε και από το περιεχόμενο της διαθήκης παρέχεται δυνατότητα καθορισμού της παντελώς ελλείπουσας χρονολογίας από περιστατικά αυτής
της διαθήκης, δεδομένου ότι στο κείμενο
της δεν διαλαμβάνονται γεγονότα που
να έχουν συμβεί σε καθορισμένο χρόνο,
ώστε από το χρονικό συνδυασμό και την
αλληλουχία αυτών να μπορεί να πιθανολογηθεί η χρονολογία σύνταξης της διαθήκης και τα οποία να μπορούν ν’ αποσαφηνιστούν περαιτέρω με τη χρησιμοποίηση γεγονότων που κείνται εκτός του
περιεχομένου της και χρήζουν απόδειξης.
Η Β.Η. συνομολογεί την έλλειψη
χρονολογίας σύνταξης της ανωτέρω διαθήκης, υποστήριξε όμως ότι η διαθήκη
συντάχτηκε από το Σ.Γ κατά το χρονικό
διάστημα της νοσηλείας του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών,
ήτοι από 21-2-2007 έως και 6-3-2007,
οπότε και απεβίωσε, αναφέροντας αυτή
ως χρόνο σύνταξης της διαθήκης άλλοτε
την 27η ή την 28η -2-2007, άλλοτε την
28η -2-2007 και άλλοτε την 6η -3-2007
και ότι ο χρόνος σύνταξης της διαθήκης
αποδεικνύεται, πέραν των καταθέσεων
των μαρτύρων της, από το ότι ο Σ.Γ χρησιμοποίησε έντυπο του ανωτέρω νοσοκομείου για να εκφράσει την τελευταία
του βούληση, στο οποίο έντυπο αναγράφεται «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 265 00 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ…
ΠΑΤΡΑ…» και ότι έθεσε το έντυπο αυτό
σε φάκελο που χρησιμοποιούν οι νοση-
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λεύτριες για να τοποθετούν τα φάρμακα
των ασθενών, έξωθεν του οποίου είχε
αναγράψει τη λέξη: «διαθήκη».
Πλην όμως, σύμφωνα με όσα
αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη, στην
προκείμενη περίπτωση, για τον καθορισμό της χρονολογίας της επίδικης διαθήκης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γεγονότα εκτός αυτής, αφού από
το ίδιο το σώμα της διαθήκης δεν υπάρχει έρεισμα για πιθανολόγηση του χρόνου σύνταξης της, δεδομένου ότι τα εξωτερικά στοιχεία έχουν μόνο συμπληρωματική και αποσαφηνιστική λειτουργία.
Ούτε περαιτέρω τα έντυπα στοιχεία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 265 00 ΠΑΤΡΩΝ…ΠΑΤΡΑ…» μπορούν να θεωρηθούν περιεχόμενο της διαθήκης, πολύ
περισσότερο που το προαναφερόμενο
χρονικό διάστημα δεν ήταν το μοναδικό κατά το οποίο είχε νοσηλευτεί ο Σ.Γ
στο ως άνω νοσοκομείο, αλλά αντίθετα αυτός είχε νοσηλευτεί πάλι εκεί από
25-1-2007 έως 7-2-2007.
Συνεπώς η παντελής έλλειψη χρονολόγησης της επίμαχης διαθήκης, έχει
ως αποτέλεσμα την απόλυτη ακυρότητα
αυτής. Η Β.Η αμυνόμενη κατά της δεύτερης αγωγής προέβαλε ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος των εναγόντων της δεύτερης αγωγής να επιδιώξουν με την αγωγή τους την αναγνώριση
της ακυρότητας της επίμαχης διαθήκης,
ισχυριζόμενη ειδικότερα ότι ο Σ.Γ, επί σειρά ετών σύντροφος της, προέβη στη σύνταξη της επίμαχης διαθήκης ωθούμενος
από αισθήματα αγάπης και στοργής γι’
αυτήν και προς εκπλήρωση ενός ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος αποκατάστασης
της, ότι η σχέση της με τον ανωτέρω ήταν
αποδεκτή από την οικογένεια του και ιδίως από τα τέκνα του, με τα οποία είχαν
διαρκείς συναναστροφές και ότι οι ενάγο-

284

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ντες της δεύτερης αγωγής, στους οποίους ο διαθέτης κατέλειπε άλλα σημαντικά περιουσιακά του στοιχεία, αποδέχτηκαν την περιεχόμενη στην επίμαχη διαθήκη βούληση του ανωτέρω διαθέτη και
μάλιστα η τέταρτη από αυτούς εν γνώσει της και με παρότρυνση των λοιπών
προσήλθε αυτοβούλως και εξετάσθηκε
ως μάρτυρας ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών κατά την κήρυξη
της διαθήκης ως κυρίας, προκειμένου να
βεβαιώσει το γραφικό χαρακτήρα του πατέρα της, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται ανεκτή η μεταγενέστερη άσκηση της
αγωγής τους.
Πλην όμως τα ανωτέρω περιστατικά, δεν καθιστούν, κατά την κρίση του
Δικαστηρίου τούτου, καταχρηστική την
άσκηση του δικαιώματος των εναγόντων
της δεύτερης αγωγής να επιδιώξουν την
αναγνώριση της ακυρότητας της επίμαχης διαθήκης, ενόψει και του μικρού χρόνου που μεσολάβησε από τη δημοσίευ-

ση και την κήρυξη κυρίας της διαθήκης,
μέχρι την άσκηση της αγωγής τους, ώστε
για αποφυγή αφόρητων συνεπειών να
επιβάλλεται να ισχύσει ο περιορισμός
που θέτει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ.
Εφόσον λοιπόν η προαναφερόμενη διαθήκη είναι άκυρη, οι ενάγοντες
της δεύτερης αγωγής είναι εξ αδιαθέτου
κληρονόμοι του Σ.Γ επί του προαναφερόμενου ακινήτου κατά 4/16 η πρώτη και
3/16 καθένας των λοιπών, το οποίο ακίνητο κατακρατεί η εναγομένη, αντιποιούμενη το κληρονομικό τους δικαίωμα.
Κατόπιν των ανωτέρω το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφαση του έκρινε ότι η ανωτέρω διαθήκη είναι έγκυρη και στη συνέχεια έκανε δεκτή την πρώτη αγωγή και
απέρριψε τη δεύτερη αγωγή, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και
πλημμελώς εκτίμησε τις αποδείξεις και
πρέπει να γίνουν δεκτοί ως ουσιαστικά βάσιμοι οι σχετικοί λόγοι της έφεσης.

115/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Απόστολος Πούλιος, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Ιωάννης
Αποστολόπουλος).
Χρηματική κατάθεση σε κοινό λογαριασμό σε τράπεζα. Είναι στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από κοινού και περιέχει τον όρο ότι του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει
χρήση, χωρίς σύμπραξη των λοιπών, είτε ένας είτε μερικοί είτε όλοι οι δικαιούχοι. Είναι αδιάφορο αν τα χρήματα είναι του ενός ή πολλών. Ο αναλαμβάνων τα χρήματα δεν
διαπράττει υπεξαίρεση. Δυνατό να τεθεί όρος ότι μετά το θάνατο ενός τα χρήματα θα
λαμβάνουν οι υπόλοιποι και μάλιστα όχι ως κληρονόμοι αλλά με βάση την σύμβαση με
την τράπεζα. Δικαιώματα αναγκαίων κληρονόμων στην περίπτωση αυτή. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 1
και επομ. του ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν» όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 του ν.δ. 951/1971 και ισχύ-

ει σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 1
του ν.δ. της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων περί Α.Ε.» και το άρθρο
117 του Εισ. Ν. του Α.Κ., οι οποίες (διατάξεις) εφαρμόζονται αναλόγως και επί
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τίτλων του Δημοσίου με λογιστική μορφή (άϋλων τίτλων) κατά την διάταξη του
άρθρου 12 παρ. 1β του ν. 2198/1994, με
σαφήνεια προκύπτει ότι χρηματική κατάθεση σε τράπεζα και σε κοινό λογαριασμό είναι εκείνη που γίνεται στο όνομα
δύο ή περισσοτέρων από κοινού (των
καταθετών ή αυτών και τρίτων, ή μόνον
τρίτων) και περιέχει τον όρο, ότι του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση εν όλω ή εν μέρει χωρίς την σύμπραξη των λοιπών είτε ένας, είτε μερικοί είτε
όλοι οι δικαιούχοι, είναι δε αδιάφορο αν
τα χρηματικά ποσά, που έχουν κατατεθεί
στον λογαριασμό αυτό ανήκουν σε όλους
υπέρ των οποίων υπάρχει και λειτουργεί, σε μερικούς ή σε έναν από αυτούς.
Υπέρ αυτών υφίσταται συνεπώς,
μετά την κατάθεση, ειδική περίπτωση
ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής της
οποίας τα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το
άρθρο 489 Α.Κ, είναι ακριβώς ότι καθένας
από τους δικαιούχους του κοινού λογαριασμού (δανειστές) δικαιούται να απαιτήσει
την παροχή είτε μερικώς είτε και εξ ολοκλήρου, ο οφειλέτης όμως, και στην περίπτωση αυτή η τράπεζα, υποχρέωση έχει
να την καταβάλει μία μόνο φορά.
Με την πιο πάνω κατάθεση των
χρημάτων η κυριότητά τους περιέρχεται
στην Τράπεζα και αποκτάται ξανά με την
ανάληψη αυτών από οποιονδήποτε δικαιούχο, ο οποίος έτσι γίνεται κύριος των
χρημάτων, έστω και αν δεν ήταν καταθέτης, ανεξάρτητα από τον σκοπό της καταθέσεως (εντολή κλπ) οπότε βέβαια αυτός δεν διαπράττει, με την ανάληψή τους
(χρημάτων), το αδίκημα της υπεξαιρέσεως εις βάρος των δικαιούχων του λογαριασμού (ΑΠ 1183/1985 ΝοΒ 33, 1257,
ΑΠ 598/1985 Ελ. Δ/νη 26, 591, Εφ. Αθην.
13426/1988 Ελ. Δ/νη 32, 191, Εφ. Αθην.
2568/1988 Αρχ. Νομ. ΛΘ’, 407).
Στις καταθέσεις αυτές μπορεί
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να τεθεί ο πρόσθετος όρος (άρθρ. 2 ν.
5638/1932) ότι μετά τον θάνατο οποιουδήποτε από τους δικαιούχους η κατάθεση και ο λογαριασμός θα περιέχει στους
λοιπούς επιζώντες μέχρι τον τελευταίο,
ελεύθερα παντός φόρου κληρονομίας ή
άλλου τέλους, οπότε στην περίπτωση
αυτή οι επιζώντες λαμβάνουν και ό,τι αυτός είχε καταθέσει με βάση το συμβατικό με την Τράπεζα δικαίωμα και όχι ως
κληρονόμοι του (Μπαλής Εγχειρ. Κληρ.
Δικαίου παρ. 237, σελ. 373-374, Λιτζερόπουλος Κληρ. Δικ. τομ. Α’, παρ. 70/Α
σελ. 112, ΑΠ 1/1983 ΝοΒ 31, 1366, Εφ.
Αθην. 2568/1988 ο.π.).
Περαιτέρω κατά την διάταξη του
άρθρου 3 του ν. 5638/1932 διάθεση της
καταθέσεως με πράξη είτε εν ζωή, είτε
αιτία θανάτου, δεν επιτρέπεται, οι δε κληρονόμοι του αποβιώσαντος είτε εξ αδιαθέτου, είτε και εκ διαθήκης συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων κληρονόμων, ουδέν δικαίωμα αποκτούν επί
της καταθέσεως (Εφ. Αθην. 13426/1988
ο.π.), εκτός εάν, όπως ορίσθηκε με το
άρθρο 117 Εισ. Ν. ΑΚ, συντελέσθηκε δια
της καταθέσεως δωρεά, οπότε, ως προς
το δίκαιο της νόμιμης μοίρας, κρίνεται ως
τέτοια (δωρεά), προκειμένου περί κληρονομίας καταθέτη που απεβίωσε μετά
την Εισαγωγή του Αστικού Κώδικος (Εφ.
Αθην. 2257/1985 Νο8 33, 1036).
Από την τελευταία αυτή διάταξη
προκύπτει με σαφήνεια ότι οι κληρονόμοι αποβιώσαντος δικαιούχου του λογαριασμού δεν αποκτούν δικαίωμα στην
κατάθεση και τον κοινό λογαριασμό και
δεν υπεισέρχονται ως προς την κατάθεση αυτή και τον λογαριασμό στην θέση
αυτού που κληρονόμησαν. Αν από τους
αρχικούς δικαιούχους του λογαριασμού
παραμείνει ένας μόνο λήγει η ιδιότητά
του ως κοινού λογαριασμού δηλαδή η
ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή.
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Τούτο συμβαίνει και όταν είναι δύο οι δικαιούχοι του κοινού χωρίς τον πρόσθετο όρο του άρθρου 2 ν.
5638/1932 (ότι δηλαδή μετά τον θάνατο
οποιουδήποτε εξ αυτών η κατάθεση και
ο λογαριασμός θα περιέρχεται στους λοιπούς επιζώντες μέχρι τον τελευταίο) και
αποβιώσει ο ένας με συνέπεια να μην
εκτοπίζεται η κληρονομική του κατά τις
διατάξεις του Α.Κ. διαδοχή.
Στην περίπτωση αυτή η οικεία
απαίτηση κατά της τράπεζας καθίσταται
διαιρετή και κατανέμεται μεταξύ του επιζώντος και των κληρονόμων του αποβιώσαντος με βάση τις εσωτερικές σχέσεις των δικαιούχων, κατ’ ίσα δε μέρη αν
υπάρχει σχετική αμφιβολία σύμφωνα με
τον κανόνα του άρθρου 480 Α.Κ. Το περιερχόμενο όμως στους κληρονόμους
του αποβιώσαντος ποσοστό της καταθέσεως θα διανεμηθεί μεταξύ τους κατά
το ποσοστό της κληρονομικής μερίδας
καθενός (Εφ. Αθην. 13426/1988 ο.π.).
Εξάλλου αναφορικά με τις σχέσεις
μεταξύ των πολλών συνδικαιούχου του
λογαριασμού, αυτές διέπονται από την
εσωτερική μεταξύ τους σχέση που τους
συνδέει, η οποία μπορεί να είναι εντολή,
δάνειο κλπ. Τέτοια σχέση μπορεί να είναι και η δωρεά, η οποία μάλιστα μπορεί
και να συσταθεί και χωρίς την τήρηση του
συμβολαιογραφικού εγγράφου, δεδομένου ότι η δωρεά συντελείται με την κατάθεση των χρημάτων εκείνου που τα καταθέτει (δωρητή) στην τράπεζα σε κοινό
λογαριασμό άλλων (δωρεοδόχων), που
έχουν την δυνατότητα αναλήψεως όποτε
θελήσουν (ΑΚ 498 παρ. 2), ώστε πραγματοποιείται και ο σκοπός που επέβαλε
την τήρηση του τύπου, δηλαδή ωριμότητα της σκέψεως (Λιτζερόπουλος Ερμ. ΑΚ
Εισ. Ν. άρθρο 117, αριθμ. 13). Τα παραπάνω δεν μεταβάλλονται από το γεγονός ότι ο δωρεοδόχος είναι συγχρόνως
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και δικαιούχος του κοινού λογαριασμού
(Εφ. Αθην. 2568/1988 ο.π.).
Επί της επίδικης προθεσμιακής
καταθέσεως της αποβιώσασας μητέρας
των διαδίκων, για την οποία εκδόθηκε τίτλος του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή (άϋλος τίτλος), έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου
12 παρ. 1β του ν. 2198/1994, οι διατάξεις
των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 5638/1932
«περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν», κατά τις οποίες (διατάξεις), όπως
αναφέρθηκε αναλυτικά στην νομική σκέψη της παρούσας, oι εφεσίβλητοι και ο
εκκαλών, με τον θάνατο της δικαιούχου
μητέρας τους, δεν απέκτησαν δικαίωμα
στην προθεσμιακή κατάθεση και στον
άϋλο τίτλο, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι
αυτής, καθόσον η προθεσμιακή κατάθεση και ο άϋλος τίτλος δεν συμπεριλαμβάνονται στην κληρονομιαία περιουσία της
μητέρας τους και συνεπώς ο συνδικαιούχος του λογαριασμού εκκαλών με το να
εισπράξει με βάση το συμβατικό του δικαίωμα με την τράπεζα το κεφάλαιο και
τους τόκους της προθεσμιακής καταθέσεως δεν διέπραξε το αδίκημα της υπεξαιρέσεως, όπως αβασίμως υποστηρίζουν
οι εφεσίβλητοι, ενόψει μάλιστα και του ότι
στον κρινόμενο τίτλο είχε συμπεριληφθεί
ο πρόσθετος όρος του άρθρου 2 του ν.
5638/1932 ότι σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους έμπροσθεν αναγραφόμενους συνδικαιούχους, τα δικαιώματα
από την αγορά των τίτλων αυτών θα περιέρχονται αυτοδίκαια στους επιζώντες».
Επί τη βάσει δε όσων μνημονεύθηκαν αναλυτικά ανωτέρω, ο δεύτερος
εφεσίβλητος Β.Θ, ο οποίος δεν συμπεριελήφθη ως συνδικαιούχος στην προθεσμιακή κατάθεση και τον τίτλο, καταρχήν ουδέν δικαίωμα κέκτηται επί του ποσού της καταθέσεως. Μόνον δε στην περίπτωση που με την κατάθεση συντελέ-
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σθηκε από την αποβιώσασα μητέρα τους
δωρεά προς τους συνδικαιούχους αδελφούς του (εκκαλούντα, πρώτο εφεσίβλητο) με την οποία (δωρεά) επλήγη ενδεχομένως το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας του επί της κληρονομίας της, θα μπορούσε να αναζητήσει το ελλείπον προσόν μέχρι την συμπλήρωση της νόμιμης
μοίρας του (ΑΠ 1/1983 ο.π.) πράγμα το
οποίο δεν εκτίθεται εν προκειμένω όσον
αφορά δε στον πρώτο εφεσίβλητο Α.Θ.
εφόσον ήθελε γίνει δεκτό ότι με την αναγραφή των ονομάτων τούτου και του εκκαλούντος αδελφού του ως συνδικαιούχων της καταθέσεως και του τίτλου συντελέσθηκε δωρεά της μητέρας τους προς
αυτούς και μάλιστα κατά το 1/2 του ποσού της καταθέσεως σε κάθε έναν συνδικαιούχο, τότε μόνον αυτός θα μπορούσε να αναζητήσει από τον εισπράξαντα

ολόκληρο το ποσόν συνδικαιούχο αδελφό του (εκκαλούντα) κατά τις διατάξεις του
αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΚ 904 επ.)
το ½ του ποσού της καταθέσεως, πλην
όμως στην κρινόμενη αγωγή δεν συμπεριλαμβάνεται τέτοια βάση (αδικαιολόγητου πλουτισμού).
Ενόψει των ανωτέρω, η εκκαλούμενη απόφαση που έκρινε ως νόμιμη και
δέχθηκε ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη την
αγωγή, εσφαλμένως εφάρμοσε τον νόμο
και για τούτο πρέπει να γίνει δεκτή ως και
κατ’ ουσίαν βάσιμη η έφεση και να εξαφανισθεί αυτή μόνο κατά τις διατάξεις της
με τις οποίες έγινε δεκτή από 15.3.2000
αγωγή κατά τις οποίες και πλήττεται και
αφού κρατηθεί από το Δικαστήριο τούτο
και δικασθεί κατ’ ουσίαν κατ’ άρθρο 535
παρ. 1 ΚΠολΔ η ανωτέρω αγωγή, να
απορριφθεί αυτή ως μη νόμιμη.

148/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μάρκου, Γεώργιος Πεντζιάς, Χριστίνα Δευτεραίου).
Διαθήκη. Από ανίκανο. Έννοια της ανικανότητας για σύναψη διαθήκης. Ψυχική ή διανοητική διαταραχή του διαθέτη. Απαιτείται να αποδειχθεί η ψυχική ή διανοητική διαταραχή του διαθέτη κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης. Πότε πρέπει να υπάρχει
η ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης στις διάφορες περιπτώσεις. Μυστική διαθήκη.
Η ικανότητα του διαθέτη (1719 παρ.3 ΑΚ) για την έγκυρη σύνταξή της αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο που συντάσσεται η περί εγχειρήσεως πράξη του σ/φου και μέχρι
πέρατος της. Στη μυστική διαθήκη έχει εφαρμογή το άρθρο 438 ΚΠολΔ. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1718
ΑΚ, διαθήκη για τη σύνταξη της οποίας
δεν τηρήθηκαν oι διατάξεις των άρθρων
1719 έως 1757, είναι άκυρη, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 1719 παρ. 3 του ίδιου
Κώδικα, ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη
είναι και όσοι κατά το χρόνο σύνταξης της
διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των πρά-

ξεών τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής τους.
Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, έλλειψη της συνείδησης των
πραττομένων υπάρχει, όταν ο διαθέτης
από θόλωση της διανοίας από κάποιο
νοσηρό ή μη αίτιο, σε βαθμό συγχύσεως, αδυνατεί να διαγνώσει την ουσία και
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το περιεχόμενο της πράξεως που επιχειρεί, δηλαδή βρίσκεται σε αδυναμία να διαγνώσει ότι συντάσσει διαθήκη, ή μπορεί μεν να διαγνώσει ότι συντάσσει διαθήκη, αδυνατεί όμως να διαγνώσει την
ουσία και το περιεχόμενο των επί μέρους
διατάξεων της διαθήκης, χωρίς να απαιτείται γενική και πλήρης έλλειψη της συνειδήσεως, αρκούσας προς τούτο της σε
μεγάλο βαθμό συγχύσεως αυτής.
Ψυχική ή διανοητική διαταραχή,
που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησης του διαθέτη, είναι
η διαταραχή που μειώνει σημαντικό την
ικανότητα για αντικειμενικό έλεγχο της
πραγματικότητας, όταν δηλαδή εξαιτίας
της διαταραχής αυτής αποκλείεται κατά
το χρόνο της συντάξεως της διαθήκης
ο ελεύθερος προσδιορισμός της βουλήσεώς του με λογικούς υπολογισμούς.
Σε περίπτωση έλλειψης συνείδησης των πράξεων, η απόδειξη της έλλειψης αυτής πρέπει να αναφέρεται ακριβώς στο χρόνο σύνταξης της διαθήκης,
ενώ αντίθετα στην περίπτωση που ο διαθέτης πάσχει από διανοητική διαταραχή
αν μεν πρόκειται για πάθηση περιοδικού
ή παροδικού χαρακτήρα, απαιτείται και
πάλι να αποδειχθεί η ψυχική ή διανοητική διαταραχή του διαθέτη κατά το χρόνο
σύνταξης της διαθήκης, αν όμως πρόκειται για πάθηση μη ιάσιμη ή βαρεία ψυχική διαταραχή, αρκεί η απόδειξη ότι ο διαθέτης κατά την εποχή της σύνταξης της
διαθήκης έπασχε από μόνιμη πνευματική νόσο (ΑΠ 496/2009, ΑΠ 560/2008, ΑΠ
695/2008 Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 1738 ΑΚ, για την κατάρτιση μυστικής
διαθήκης ο διαθέτης εγχειρίζει στο συμβολαιογράφο, ενώ είναι παρόντες τρεις μάρτυρες ή δεύτερος συμβολαιογράφος και ένας
μάρτυρας, έγγραφο δηλώνοντας προφορικά ότι περιέχει την τελευταία του βούληση.
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Από τη διάταξη αυτή σε συνδ. με τη διάταξη του άρθρου 1719 παρ. 3 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι, στη μυστική διαθήκη η
ικανότητα του διαθέτη για την έγκυρη σύνταξή της αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο
που συντάσσεται η περί εγχειρήσεως πράξη του συμβολαιογράφου και μέχρι πέρατος αυτής, εφόσον κατά το χρόνο αυτό λαμβάνει χώρα η κατάρτιση της μυστικής διαθήκης (ΑΠ 1355/1983 Ν0Β 1984.1191 ΑΠ
1360/2002 ΕλλΔνη 44.473).
Εξάλλου η κατά το άρθρο 1738 ΑΚ
μυστική διαθήκη έχει την αυξημένη αποδεικτική δύναμη του δημοσίου έγγραφου
που ρυθμίζουν τα άρθρα 438, 440 και 441
ΚΠολΔ, σύμφωνα δε με το άρθρο 438
«έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους
νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία αποτελούν
πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα
βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι έγιναν από
το πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο ή
ότι έγιναν ενώπιόν του, αν το πρόσωπο
αυτό είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να κάνει αυτή τη βεβαίωση. Ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνο με προσβολή
του έγγραφου ως πλαστού».
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Την 31-1-2003
αποβίωσε στην Πάτρα σε ηλικία 80 ετών
και άγαμη η Γ.Μ του Γ. και της Α., κάτοικος στη ζωή Καλαβρύτων. Με την από
8-4-1997 ιδιόγραφη διαθήκη της, η οποία
κατατέθηκε προς φύλαξη στο συμβολαιογράφο Πατρών Δ.Κ, συνταχθείσας της
12.767/10-4- 1997 πράξης του, και δημοσιεύθηκε νόμιμα με τα 100/7-2-2003 Πρακτικά δημοσίευσης διαθηκών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, εγκατέστησε μοναδικούς κληρονόμους της τους
ενάγοντες Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαβρύτων και το Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο (Γη-
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ροκομείο) Καλαβρύτων σε ολόκληρη την
κληρονομιαία περιουσία της και συγκεκριμένα τον πρώτο από τους ενάγοντες σε
δύο διαμερίσματα μίας διώροφης οικοδομής κείμενης επί της οδού Ελλησπόντου αρ. 89 στην Πάτρα, και το δεύτερο
σε ένα διαμέρισμα πολυώροφης οικοδομής κείμενης επί των οδών Παπαφλέσσα και Κορίνθου στην Πάτρα.
Ακολούθως η ανωτέρω διαθέτης,
με την από 4-8-1999 μεταγενέστερη διαθήκη της, την οποία ενεχείρισε, ως μυστική, στη συμβολαιογράφο Πατρών Β.Α δεν
ήσαν παρόντες τρεις μάρτυρες, για την
οποία, κατατεθείσα στις 5-8-1999 στην
ανωτέρω συμβολαιογράφο, συντάχθηκε
η 32.120/5-8-1999 πράξη καταθέσεως
μυστικής διαθήκης, εγκατέστησε μοναδικούς κληρονόμους της στην πιο πάνω
ακίνητη κληρονομιαία περιουσία της τις
εναγόμενες και τον πρώτο από τους ενάγοντες Ιερό Ναό και συγκεκριμένο τις μεν
εναγόμενες στα προαναφερόμενα δύο διαμερίσματα της διώροφης οικοδομής που
βρίσκεται επί της οδού Ε. αρ. 89, το δε
ενάγοντα Ιερό Ναό στο προαναφερόμενο με στοιχεία Α-7 διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου της πολυώροφης οικοδομής που βρίσκεται επί
των οδών Παπαφλέσσα και Κορίνθου.
Η μεταγενέστερη αυτή μυστική
διαθήκη, με την οποία η διαθέτης ανακάλεσε κάθε προηγούμενη διαθήκη της
(άρθρ. 1763 αρ. 1 ΑΚ) δημοσιεύθηκε νόμιμα με τα 124/14-2-2003 πρακτικά δημοσίευσης διαθηκών του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών. Περαιτέρω από
τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία ουδόλως αποδείχθηκε ότι η διαθέτης κατά
το χρόνο κατάρτισης της επίμαχης μυστικής διαθήκης έπασχε από γεροντική
άνοια, εξαιτίας της οποίας δεν είχε συνείδηση των πράξεών της και, συνεπώς,
ήταν ανίκανη να συντάξει διαθήκη, όπως
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αβάσιμα ισχυρίζονται οι ενάγοντες.
Αντίθετα αποδείχθηκε ότι η τελευταία στις 5-8-1999, ήτοι καθόν χρόνο ενεχείριζε την από 4-8-1999 μυστική
διαθήκη της στην ανωτέρω συμβολαιογράφο και συντασσόταν από την τελευταία η 32.120/5-8-1999 πράξη καταθέσεως και μέχρι πέρατος αυτής, είχε την
ικανότητα να διαγνώσει την ουσία και το
περιεχόμενο της άνω διαθήκης και να
συλλάβει την σημασία των επιμέρους διατάξεων αυτής, και όχι μόνον είχε πλήρη γνώση ότι συντάσσει διαθήκη, αλλά
και μπορούσε να αντιληφθεί πλήρως τη
σημασία των διατάξεών της, είχε δηλαδή πλήρη πνευματική διαύγεια και δεν
παρουσίαζε διαλείψεις ή κενά στη μνήμη της λόγω γεροντικής άνοιας.
Περί τούτου σαφής και κατηγορηματική είναι η κατάθεση του μάρτυρα των
εναγομένων Δ.Β, ιατρού, ο οποίος παρακολουθούσε την κατάσταση της υγείας της διαθέτιδας κατά τα τρία τελευταία
έτη της ζωής της και βεβαιώνει ότι αυτή
μέχρι το χρόνο του θανάτου της (31-12003) και, επομένως, κατά τον ανωτέρω
κρίσιμο χρόνο κατάρτισης της επίμαχης
διαθήκης, είχε πλήρη διαύγεια πνεύματος και μόνο λίγες ημέρες πριν από το
θάνατό της υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο από το οποίο επήλθε ο θάνατός της.
Εξάλλου αποδείχθηκε ότι η διαθέτης μέχρι το θάνατό της είχε τον πλήρη
έλεγχο και τη διαχείριση της περιουσίας
της και συγκεκριμένο εκμίσθωνε τα παραπάνω ακίνητά της σε διάφορα πρόσωπα, συντάσσοντας η ίδια τις αποδείξεις πληρωμής των μισθωμάτων, που
εισέπραττε (βλ. ιδία προσκομιζόμενες
αποδείξεις πληρωμής ενοικίων για τα
έτη 1992 - 2003), κάθε έτος έως και ένα
εξάμηνο πριν από το θάνατό της κατέβαλε εξ ιδίων τα ασφάλιστρα κατά πυρός
για τα διαμερίσματά της στην ασφαλιστι-
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κή εταιρία Εθνική Ασφαλιστική, (βλ. ιδία
προσκομιζόμενες αποδείξεις καταβολής
ασφαλίστρων για τα έτη 1997 — 2003).
Ενώ κατά καιρούς κατέβαλε εξ ιδίων χρηματικά ποσά στον Ταμία του Ιερού Ναού
Αγίου Νεκταρίου Καλαβρύτων υπέρ της
ανέγερσης του Ιερού αυτού Ναού.
Τα ανωτέρω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά δεν αναιρούνται από
την κατάθεση του μάρτυρα των εναγόντων Γ.Μ, Ιερέα, ο οποίος προσεπιβεβαιώνει ότι η διαθέτης μέχρι το θάνατό της
«είχε σώας τας φρένας της» και επιμελείτο των υποθέσεών της. Περαιτέρω η διαθέτης είχε πολύ καλές σχέσεις με τις εναγόμενες, οι οποίες τη βοηθούσαν και της
συμπαραστέκονταν στις δυσκολίες που
αντιμετώπιζε λόγω της μεγάλης ηλικίας
της, το γεγονός δε ότι αυτή άφησε το σημαντικότερο μέρος της ακίνητης περιουσίας της στις εναγόμενες (εξαδέλφη της
και θυγατέρα της), καταλείποντας στον
πρώτο από τους ενάγοντες μόνο το υπό
στοιχεία Α-7 διαμέρισμα της πολυώροφης
οικοδομής που βρίσκεται επί των οδών.
Παπαφλέσσα και Κορίνθου, ήταν
συνειδητή επιλογή της και έλαβε χώρα
υπό συνθήκες πλήρους πνευματικής της
διαύγειας, δικαιολογείται δε από το γεγονός ότι οι εναγόμενες τη φρόντιζαν και
την περιποιούνταν μέχρι το θάνατό της.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η αγωγή
κατά τη βάση της περί αναγνωρίσεως της
ακυρότητας της επίμαχης μυστικής διαθήκης εξαιτίας της ανικανότητας της διαθέτιδας προς σύνταξή της λόγω ελλείψεως
συνειδήσεως των πράξεών της πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν.
Περαιτέρω ο ισχυρισμός των εναγόντων ότι η επίμαχη διαθήκη δεν είναι
γραμμένη με το χέρι της διαθέτιδας δεν
ασκεί επιρροή στο κύρος της διαθήκης
δεδομένου ότι το έγγραφο που εγχειρίζει
ο διαθέτης στο συμβολαιογράφο, δηλώ-
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νοντας προφορικά ότι περιέχει την τελευταία του βούληση, μπορεί να έχει γραφεί
από το διαθέτη ή και από τρίτο πρόσωπο
(άρθρ. 1740 ΑΚ), στην προκείμενη δε περίπτωση η ως άνω διαθήκη αποτελούμενη από ένα φύλλο, γράφτηκε καθ’ υπαγόρευση της διαθέτιδας, από τον ιερέα Η.Γ
σύζυγο της πρώτης εναγομένης και πατέρα της δεύτερης, φέρει δε στο τέλος του
κειμένου την ιδιόχειρη υπογραφή της διαθέτιδας, όπως ο νόμος ορίζει (άρθρ. 1740
ΑΚ). Κατά συνέπεια, η βάση της αγωγής περί αναγνωρίσεως της ακυρότητας
της ως άνω διαθήκης από τον παραπάνω λόγο είναι αβάσιμη και απορριπτέα.
Τέλος, από την 32.120/5-8-1999
πράξη κατάθεσης μυστικής διαθήκης της
συμβολαιογράφου Πατρών Β.Α, η οποίο
έχει την αυξημένη αποδεικτική δύναμη του
δημόσιου εγγράφου, που ρυθμίζουν τα άρθρα 438, 440 και 441 ΚΠολΔ, προκύπτει
ότι κατά την εγχείριση της ως άνω διαθήκης από τη διαθέτιδα στην ανωτέρω συμβολαιογράφο ήσαν παρόντες οι μάρτυρες
Δ.Φ, Κ.Π και Δ.Ε., γεγονός που βεβαιώθηκε ενόρκως από τους τελευταίους ενώπιον της συμβολαιογράφου Πατρών Β.Α (βλ.
35.567/19-10-2005 ένορκη βεβαίωση).
Το παραπάνω δημόσιο έγγραφο
αποτελεί πλήρη απόδειξη ως προς το γεγονός της παρουσίας των ανωτέρω τριών
μαρτύρων, που βεβαιώνει η συμβολαιογράφος ως γενόμενο ενώπιόν της, επιτρεπομένης ανταποδείξεως μόνο με την προσβολή του εν λόγω εγγράφου ως πλαστού.
Κατά συνέπεια, εφόσον οι ενάγοντες δεν επικαλούνται ότι προσέβαλαν
ως πλαστή την ως άνω συμβολαιογραφική πράξη, ο σχετικός ισχυρισμός των
εναγόντων ότι κατά την εγχείριση της εν
λόγω μυστικής διαθήκης δεν ήσαν παρόντες τρεις μάρτυρες, όπως επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 1738 ΑΚ, που θεμελιώνει την τρίτη βάση της αγωγής αναγνω-
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ρίσεως της ακυρότητας της εν λόγω διαθήκης, είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με την
εκκαλούμενη απόφασή του έκρινε ομοίως και απέρριψε την αγωγή ως αβάσι-

μη κατ’ ουσίαν δεν έσφαλε ως προς την
εφαρμογή του νόμου και την εκτίμηση
του αποδεικτικού υλικού, που τέθηκε
υπό την κρίση του, γι’ αυτό οι αντίθετοι
σχετικοί λόγοι της εφέσεως πρέπει να
απορριφθούν ως αβάσιμοι κατ’ ουσίαν.

236/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Τσαούσογλου, Ιωάννης Κανελλόπουλος).
Ιδιόγραφη διαθήκη. Πρέπει να έχει γραφεί ολόκληρη, χρονολογηθεί και υπογραφεί με το
χέρι του διαθέτη, αλλιώς προσβάλλεται από οποιονδήποτε έχει συμφέρον και κηρύσσεται άκυρη. Κύριοι διάδικοι. Αποτελεί τεκμήριο γνησιότητας πενταετία από τη δημοσίευσή
της χωρίς να αμφισβητηθεί η γνησιότητα της. Η προσβολή της διαθήκης ως πλαστής
δεν είναι απαραίτητη γιατί θεωρείται άκυρη η διαθήκη και όταν γράφτηκε αλλού με υπαγόρευση του διαθέτη. Περιστατικά. Τρεις εκθέσεις πραγματογνωμόνων. Αποτέλεσμα.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1718, 1721 παρ.1 εδ.α΄ και 180ΑΚ συνάγεται ότι η ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία
δεν έχει γραφεί ολόκληρη, χρονολογηθεί και υπογραφεί με το χέρι του διαθέτη, αλλά με το χέρι άλλου προσώπου,
είναι άκυρη (ΑΠ 1336/2009 Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1595/2006 ΕλλΔνη 47.1673,
ΑΠ 1520/2006 ΕλλΔνη 48.483).
Την ακυρότητα αυτής μπορεί να
προτείνει καθένας που έχει έννομο συμφέρον, το οποίο πρέπει να είναι άμεσο.
Τέτοιο έννομο συμφέρον έχουν και οι εξ
αδιαθέτου κληρονόμοι του διαθέτη, στους
οποίους, λόγω της ακυρότητας της διαθήκης, περιέρχεται ολόκληρη η κληρονομία του (ΑΠ 1063/2006 ΕλλΔνη 47.1418,
ΕφΑθ 2781/2008 ΕλλΔνη 2009.589).
Ο επικαλούμενος τη διαθήκη δεν
αρκεί να αποδείξει τη γνησιότητα της υπογραφής σ’ αυτή, αλλά πρέπει να αποδείξει
ότι και όλο το περιεχόμενο γράφτηκε ιδιοχείρως από το διαθέτη. Η κήρυξη ως κυρίας της ιδιόγραφης διαθήκης δεν παράγει

τεκμήριο γνησιότητας υπέρ εκείνου που
την επικαλείται. Τότε μόνο αποτελεί τεκμήριο, μέχρις ανταποδείξεως, όταν από
τη δημοσίευση της διαθήκης παρήλθε πενταετία, χωρίς στο μεταξύ να αμφισβητηθεί η γνησιότητα της διαθήκης σε δίκη μεταξύ κάποιου που αντλεί δικαιώματα απ’
αυτήν και κάποιου από τους βλαπτόμενους (άρθρ. 1777 ΑΚ).
Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής για ακυρότητα της διαθήκης, λόγω
της μη ιδιόχειρης γραφής και υπογραφής
αυτής, αφού αρκεί μόνο η με την αγωγή
αντιτασσόμενη γενική άρνηση του ενάγοντος κατά του προβαλλόμενου από τη
διαθήκη, δικαιώματος του εναγομένου.
Στην περίπτωση δηλαδή, αυτή
δεν είναι υποχρεωμένος να αποδείξει
την αναλήθεια των πραγματικών περιστατικών που στηρίζουν το δικαίωμα του
εναγομένου, αλλά ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να αποδείξει την αλήθεια των
περιστατικών αυτών, δηλαδή την ιδιόχει-

292

ρη, από το διαθέτη, γραφή και υπογραφή της διαθήκης (ΑΠ 1595/2006 ό.π.,
ΑΠ 380/1989 Ελλ.Δνη 31.530, Εφ.Αθ.
3183/2006 ΕλλΔνη 47.1500).
Η προσβολή συγχρόνως της διαθήκης ως πλαστής δεν είναι αναγκαία,
αφού αυτή είναι εξίσου άκυρη και όταν
δεν είναι πλαστή, όπως συμβαίνει όταν
γράφτηκε από τρίτο με υπαγόρευση
του διαθέτη. Στην περίπτωση όμως που
προβληθεί αυτοτελής ισχυρισμός για
πλαστότητα της ιδιόγραφης διαθήκης,
τα πραγματικά περιστατικά που τον στηρίζουν οφείλει να αποδείξει αυτός που
τον προβάλλει (Εφ.Αθ 3183/2006 ο.π.,
ΕφΑθ 2781/2008 ό.π.).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Στις 8.1.2003
απεβίωσε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ. από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και αποφρακτικό ίκτερο συνεπεία καρκίνου ήπατος, ο
Σ.Κ του Γ., κάτοικος στη ζωή Μεσολογγίου, ηλικίας, κατά το χρόνο του θανάτου
του, 57 ετών. Ο τελευταίος άφησε πλησιέστερους συγγενείς και μοναδικούς εξ
αδιαθέτου κληρονόμους του τους διαδίκους αδελφούς του και την αδελφή του Μ.
χήρα Θ.Μ (μη διάδικο), κατά το χρόνο δε
του θανάτου του ήταν κύριος, νομέας και
κάτοχος των παρακάτω ακινήτων: α) ενός
οικοπέδου, εκτάσεως 463 τ.μ., κ.λ.π….
Συγκεκριμένα η διαθήκη αυτή έχει
το εξής περιεχόμενο:« Η Διαθήκη μου.
Στην Αθήνα σήμερα στις 10 Οκτωβρίου
2002 ημέρα Πέμπτη εγώ ο Σ.Κ, κάτοικος
προσωρινά στο σπίτι της αδελφής μου
Ζ.Κ. με μόνιμη κατοικία μου στο Μεσολόγγι, οδό Δροσίνη Βαλτινού 32 και έχω
τα λογικά μου σε άριστη κατάσταση επιθυμώ να φτιάξω την (.....) η οποία έχει
παρακάτω. Στην αδελφή μου Ζ.Κ. αφήνω όλη μου την περιουσία, κινητή και
ακίνητη, εκτός από το μερίδιο μου στο
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χωράφι στη Λαγγάδα που αφήνω στην
αδελφή μου Μ.Μ που αφήνω στην αδελφή μου Μ.Μ. Ευχαριστώ την αδελφή μου
Ζωή γιατί είναι η μόνη που είναι συνέχεια κοντά μου στην αρρώστια μου. Αυτές είναι οι επιθυμίες μου και θέλω με τις
ευχές μου να τηρηθούν μετά το θάνατο
μου. Τη διαθήκη μου αυτή την έγραψα
ο ίδιος και την υπογράφω. Ο Διαθέτης.
(Υπογραφή)». Τη διαθήκη αυτή προσκόμισε προς δημοσίευση στο ανωτέρω Δικαστήριο ο δικηγόρος Πειραιά Σ.Δ, ως
αιτών, ενώ κατόπιν της από 15.1.2005
αίτησης της εναγομένης η εν λόγω διαθήκη κηρύχθηκε κυρία με την 1220/2005
απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου.
Οι ενάγοντες ισχυρίζονται με την
κρινόμενη αγωγή τους ότι η παραπάνω ιδιόγραφη διαθήκη είναι άκυρη για το
λόγο ότι δεν έχει συνταχθεί και υπογραφεί από τον φερόμενο ως διαθέτη, αλλά,
αντίθετα, έχει γραφεί εξ ολοκλήρου και
υπογραφεί από τρίτο πρόσωπο και δη
από την εναγομένη αδελφή τους. Η τελευταία μαχόμενη υπέρ του κύρους της
εν λόγω διαθήκης και όντας υποχρεωμένη να αποδείξει την αλήθεια των πραγματικών περιστατικών, τα οποία στηρίζουν
το προβαλλόμενο από αυτήν δικαίωμα,
προσκόμισε ενώπιον του πρωτοβάθμιου
Δικαστηρίου, προσκομίζει δε και ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από μηνός Ιουλίου 2005 έκθεση γραφολογικής
γνωμοδότησης του δικαστικού γραφολόγου Δ.Κ, σύμφωνα με το συμπέρασμα
της οποίας « Η γραφή του κειμένου της
από 10.10.2002 ιδιόγραφης διαθήκης, με
αναγραφόμενο ως διαθέτη τον Σ.Κ, στην
οποία περιλαμβάνεται και η χρονολογία
της, είναι όμοια με τη γραφή και με τις
γραμματικού τύπου υπογραφές του Σ.Κ
στην ποιότητα της χαράξεως, στα γενικά
χαρακτηριστικά όλων των κοινών μεταξύ
τους γραμμάτων και των αριθμών, χωρίς
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διαφορές και, συνεπώς, η γραφή του κειμένου της από 10.10.2002 χειρόγραφης
διαθήκης του Σ.Κ, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρονολογία της, έχει χαραχθεί από τον Σ.Κ και είναι γνήσια γραφή
του. Η υπογραφή του διαθέτη ως Σ.Κ στο
τέλος του κειμένου της από 10.10.2002
υπό έλεγχο διαθήκης είναι όμοια με τις
υπογραφές του Σ.Κ. στα έγγραφα του
συγκριτικού υλικού, στην εμφάνιση, στη
σύνθεση, στο ρυθμό χαράξεως, στα γενικά χαρακτηριστικά και στη δομή…και,
συνεπώς, υπογραφή της διαθήκης και η
μονογραφή στο φάκελο της έχουν χαραχθεί από τον Σ.Κ και είναι γνήσια υπογραφή και μονογραφή του».
Στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας, ύστερα από μήνυση του πρώτου των εναγόντων κατά της εναγομένης,
ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών για πλαστογραφία με χρήση σε βαθμό κακουργήματος, ο Ανακριτής του 6ου
Τακτικού Τμήματος Πλημ/κών Αθηνών διέταξε με την 878/2007 διάταξη του τη διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης και διόρισε πραγματογνώμονα την
Μ.Κ, δικαστική γραφολόγο, η οποία συνέταξε την από 28.12.2007 έκθεση γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με
το τελικό συμπέρασμα της οποίας «Η από
10.10.2002 ιδιόγραφη διαθήκη που φέρεται να ανήκει στον Σ.Κ, λόγω των σημαντικών διαφορών της γραφής που αφορούν
τον αυθορμητισμό χάραξης, το γραφοκινητικό επίπεδο της γραφής, τη σύνδεση
της γραφής, τη μορφή και τη διαδοχή των
γραμμάτων «α», «η», «λ», «φ», «Μ» και
«σ» με βεβαιότητα δεν έχει συνταχθεί και
υπογραφεί από το Σ.Κ. Η από 10.10.2002
ιδιόγραφη διαθήκη που φέρεται να ανήκει
στον Σ.Κ λόγω…, με βεβαιότητα αποδίδεται στη Ζ.Κ».
Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε
και η Λ.Α-Α, δικαστική γραφολόγος, η
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οποία διορίστηκε ως πραγματογνώμονας με την 813/2007 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, σύμφωνα με το οποίο «Οι εγγραφές και η υπογραφή στην υπό έλεγχο από 10.10.2002
ιδιόγραφη διαθήκη έχουν σημαντικές διαφορές από τις γνήσιες χαράξεις του
Σ.Κ. στη δομή και σε επί μέρους χαρακτηριστικά όλων των επί μέρους τμημάτων τους, οι οποίες διαφορές δεν δικαιολογείται να υπάρχουν σε γνήσιους σχηματισμούς του και, συνεπώς, οι εγγραφές και η υπογραφή της παραπάνω διαθήκης δεν είναι γνήσιες εγγραφές και
υπογραφή του Σ.Κ, δεν έχουν χαραχθεί
από το φερόμενο ως διαθέτη, ούτε στα
πλαίσια αυθόρμητης χάραξης, ούτε στα
πλαίσια εσκεμμένης αλλοίωσης της γνήσιας χάραξης του ή αλλοίωσης οφειλόμενης σε εξωγενείς παράγοντες, αλλά είναι πλαστές και έχουν χαραχθεί από τρίτο άγνωστο γραφικό φορέα, στα πλαίσια καταβολής προσπάθειας ελεύθερης
απομιμήσεως της γραφής και υπογραφής του παραπάνω φορέα…».
Οι διαπιστώσεις των δύο τελευταίων πραγματογνωμόνων συμβαδίζουν
και με το λοιπό αποδεικτικό υλικό και συγκεκριμένα με την κατάθεση του μάρτυρα
ανταποδείξεως Α.Κ, ο οποίος αποκλείει κατηγορηματικά να έχει συνταχθεί και
υπογραφεί η επίμαχη διαθήκη από το
φερόμενο ως διαθέτη Σ.Κ. Οι μάρτυρες
Ν.Κ και Κ.Π που εξετάστηκαν, με επιμέλεια της εναγομένης, ενώπιον των συμβολαιογράφων Αθηνών και Μεσολογγίου
Α.Φ-Π και Μ.Ζ-Φ, καταθέτουν ότι ο θανών, μεταξύ των αδελφών του, είχε καλές
σχέσεις μόνο με την εναγομένη, ως τη
μόνη που του είχε συμπαρασταθεί πριν
από το θάνατο του, κατά τη διάρκεια της
ασθένειας του, χωρίς όμως να γνωρίζουν
για τη γνησιότητα της διαθήκης.
Για τις συνθήκες που δημοσιεύ-
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θηκε η επίμαχη διαθήκη, ο Ν.Κ καταθέτει ότι αυτή είχε παραδοθεί στο δικηγόρο
Πειραιά Σ.Δ από τον ίδιο τον θανόντα, ο
οποίος τη δημοσίευσε, αφού πληροφορήθηκε από τον ανωτέρω μάρτυρα το γεγονός του θανάτου του Σ.Κ. και έλαβε από
τον ίδιο ληξιαρχική πράξη θανάτου αυτού.
Ο ίδιος όμως μάρτυρας δεν δίνει
πειστική εξήγηση γιατί δεν ειδοποιήθηκαν αμέσως για την ύπαρξη της διαθήκης και οι λοιποί συγκληρονόμοι και γιατί αυτός ανακοίνωσε το γεγονός του θανάτου του Σ.Κ. στον ανωτέρω Δικηγόρο,
αν δεν γνώριζε προηγουμένως για την
ύπαρξη της διαθήκης και για το περιστατικό της κατάθεσης της από τον θανόντα
στον ανωτέρω Δικηγόρο (βλ. ένορκες καταθέσεις του Ν.Κ ενώπιον της Πταισματοδίκη Αθηνών και ενώπιον του 6ου Τακτικού Ανακριτή Αθηνών).
Ο δικηγόρος Σ.Δ εξεταζόμενος
ενόρκως του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου
καταθέτει ότι το μήνα Οκτώβριο του έτους
2002 τον επισκέφθηκε ο θανών στο γραφείο του και του εγχείρησε το φάκελο με
τη διαθήκη του και αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός του θανάτου του,
κατά μήνα Μάϊο του έτους 2003 κατέθεσε
το φάκελο με τη διαθήκη στο Πρωτοδικείο
Πειραιά προς δημοσίευση της.
Όμως η κατάθεση του εν λόγω
μάρτυρα δεν κρίνεται πειστική, δεδομένου
ότι, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο από τους ενάγοντες ιατρικό πιστοποιητικό με αριθμ. πρωτ. 24031/7.10.2004
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Κ.-Μ.
Ε.Ε.Σ, ο θανών λίγες ημέρες πριν την φερόμενη ημερομηνία σύνταξης της διαθήκης (10.10.2002), είχε μόλις εξέλθει από το
ανωτέρω νοσοκομείο (4.10.2002), όπου
είχε νοσηλευθεί λόγω αποφράξεως δωδεκαδακτύλου συνεπεία καρκίνου ήπατος
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και λίγες ημέρες αργότερα (24.10.2002) εισήλθε και πάλι στο ίδιο νοσοκομείο λόγω
αποφρακτικού ίκτερου.
Πρέπει εξάλλου, να σημειωθεί ότι
ο θανών είχε περιορισμένες γραμματικές
γνώσεις (ήταν απόφοιτος Δημοτικού) και
δεν βρέθηκαν πολλά γραπτά κείμενα αυτού, πράγμα που ενισχύει την κρίση του
Δικαστηρίου ότι η επίμαχη διαθήκη δεν
έχει γραφεί ολόκληρη, χρονολογηθεί και
υπογραφεί με το χέρι του φερόμενου ως
διαθέτη Σ.Κ. και ότι αληθής είναι ο ισχυρισμός των εναγόντων ότι οι εγγραφές
και η υπογραφή στην εν λόγω ιδιόγραφη
διαθήκη έχουν χαραχθεί από την εναγομένη αδελφή τους.
Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι η
τελευταία με το 804/2009 βούλεμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών παραπέμπεται
στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών για να δικαστεί
για την πράξη της πλαστογραφίας με χρήση της επίμαχης διαθήκης από υπαίτιο που
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του
παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ΕΥΡΩ (άρθρ.
216 παρ.1 και 3α ΠΚ).
Με βάση τα προεκτεθέντα, εφόσον δεν αποδείχθηκε η αλήθεια των
πραγματικών περιστατικών που στηρίζουν το δικαίωμα της εναγομένης, ήτοι
η ιδιόχειρη, από το διαθέτη, γραφή και
υπογραφή της επίμαχης ιδιόγραφης διαθήκης, έπρεπε να γίνει η αγωγή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την εκκαλουμένη απόφαση του δέχθηκε τα αντίθετα και έκρινε
ότι η επίμαχη διαθήκη είναι έγκυρη και
απέρριψε την αγωγή ως αβάσιμη κατ’
ουσίαν, εσφαλμένα το νόμο εφάρμοσε
και τις αποδείξεις εκτίμησε, κατά τους βάσιμους σχετικούς λόγους της εφέσεως.
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723/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεοδώρα Δρακοπούλου, Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος).
Κληρονομιά. Θάνατος διαδίκου κατά τη διάρκεια της δίκης. Η δίκη συνεχίζεται από τους
κληρονόμους με εκούσια επανάληψή της από αυτούς χωρίς να απαιτείται μεταγραφή
της δηλώσεως αποδοχή της κληρονομιάς ή παρέλευση του τετράμηνου. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 286
περ. α ‚ 287 και 290 ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται κατά το άρθρο 524 ΚΠολΔ και
στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης,
προκύπτει ότι η βίαιη διακοπή της δίκης,
που επέρχεται από το θάνατο διαδίκου,
καθώς και η εκούσια επανάληψη της από
τους κληρονόμους του, μπορούν να γνωστοποιηθούν διαδοχικά με ενιαία δήλωση
στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της
υπόθεσης προς συζήτηση, εφόσον δεν
υπάρξει αμφισβήτηση της ιδιότητας τους
ως κληρονόμων, οπότε ακολουθεί αμέσως
η συζήτηση της υπόθεσης (ΑΠ 253/2010,
ΑΠ 585/2010, ΑΠ 217/2009 δημ ΝΟΜΟΣ).
Η δήλωση επαναλήψεως των
κληρονόμων δεν προϋποθέτει παρέλευση της προθεσμίας για αποποίηση
της κληρονομιάς (ΕΑ 7798/1984 ΕλλΔνη
26.483) ούτε μεταγραφή της δηλώσεως
περί αποδοχής (ΑΠ 829/1990 ΕλλΔνη
32.327) διότι ο κληρονόμος απλώς συνεχίζει τη δίκη που αφορά σε δικαίωμα του
αποβιώσαντος, η δε δήλωση επαναλή-

ψεως ενέχει σιωπηρή αποδοχή της κληρονομιάς (ΕΑ 7798/1984 ο.π).
Στην προκειμένη περίπτωση,
όπως δεν αμφισβητείται από τον εκκαλούντα και προκύπτει από την 174/2009
ληξιαρχική πράξη θανάτου που συνέταξε
η Ληξίαρχος Αιγίου και το με αρ. πρωτ.
817/2010 πιστοποιητικό πλησιέστερων
συγγενών του δημάρχου Καλαβρύτων,
ο πρώτος ενάγων Ι.Μ. απεβίωσε στο
Αίγιο στις 15-6-2009 μετά την κατάθεση
της έφεσης και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τη σύζυγο του Π. και το τέκνο του Π.Μ. δεύτερη και τρίτο των εναγόντων ήδη εφεσίβλητων.
Επομένως οι πιο πάνω εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του Ι.Μ. (αρθ.
1710,1813,1820 και 1846 ΑΚ) νομίμως
δήλωσαν στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης τη λόγω θανάτου εκείνου βίαιη διακοπή της δικής και
την εκούσια στο όνομα τους επανάληψη
της και επομένως νομίμως χωρεί η συζήτηση της υπό κρίση έφεσης.

744/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεοδώρα Δρακοπούλου, Παναγιώτης Αρβανίτης).
Νόμιμη μοίρα. Αγωγή για διεκδίκησή της μέσα σε προθεσμία δύο ετών αν η μείωση της
περιουσίας του αποβιώσαντος επήλθε λόγω γονικών παροχών προς άλλους αναγκαίους
κληρονόμους. Απόρριψη πρώτης αγωγής λόγω αοριστίας. Έγερση της αγωγής κατά το
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άρθρο 262 ΑΚ αλλά με διαφορετικά περιστατικά. Απορρίπτεται η νέα αγωγή. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
1836 ΑΚ η αγωγή την οποία ασκεί ο μεριδούχος για ν’ ανατραπεί η δωρεά κατά το
μέρος που προσβάλλει τη νόμιμη μοίρα
του, παραγράφεται δύο χρόνια μετά το θάνατο του κληρονομουμένου. Εξάλλου σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 261 και 263
ΑΚ, την παραγραφή διακόπτει η έγερση της
αγωγής. Η παραγραφή που διακόπηκε με
τον τρόπο αυτό αρχίζει και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων
ή του δικαστηρίου (άρθρο 261).
Κάθε παραγραφή που διακόπηκε
με την έγερση της αγωγής θεωρείται σαν
να μη διακόπηκε, αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή η αγωγή απορριφθεί τελεσίδικα για λόγους μη ουσιαστικούς. Αν ο δικαιούχος εγείρει και πάλι την
αγωγή μέσα σε 6 μήνες, η παραγραφή
θεωρείται ότι έχει διακοπεί με την προηγούμενη αγωγή (άρθρο 263).
Ως απόρριψη δε της αγωγής για
λόγους μη ουσιαστικούς θεωρείται, κατά
την έννοια της ως άνω διάταξης του άρθρου 263 ΑΚ, απόρριψη για λόγους που
δεν ανάγονται στο υποστατό της αξίωσης,
αλλά για δικονομικούς, δηλαδή για έλλειψη
δικονομικών προϋποθέσεων που συνεπάγεται ακυρότητα ή απαράδεκτο αυτής, καθώς και λόγω αοριστίας της αγωγής.
Με την επανέγερση της αγωγής
μεταξύ των αυτών διαδίκων, με την ίδια
ιστορική και νομική αιτία με την απορριφθείσα, μέσα σε εξάμηνη (αποσβεστική)
προθεσμία που αρχίζει από την τελεσιδικία της απορριπτικής απόφασης, χωρίς
πάντως να θεωρείται ανεπίτρεπτη η άσκηση της νέας αγωγής πριν από την τελεσιδικία, αναβιώνει το αποτέλεσμα της παραγραφής που επήλθε με την πρώτη αγωγή.
Από τις ως άνω διατάξεις, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 221 παρ.1

ΚΠολΔ, σαφώς προκύπτει ότι ως επανέγερση της αγωγής νοείται η έγερση νέας
αγωγής με τους ίδιους διαδίκους και με
την ίδια ιστορική και νομική αιτία.
Ειδικότερα, ταυτότητα ιστορικής και
νομικής αιτίας υπάρχει όταν τα πραγματικά
περιστατικά που συγκροτούν το πραγματικό της νομικής διάταξης που εφαρμόσθηκε
κατά την προηγούμενη δίκη και ήταν αναγκαία κατά νόμο για την κατάφαση ή την
άρνηση της διαγνωσθείσας έννομης συνέπειας, τα ίδια συγκροτούν το πραγματικό εν όλω ή εν μέρει της νομικής διάταξης
που πρέπει να εφαρμοσθεί στη νέα δίκη.
Αν μεταξύ των δύο αγωγών υφίσταται διαφοροποίηση των πραγματικών γεγονότων του ιδίου δικαιώματος, δεν στοιχειοθετείται ταυτότητα διαφοράς (ΑΠ 2074/2007
δημοσ. ΝΟΜΟΣ, ΕΑ 2127/2008 ΕλΔ
2009.587, ΕΠ 722/2004 ΔΕΕ 2004.1012).
Αποδείχτηκαν τα εξής : Η ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα άσκησε ενώπιον
του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου την από
17-3-2004 αγωγή κατά των εναγομένων
και ήδη εφεσιβλήτων, με την οποία ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας της Ι.Τ., ο οποίος
απεβίωσε στις 22-3-2002, κατέλιπε μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους του
την ίδια, τη σύζυγό του από το δεύτερο
γάμο του Κ.Τ. και τους εναγόμενους, τέκνα του από το δεύτερο γάμο του.
Ότι ο πατέρας της κατά το χρόνο
του θανάτου του δεν κατέλιπε κληρονομιά,
γιατί όσο ζούσε είχε μεταβιβάσει στους εναγόμενους λόγω γονικής παροχής το 1/2 εξ
αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας τεσσάρων
ακινήτων, όπως ειδικότερα περιγράφονταν
στην αγωγή αυτή και συγκεκριμένα με το
υπ’ αριθμ. 46773/1994 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πατρών Χ.Β., το οποίο μεταγράφηκε νομίμως, είχε μεταβιβάσει στον
καθένα απ’ αυτούς το 1/4 εξ αδιαιρέτου της
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ψιλής κυριότητας των δύο εκ των ως άνω
ακινήτων και με το υπ’ αριθμ. 47678/1996
συμβόλαιο της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, το οποίο μεταγράφηκε νομίμως,
είχε μεταβιβάσει στον πρώτο των εναγομένων το 1/2 εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας των υπόλοιπων ακινήτων και επιπλέον
στη δεύτερη των εναγομένων λόγω δωρεάς το ποσό των 80.704 ευρώ, με το οποίο
αυτή αγόρασε το επίσης περιγραφόμενο
στην αγωγή διαμέρισμα, δυνάμει του υπ’
αριθμ. 47502/1995 συμβολαίου της ίδιας
ως άνω Συμβολαιογράφου, το οποίο μεταγράφηκε νομίμως.
Ότι οι ανωτέρω γονικές παροχές
αποτελούν δωρεές στο σύνολο τους, διότι δεν τις επέβαλαν ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή λόγοι ευπρέπειας. Ότι η αξία των
μεταβιβασθέντων κατά ψιλή κυριότητα
ποσοστών των άνω ακινήτων, συνυπολογιζομένης και της αξίας της επικαρπίας, λόγω του θανάτου εν τω μεταξύ του
πατέρα της και η αξία της δωρεάς προς
τη δεύτερη των εναγομένων ανερχόταν
κατά το χρόνο των ως άνω παροχών στο
ποσό των 341.704 ευρώ. Και ότι με τις
ως άνω γονικές παροχές και δωρεά θίγεται το από 1/8 ποσοστό της νόμιμης
μοίρας της, αξίας 42.713 ευρώ.
Ζητούσε δε ν’ ανατραπούν ως
άστοργες οι γονικές παροχές που έγιναν με τα υπ’ αριθμ. 46773/1994 και
47678/1996 συμβόλαια, καθώς και η αγοραπωλησία που έγινε με το υπ’ αριθμ.
47502/1995 συμβόλαιο κατά το 1/8 εξ αδιαιρέτου, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι
να της μεταβιβάσουν το 1/8 εξ αδιαιρέτου των ακινήτων που αναφέρονται στα
υπ’ αριθμ. 46773/1994 και 47678/1996
συμβόλαια, να θεωρηθεί κατ’ άρθρο 949
ΚΠολΔ ότι η προς μεταβίβαση δήλωση
βούλησής τους έγινε με την τελεσιδικία
της απόφασης που θα εκδοθεί και επικουρικά, σε περίπτωση που δεν σώζονται τα
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ως άνω ακίνητα, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον ο καθένας τους,
να της καταβάλουν το ποσό των 42.713
ευρώ, με το νόμιμο τόκο.
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 611/2005 απόφαση, η
οποία έχει γίνει τελεσίδικη και με την
οποία απορρίφθηκε η αγωγή ως αόριστη, για το λόγο ότι δεν εξέθετε η ενάγουσα κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο
από το οποίο να προκύπτει ο χαρακτήρας των ως άνω γονικών παροχών ως
δωρεών, δηλαδή ότι οι γονικές αυτές
παροχές υπερβαίνουν κατά το 1/8, που
αντιστοιχεί στη νόμιμη μοίρα της, το μέτρο που επιβαλλόταν από τις περιστάσεις κατά το χρόνο σύστασης τους, με
αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που
να προσδιορίζουν το μέτρο αυτό.
Στη συνέχεια η ενάγουσα άσκησε στις 13-1-2006, δηλαδή εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση στις 23-8-2005
της υπ’ αριθμ. 611/2005 απόφασης, την
υπό κρίση αγωγή, με την οποία, εκτός
από τη συμπλήρωση της προαναφερόμενης αοριστίας, διαφοροποιήθηκε από
την προγενέστερη αγωγή της.
Ειδικότερα με την υπό κρίση αγωγή, όπως προεκτέθηκε το περιεχόμενο της, μετέβαλε την αξία της δωρεάς
προς τη δεύτερη των εναγομένων από
το ποσό των 80.704 ευρώ που επικαλέστηκε στην προηγούμενη αγωγή της,
στο ποσό των 58.694 ευρώ, επικαλέστηκε για πρώτη φορά ότι μεταξύ του
χρόνου των ως άνω γονικών παροχών
και δωρεάς και του χρόνου θανάτου του
πατέρα της μεσολάβησε υποτίμηση της
δραχμής και αύξηση του τιμαρίθμου και
ανήγαγε για το λόγο αυτό την αξία της
πλασματικής κληρονομιάς στο ποσό των
385.683 ευρώ, αντί εκείνου των 341.704
ευρώ, που υποστήριζε στην προηγούμενη αγωγή της και κατ’ ακολουθία την αξία
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της νόμιμης μοίρας της στο ποσό των
48.204 ευρώ, αντί εκείνου των 42.713
ευρώ και επίσης επικαλέστηκε για πρώτη φορά ότι επικουρικά οι ως άνω γονικές παροχές αποτελούν δωρεές κατά τα
2/8 των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν
στους εναγόμενους με το πρώτο από τα
προαναφερόμενα συμβόλαια.
Έτσι ζήτησε με την υπό κρίση
αγωγή τη σύμμετρη ανατροπή της τελευταίας γονικής παροχής μέχρι του ποσού
των 48.204 ευρώ, ήτοι ζήτησε επιπλέον
του αιτουμένου με την προηγούμενη αγωγή. Ενόψει όμως των διαφοροποιήσεων
των δύο αγωγών, με τη δεύτερη των οποίων, δηλαδή την υπό κρίση αγωγή, γίνεται
επίκληση για πρώτη φορά των ως άνω
νέων πραγματικών περιστατικών, καθώς
και των διατάξεων του άρθρου 288 ΑΚ,
δεν υπάρχει σύμπτωση πραγματικής και
νομικής αιτίας μεταξύ αυτών.
Επομένως η διετής παραγραφή
της αξίωσης της ενάγουσας, που άρχισε από το χρόνο του θανάτου του πατέρα της (22-3-2002), δεν θεωρείται, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στη νομική

σκέψη, ότι διακόπηκε μετά την τελεσίδικη απόρριψη της προηγούμενης αγωγής της ως αόριστης και την άσκηση της
υπό κρίση δεύτερης αγωγής της, εφόσον η τελευταία δεν έχει την ίδια ιστορική και νομική αιτία με την πρώτη αγωγή.
Κατόπιν αυτών η αξίωση της ενάγουσας για ανατροπή της γονικής παροχής που προσβάλλει τη νόμιμη μοίρα της
έχει υποπέσει στη διετή παραγραφή της
διάταξης του άρθρου 1836 παρ. 2 ΑΚ,
αφού από το χρόνο του θανάτου του πατέρα της (22-3-2002) μέχρι την άσκηση
της υπό κρίση αγωγής (13-1-2006) έχει
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των δύο ετών, κατά τη βάσιμη ένσταση
που πρόβαλαν παραδεκτά το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο οι εναγόμενοι.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την εκκαλούμενη απόφασή του απέρριψε την υπό κρίση αγωγή
κατά παραδοχή της ως άνω ένστασης
παραγραφής, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και όσα αντίθετα υποστηρίζει η ενάγουσα με την έφεσή της είναι
αβάσιμα και απορριπτέα.

803/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεωργίος Φλώρος, Ευστάθιος Καννής, Κωνσταντίνος Γιαννάτος,
Νικόλαος Φιλιππόπουλος).
Κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής. Δικαίωμα να παραχωρήσει την κληρονομική περιουσία στους δανειστές της κληρονομιάς και τους κληροδόχους οπότε με την
παραχώρηση αυτή απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση προς αυτούς. Από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης για την εκκαθάριση της κληρονομιάς, κάθε διαχειριστική πράξη του κληρονόμου πάνω στην κληρονομιά είναι έκτοτε άκυρη και κάθε δίκη της
κληρονομιάς διεξάγεται από τον εκκαθαριστή που νομιμοποιείται ως διάδικος μη δικαιούχος. Κακόπιστος νομέας. Έννοια. Υποχρέωσή του προς καταβολή των ωφελημάτων.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1905
ΑΚ αφότου γίνει δήλωση της αποδοχής

της κληρονομίας με το ευεργέτημα της
απογραφής, τα δικαιώματα και οι υποχρε-
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ώσεις της κληρονομίας αποχωρίζονται
αυτοδικαίως από την περιουσία του κληρονόμου και αποτελούν χωριστή ομάδα.
Ακόμα κατά τη διάταξη του άρθρου 1909
ΑΚ, ο κληρονόμος με απογραφή έχει δικαίωμα να παραχωρήσει την κληρονομική περιουσία στους δανειστές της κληρονομίας και τους κληροδόχους, σύμφωνα
με τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας
και με την παραχώρηση αυτή απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση προς αυτούς.
Περαιτέρω με τις διατάξεις των άρθρων 1913-1922 ΑΚ θεσπίζονται μέτρα
για την είσπραξη ή χρησιμοποίηση του
ενεργητικού της κληρονομιάς και την απόσβεση του παθητικού της και τέτοιο είναι
η δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας.
Από τη δημοσίευση της απόφασης
που διατάζει την εκκαθάριση της κληρονομίας, δεν επέρχεται μεν μεταβολή στο πρόσωπο του φορέα της ουσιαστικής έννομης
σχέσης, αλλά παραμένει τέτοιος ο κληρονόμος, που σημαίνει ότι αυτός εξακολουθεί να είναι κύριος και νομέας των κληρονομιαίων πραγμάτων, απλώς παραχωρεί
την κατοχή τους στον εκκαθαριστή, όμως
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κληρονομιάς αποχωρίζονται αυτοδικαίως από
την περιουσία του κληρονόμου και αποτελούν χωριστή ομάδα που διοικείται από
τον εκκαθαριστή (άρθρο 1914 ΑΚ), ο οποίος, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, εκπροσωπεί τον κληρονόμο.
Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται
ότι από τη δημοσίευση της οριστικής
απόφασης για την εκκαθάριση κληρονομίας, κάθε διαχειριστική πράξη του κληρονόμου πάνω στην κληρονομία είναι
έκτοτε άκυρη και κάθε δίκη της κληρονομίας, δηλαδή κάθε δίκη που έχει αντικείμενο απαιτήσεις ή υποχρεώσεις της
κληρονομίας διεξάγεται πλέον από τον
εκκαθαριστή, ο οποίος και μόνο νομιμοποιείται ως διάδικος με την ιδιότητα του
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μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διαδίκου
και όχι με την ιδιότητα του εκπροσώπου
οιουδήποτε (ΕφΔωδ 189/2005 δημοσ.
ΝΟΜΟΣ, ΕΘ 2495/93 Αρμ. 1994.64, ΕΑ
5690/87 ΕλΔ 1989.801, Κ. Παπαδόπουλου «Αγωγές κληρονομικού δικαίου» τόμος δεύτερος παρ. 245, αρ. 1,4, Α. Γεωργιάδη - Μ. Σταθόπουλου «Αστικός κώδιξ» άρθρα 1909 αρ. 3 και 1918 αρ. 2, 3).
Στην προκείμενη περίπτωση,
κατά τα εκτιθέμενα στην υπό κρίση αγωγή, ο έκτος των εναγόντων άσκησε αυτή
υπό την ιδιότητά του ως εκκαθαριστή της
κληρονομιάς του Σ.Σ., η εκκαθάριση της
οποίας είχε διαταχθεί με απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Επομένως, σύμφωνα με την προεκτεθείσα νομική σκέψη, μόνο αυτός νομιμοποιείτο ν’ ασκήσει την ένδικη διεκδικητική
αγωγή και όχι οι κληρονόμοι του Σ. Σ..
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το
οποίο με την εκκαλούμενη απόφασή
του απέρριψε, όπως προαναφέρθηκε,
την αγωγή ως προς τον έκτο των εναγόντων ως απαράδεκτη για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησής του, με την αιτιολογία ότι ο εκκαθαριστής κληρονομίας
δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των νομιμοποιούμενων προς άσκηση διεκδικητικής
αγωγής προσώπων, έσφαλε ως προς
την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου.
Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή
η πρώτη έφεση, να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση ως προς τις διατάξεις της αναφορικά με τον έκτο των εναγόντων, να κρατηθεί κατά τούτο η υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο (άρθρο
535 παρ. 1 ΚΠολΔ), να δικαστεί η αγωγή, να κριθεί ορισμένη και νόμιμη ως
προς τον έκτο των εναγόντων, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 481 επ.,
914, 926, 1041, 1045, 1094, 1096 εδ.
α΄, 1098, 1099, 1113, 1193, 1198, 1199,
1710, 1813, 1820, 1884, 1904, 1913 επ.
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ΑΚ και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς
την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από τις διατάξεις των άρθρων
1096 και 1098 ΑΚ, προκύπτει ότι αν ο
νομέας ήταν κακόπιστος κατά το χρόνο
που κατέλαβε το πράγμα, γνώριζε δηλαδή ή από βαρεία αμέλεια αγνοούσε ότι
δεν δικαιούται στη νομή του πράγματος,
ή αν έμαθε ότι δεν δικαιούται στην έκταση που την άσκησε, υπό την έννοια ότι
όσα περιήλθαν σε γνώση του τον υποχρέωναν να πιστέψει ότι δεν δικαιούται
στη νομή του πράγματος (ΑΠ 1450/80
ΝοΒ 29,709, ΕΑ 7909/80 ΕλΔ 21, 709),
υπέχει από τότε ως προς το πράγμα και
τα ωφελήματα του πράγματος, την ίδια
ευθύνη που έχει και για το χρόνο μετά
την επίδοση της αγωγής, δηλαδή ενέχεται σε απόδοση των ωφελημάτων που
πραγματικά, έστω και κατά παράβαση
των κανόνων της τακτικής διαχείρισης,
εισέπραξε και εκείνων που από υπαιτιότητά του δεν εισέπραξε, ενώ μπορούσε να εισπράξει, σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής διαχείρισης.
Ωφελήματα του πράγματος, κατά

την έννοια των παραπάνω διατάξεων,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 961 παρ. 1 και 3 ΑΚ, είναι οι φυσικοί καρποί, δηλαδή τα φυσικά προϊόντα του πράγματος και καθετί που πορίζεται κανείς από το πράγμα σύμφωνα με τον προορισμό του, αν και δεν είναι προϊόν αυτού, καθώς και κάθε πρόσοδος που αποφέρει το πράγμα δυνάμει κάποιας έννομης σχέσης, δηλαδή οι
πολιτικοί καρποί, όπως π.χ το μίσθωμα.
Τέλος δε, ωφέλημα είναι και κάθε
όφελος που έχει ο νομέας από την ενοίκηση ή την κατ’ άλλο τρόπο χρήση του
πράγματος από τον ίδιο, συνεπεία των
οποίων εξοικονομεί τη δαπάνη στην οποία
θα υποβαλλόταν αν μίσθωνε άλλο όμοιο
πράγμα, οπότε η ωφέλεια συνίσταται στην
εξοικονόμηση της σχετικής δαπάνης για
τα μισθώματα (ΑΠ 11/2004 ΧρΙδΔ 2004,
414, ΑΠ 540/2002 δημοσ. ΝΟΜΟΣ, ΕΑ
568/2009 ΕλΔ 2009,1108, ΕΑ 7934/2007
ΕλΔ 2008,1106, Α. Γεωργιάδη - Σταθόπουλου «Αστικός κώδιξ» άρθρο 961 αρ. 3, άρθρα 1096 - 1100 αρ. 525, 35, 36).

820/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Πιτσούνης, Ανδρέας Παπαδόπουλος).
Δωσιδικία κληρονομιάς (30 παρ. 2 ΚΠολΔ). Μετά την συμπλήρωση της διετίας από
το θάνατο του κληρονομουμένου, κρίσιμη είναι είτε η γενική νόμιμη δωσιδικία του εναγομένου είτε οποιαδήποτε άλλη ειδική δωσιδικία που προσήκει στη φύση της διαφοράς. Διαδικασία δικαιοπραξίας (33 ΚΠολΔ). Διαφορές που αφορούν την ύπαρξη, το
κύρος δικαιοπραξίας εν ζωή μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος που καταρτίστηκε η δικαιοπραξία ή της εκπληρώσεως της παροχής. Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως η περί αποδοχής της προτάσεως προς σύναψη συμβάσεως δήλωση του ενός των συμβαλλομένων. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 30
παρ. 2 ΚΠολΔ οι απαιτήσεις των κλη-

ρονόμων έως τη διανομή της κληρονομίας, απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας χρε-
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ών του κληρονομουμένου ή της κληρονομίας καθώς και εμπράγματες απαιτήσεις για κινητά που δεν περιλαμβάνονται στην παρ.1 υπάγονται για δύο χρόνια από το θάνατο του κληρονομουμένου στην αποκλειστική αρμοδιότητα του
δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου είχε αυτός την κατοικία του και αν δεν
είχε κατοικία τη διαμονή του.
Η διάταξη αυτή ιδρύει αποκλειστική αρμοδιότητα για τις απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας χρεών του κληρονομουμένου ή της κληρονομιάς για δύο έτη μετά
το θάνατο του κληρονομουμένου. Μετά
την πάροδο όμως της προθεσμίας αυτής, κρίσιμη είναι είτε η γενική νόμιμη
δωσιδικία του εναγομένου είτε οποιαδήποτε άλλη ειδική δωσιδικία που προσήκει στη φύση της διαφοράς (βλ Μπέη
Πολ.Δικ. αρθ. 33 σελ. 211).
Περαιτέρω, κατ’ αρθρ. 33 ΚΠολΔ
διαφορές που αφορούν την ύπαρξη, το
κύρος δικαιοπραξίας εν ζωή και όλα τα
δικαιώματα που πηγάζουν από αυτήν,
μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος που καταρτίστηκε η δικαιοπραξία ή της εκπληρώσεως της παροχής.
Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως είναι σύμφωνα με το άρθρο 192
ΑΚ ο τόπος όπου περιέρχεται η περί
αποδοχής της προτάσεως προς σύναψη συμβάσεως δήλωση του ενός των
συμβαλλομένων (ΕφΑΘ 8751/2004 ΕλλΔνη 2005.1503, ΕφΑΘ 1690/1997 ΕλλΔνη 38.871). Ο τόπος αυτός προσδιορίζει την κατά το άρθρο 33 ΚΠολΔ συντρέχουσα δωσιδικία που είναι η ίδια
και όταν ενάγονται ή ενάγουν oι διάδοχοι εκείνων που προέβησαν στη δικαιοπραξία (βλ Μπέη ο.π αρθ. 33 σελ. 226,
ΕφΑΘ 1203/1997 ΕλλΔνη 38.871, ΕφΑΘ
12474/1987 ΕλλΔνη 30.114).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η

301

ενάγουσα ιστορούσε στην αγωγή της ότι
με την 2926/1973 σύμβαση πιστώσεως
με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που
καταρτίστηκε στην Αμαλιάδα χορήγησε
στην εταιρεία με την επωνυμία «Χ.Κ.Κ.
Α.Β.Ε.Ε» πίστωση μέχρι του ποσού των
15.000.000 δρχ την εξόφληση του οποίου
εγγυήθηκε ο Χ.Κ. ως αυτοφειλέτης ευθυνόμενος εις ολόκληρον με την πρωτοφειλέτρια εταιρεία, με ταυτάριθμες δε μεταγενέστερες δέκα (10) αυξητικές συμβάσεις
το ύψος του αλληλοχρέου λογαριασμού
ανήλθε σε 41.000.000 δρχ.
Ότι με την από 24-2-1975 πρόσθετη πράξη εγγυήσεως που συνήφθη
στην Αμαλιάδα, οι Κ.Κ., Ν.Κ. και Ζ. σύζυγος Χ.Π., η οποία μεταγενέστερα απεβίωσε και κληρονομήθηκε από το τέκνο της
Η.Π. κατά ποσοστό ¾ αδιαιρέτως και τον
εναγόμενο σύζυγο της Χ.Π. κατά ποσοστό ¼ αδιαιρέτως, εγγυήθηκαν προσωπικά ως αυτοφειλέτες και εις ολόκληρον
ευθυνόμενοι ο καθένας με την πιστούχο
εταιρεία την εξόφληση παντός καταλοίπου του ως άνω αρχικού λογαριασμού
μετά της πρώτης αυξητικής πιστώσεως.
Ότι με την 3094/24-2-1975 όμοια
σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που καταρτίστηκε στην Αμαλιάδα η ενάγουσα χορήγησε στην ανωτέρω εταιρεία με την επωνυμία «Χ.Κ.Κ. Α.Β.Ε.Ε» πίστωση μέχρι
του ποσού των 15.000.000 δρχ την εξόφληση του οποίου εγγυήθηκαν ως αυτοφειλέτες και εις ολόκληρον ευθυνόμενοι
ο καθένας οι προαναφερθέντες τέσσερις
εγγυητές, τέκνα του Χ.Κ. με ταυτάριθμες
δε μεταγενέστερες 18 συμβάσεις εκ των
οποίων η 14η περιοριστική και οι λοιπές
αυξητικές που καταρτίστηκαν στην Αμαλιάδα, το ποσό του αλληλόχρεου λογαριασμού ανήλθε σε 110.000.000 δρχ.
Ότι τις αυξητικές αυτές συμβάσεις
εγγυήθηκαν προσωπικά ως αυτοφειλέ-
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τες και εις ολόκληρον ευθυνόμενοι ο καθένας εξ αυτών οι ανωτέρω τέσσερις εγγυητές μεταξύ των οποίων και η σύζυγος
του εναγομένου, Ζ.Κ.. Ότι στις 2-8-1984 η
ενάγουσα προέβη στο κλείσιμο των ανωτέρω λογαριασμών σύμφωνα με τους
συμβατικούς του όρους και το προκύψαν
κατά το κλείσιμο αυτό χρεωστικό σε βάρος της πιστούχου εταιρείας κατάλοιπα,
ανερχόταν στο ποσό των 52.193.864 δρχ
του πρώτου λογαριασμού και στο ποσό
των 94.967.183 δρχ του δευτέρου και συνολικά στο ποσό των 147.161.047 δρχ.
Ότι γνωστοποίησε το κλείσιμο
των λογαριασμών και το κατάλοιπο σε
όλους τους εγγυητές, στη Ζ.Κ. και στην
πρωτοφειλέτιδα τους οποίους στις 16-91984 και κάλεσε να καταβάλουν τα ανωτέρω ποσά Ακολούθως η Ζ.Κ. απεβίωσε
στις 28-4-1995 και κληρονομήθηκε κατά
ποσοστό 1/4 αδιαιρέτως από τον εναγόμενο σύζυγο της και από το τέκνο της Η.
κατά ποσοστό 3/4 αδιαιρέτως.
Για τους λόγους αυτούς ζήτησε
με απόφαση κηρυσσομένη προσωρινά
εκτελεστή για το καταψηφιστικό της αίτημα α) να αναγνωριστεί ότι υποχρεούται ο εναγόμενος ως καθολικός διάδοχος
της Ζ.Κ. να της καταβάλει τα ποσά των
14.084,15 ευρώ και 41.267,40 ευρώ β)
να της καταβάλει τα ποσά των 14.084,15
ευρώ και 21.267,40 ευρώ νομιμότοκα

με το νόμιμο τόκο και ανατοκισμό ανά
εξάμηνο από 16-9-1984 άλλως από
1/1/1999 κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στην αγωγή.
Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον
παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
της διετίας από το θάνατο της Ζ.Κ., (284-2005) της οποίας καθολικοί διάδοχοι είναι κατά τα ανωτέρω, ο υιός της Η. και ο
σύζυγος της Χ.Π. εναγόμενος, η υπόθεση δεν υπάγεται στη δωσιδικία της κληρονομιάς κατ’ άρθ. 30 παρ. 2 ΚΠολΔ, αλλά
αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο για να εκδικάσει την αγωγή εκτός εκείνου της νομίμου γενικής δωσιδικίας του εναγομένου
είναι και το Μονομελές Πρωτοδικείο Αμαλιάδας κατ’ άρθ. 33 ΚΠολΔ διότι η Αμαλιάδα ήταν ο τόπος καταρτίσεως των ανωτέρω συμβάσεων και όπως αναφέρθηκε στην αρχή της απόφασης η δωσιδικία αυτή συντρέχει και όταν ενάγονται οι
διάδοχοι εκείνων που δικαιοπράκτησαν,
όπως στην προκειμένη περίπτωση.
Συνεπώς, η εκκαλούμενη απόφαση, η οποία θεώρησε ότι είναι αναρμόδιο κατά τόπο το Μονομελές Πρωτοδικείο Αμαλιάδας για να εκδικάσει τη διαφορά και την παρέπεμψε για εκδίκαση
στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών,
δεν ερμήνευσε ούτε εφάρμοσε ορθά το
νόμο και γι’ αυτό έσφαλε.

883/2010
(Πρόεδρος: Γεράσιμος Τσούνης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Παρασκευή Δημοσθένους-ΜαλακάσηΕισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Ανδριόπουλος, Βασίλειος Στρατάκος).
Διαθήκη. Προσβολή της υπογραφής της. Δεν υπάρχει κώλυμα να εξεταστούν μάρτυρες δικηγόροι, κληρικοί ή συμβολαιογράφος που συνέπραξε στη σύνταξή της. Ο συμβολαιογράφος δεν είναι εξαιρετέος μάρτυρας, εκτός αν η διαθήκη προσβάλλεται ως
άκυρη για τυπικό ελάττωμα που αποδίδεται στο συντάκτη συμβολαιογράφο.
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Η υπογραφή μπορεί να συνίσταται
στο οικογενειακό όνομα ή μόνο το κύριο
όνομα του διαθέτη. Μπορεί ακόμη να είναι
και άμορφη δέσμη γραμμών εφόσον αυτός
έτσι υπέγραφε κατά το τελευταίο διάστημα της ζωής του (βλ. Αγωγή Κληρονομικού
Δικαίου Κ. Παπαδόπουλος σελις 93 επ).
Εξάλλου από την παρ. 3 του άρθρου 400 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι δεν
εξετάζονται όταν κληθούν ως μάρτυρες
“οι κληρικοί δικηγόροι συμβολαιογράφοι... για τα πραγματικά γεγονότα που
τους εμπιστεύτηκαν ή που διαπίστωσαν κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, για τα οποία έχουν καθήκον
εχεμύθειας... καθώς και πρόσωπα που

303

μπορεί να έχουν συμφέρον από τη δίκη”.
Δεν υπάρχει όμως κώλυμα να εξετασθεί ως μάρτυρας στη δίκη προσβολής
της διαθήκης το πρόσωπο που συνέπραξε στη σύνταξή της. Έτσι ο συμβολαιογράφος δεν είναι εξαιρετέος μάρτυρας
στη δίκη αυτή, αφού δεν μπορεί να θεμελιωθεί άμεση και βέβαιη ωφέλεια, ή αποτροπή βλάβης ως αναγκαία συνέπεια της
δίκης γι’ αυτόν, εκτός αν η σχετική συμβολαιογραφική πράξη προσβάλλεται ως
άκυρη για τυπικό ελάττωμα που αποδίδεται στο συντάκτη συμβολαιογράφο (Νίκας Ερμ. Κωδ. Πολ. Δικ. Τ1 άρθρο 400
σελ. 758, Εφ. Αθ. 7191/2003 ΝΟΜΟΣ).
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6. πολιτικη δικονομια
3/2010
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Απόστολος Κυριαζής, Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, Ξενοφών
Νικολάου, Ευστάθιος Τζεφριός).
Συμβολαιογράφος. Αγωγή κακοδικίας εναντίον του. Προϋπόθεση της ευθύνης των
προσώπων που ενάγονται κατά το άρθρο 73 ΕισΝΚΠολΔ (για κακοδικία) αποτελεί η
δόλια ή από βαριά αμέλεια πρόκληση ζημίας σε άλλον κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων ως ειδική μορφή αδικοπραξίας. Στα καθήκοντα του σ/φου δεν περιλαμβάνονται και η μεταγραφή του δικαιοπρακτικού εγγράφου που αυτός συντάσσει,
έστω και αν αυτός έχει τη δυνατότητα αυτή. Συνεπώς τυχόν ζημιογόνος ενέργεια συμ/
φου ως προς την μεταγραφή ή μη μεταγραπτέας δικαιοπραξίας δεν δύναται να στηρίξει αγωγή κακοδικίας. Χρηστά ήθη. Αγωγή με βάση τα χρηστά ήθη. Πότε υπάρχει ευθύνη για αποζημίωση. Υποχρέωση του σ/φου που υποχρεούται να τηρεί. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις του άρθρου 73
§§ 1 και 4 ΕισΝΚΠολΔ, συνάγεται ότι
η αγωγή κακοδικίας κατά των δικαστικών προσώπων που αναφέρονται σε
αυτό, μεταξύ των οποίων είναι και ο
συμβολαιογράφος, επιτρέπεται μόνον
αν στηρίζεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια
ή αρνησιδικία και ο ενάγων ζημιώθηκε από αυτές τις πράξεις ή παραλείψεις
(ΕφΛαρ 62/2005 ΕλλΔνη 46, 1530 ΕφΑθ
434/1991 ΕλλΔνη 32, 1646).
Ο νομοθέτης δεν απέβλεψε σε
διαφοροποίηση μεταξύ δικαστικών λειτουργών (για τους οποίους προέβλεπε
ο Ν.407/1914 και ήδη ο Ν.693/1977) και
των προσώπων που αναφέρονται στο
παραπάνω άρθρο 73ΕισΝΚΠολΔ, εκτός
από το αρμόδιο δικαστήριο και την τηρητέα διαδικασία, αφού οι διατάξεις του άρθρου αυτού λήφθηκαν αυτούσιες από τον
Ν.407/1914, κατά δε ρητή πρόβλεψη του
άρθρου 16 του νομοσχεδίου περί κακοδικίας οι διατάξεις των άρθρων 6-15, στα
οποία ρυθμίζονται ομοιοτρόπως προς
τον Ν.407/1914 οι προϋποθέσεις ασκή-

σεως αγωγής κακοδικίας κατά των δικαστικών λειτουργών, εφαρμόζονται αναλόγως και επί αγωγής κακοδικίας κατά
δικηγόρου, ειρηνοδίκου, συμβολαιογράφου κ.λ.π. (ΑΠ 9937/1976 ΝοΒ 25.1209,
ΕφΑθ 434/1991 οπ. αν Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας 7/1976 ΕλλΔνη 20.192).
Προϋπόθεση δε της ευθύνης των
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο
73 ΕισΝΚΠολΔ σύμφωνα με τις διατάξεις
περί κακοδικίας αποτελεί η δόλια ή από
βαριά αμέλεια πρόκληση ζημίας σε άλλον, κατά παράβαση των υπηρεσιακών
καθηκόντων ως ειδική μορφή αδικοπραξίας (Γ.Σταθέας, Αγωγή κακοδικίας κατά
δικηγόρων, συμβολαιογράφων, διαιτητών, δικαστικών γραμματέων και δικαστικών επιμελητών-προβλήματα από το
άρθρο 73ΕισΝΚΠολΔ Δίκη 2005 σ.278
Δ.Σακκά, Αγωγή κακοδικίας κατά Συμβολαιογράφου, Δίκη 2006 σ. 468 και 471).
Στην περίπτωση δε του συμβολαιογράφου, ο οποίος κατά το άρθρο 1 § 1
του Ν.2830/2000 είναι άμισθος δημόσιος
λειτουργός, στα καθήκοντα δεν περιλαμ-
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βάνεται και η μεταγραφή των δικαιοπρακτικών εγγράφων που αυτός συντάσσει κατ’ άρθρο 1 § 1 του Ν. 2830/2000,
έστω και εάν αυτός έχει τη δυνατότητα
αυτή κατ’ άρθρο 1 § 1 στοιχ. 3 εδ. 2 του
Ν. 2830/2000, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο
δεν του επιτάσσεται ως υπηρεσιακό καθήκον. Ακόμη δε και εάν έχει αναλάβει
συμβατικά την υποχρέωση να προβεί
στη μεταγραφή, δεν υφίσταται υπηρεσιακό καθήκον προς τούτο αλλά μόνο
συμβατική υποχρέωση.
Συνεπώς, τυχόν ζημιογόνος ενέργεια συμβολαιογράφου ως προς τη μεταγραφή ή μη μεταγραπτέας δικαιοπραξίας δεν δύναται να στηρίξει αγωγή κακοδικίας κατ’ αυτού (Πρβλ ΕφΑθ 625/1984
ΝοΒ 32.1420).Τέλος, η παράβαση των
υπηρεσιακών καθηκόντων των ως άνω
δικαστικών προσώπων από ελαφρά αμέλεια αλλά και οι ενέργειες αυτών που δε
σχετίζονται με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα υπόκεινται στην εφαρμογή του κοινού δικαίου (Δ.Σακκά, Αγωγή Κακοδικίας
κατά Συμβολαιογράφου, Δίκη 2006, 470).
Κατά τη διάταξη, εξάλλου, του άρθρου 919 ΑΚ, όποιος με πρόθεση ζημίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Με τη διάταξη αυτή που αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της διάταξης του άρθρου 914, ανάγεται σε αυτοτελή αδικοπραξία, που τίκτει υποχρέωση προς αποζημίωση, καθώς επίσης και προς καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, η κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη συμπεριφορά του υπαιτίου (πράξη
ή παράλειψη), εφόσον αυτή έγινε με πρόθεση επαγωγής ζημίας.
Ως κριτήριο των χρηστών ηθών, η
έννοια των οποίων είναι νομική, χρησιμεύουν οι ιδέες του εκάστοτε κατά τη γενική
αντίληψη χρηστώς και με φρόνηση σκεπτόμενου μέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ
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10/1991, ΑΠ 55/2003, ΑΠ 1615/1999).
Στην περίπτωση που η κρινόμενη συμπεριφορά σχετίζεται με ορισμένη
κατηγορία συναλλαγών και συναλλασσομένων, οι αντίστοιχες, στην κατηγορία αυτή των συναλλασσομένων, κρατούσες αντιλήψεις, λαμβάνονται υπόψη,
εκτός αν, κατά το κοινό συναίσθημα του
πιο πάνω κοινωνικού ανθρώπου, δεν
συμβιβάζονται με την κοινωνική ηθική.
Προκειμένου να κριθεί, αν στην
συγκεκριμένη περίπτωση συμπεριφοράς, υπάρχει αντικειμενική αντίθεση, με
την πιο πάνω έννοια, προς τα χρηστά
ήθη (την οποία δεν αποκλείει η ύπαρξη
σχετικού δικαιώματος ή ευχέρειας) συνεκτιμώνται τα κίνητρα, ο σκοπός του
υποκειμένου της συμπεριφοράς, το είδος των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν
για την επίτευξη του σκοπού, έστω και
θεμιτού και όλες οι λοιπές περιστάσεις
πραγματώσεως της συμπεριφοράς, θετικής ή αρνητικής (ΟλΑΠ 398/1975, ΑΠ
1346/2000, ΑΠ 925/1991).
Όσον αφορά την πρόθεση, δεν
απαιτείται ο ζημιώσας να ενήργησε με τον
αποκλειστικό σκοπό να βλάψει τον άλλον
(άμεσος δόλος), αλλά αρκεί και η περί της
επελθούσας ζημίας θέληση του, ότι δηλαδή προέβλεψε ως ενδεχόμενη την πρόκληση ζημίας από τη συμπεριφορά του και
παρόλα αυτά δεν απέσχε από την πράξη
ή την παράλειψη, από την οποία επήλθε
η ζημία (ΑΠ 55/2003 ΕλλΔνη 44, 1274).
Η γένεση, εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, υποχρεώσεως για
αποζημίωση, προϋποθέτει, σύμφωνα με
αυτήν τη διάταξη, συνδυαζόμενη με εκείνη του άρθρου 298 του ΑΚ, την ύπαρξη
μεταξύ της συμπεριφοράς που αντίκειται
στα χρηστά ήθη και της ζημίας που τυχόν
επήλθε, αντικειμενικού αιτιώδους συνδέσμου, υπό την έννοια, ότι η ως άνω συμπεριφορά, εκτός του ότι αποτέλεσε ανα-
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γκαίο όρο της επελεύσεως της ζημίας,
ήταν, καθεαυτή και ικανή, υπό τις συντρέχουσες περιστάσεις, στη συνήθη πορεία
των πραγμάτων, να την επιφέρει, ούτως
ώστε η ζημία να μπορεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποδοθεί, σύμφωνα με
τα διδάγματα της κοινής πείρας, στην αιτιώδη δυναμικότητα της συμπεριφοράς
που αντίκειται στα χρηστά ήθη και, αντιστοίχως, η συμπεριφορά αυτή να συνιστά
πρόσφορη, επαρκή αιτία της ζημίας (Α.Π.
1652/2006 ΕλλΔνη 48, 764).
Ο συμβολαιογράφος, εξάλλου, είναι ένας άμισθος δημόσιος λειτουργός,
στον οποίο έχει εκχωρηθεί κρατική εξουσία προκειμένου αυτός να προσδίδει αυθεντικότητα στις πράξεις που συντάσσει
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση, την αποδεικτική δύναμη και την εκτελεστότητα των σχετικών πράξεων.
Δια του κύρους, με το οποίο τον
έχει περιβάλλει η πολιτεία, ο συμβολαιογράφος κατοχυρώνει τις συναλλαγές,
εξασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα
και εγγυάται την κοινωνική γαλήνη, προλαμβάνοντας δικαστικές έριδες.
Ο συμβολαιογράφος ερμηνεύει
και εφαρμόζει το Νόμο, διασφαλίζοντας
τα συμφέροντα τόσο της Πολιτείας όσο
και των δικαιοπρακτούντων. Ενόψει της
αποστολής του και προς ορθή εκπλήρωση αυτής υπόκειται σε μία σειρά αυστηρών υποχρεώσεων, τις οποίες οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα κατά την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης.
Μεταξύ αυτών των υποχρεώσεων συμπεριλαμβάνονται ειδικότερα: α)
η υποχρέωση παροχής έγκυρων συμβουλών, έτσι ώστε οι συμβαλλόμενοι να
μπορούν να επιλέγουν την νομικά, ηθικά
και οικονομικά καταλληλότερη γι’ αυτούς
πράξη β)η υποχρέωση παροχής πλήρων
και αληθών πληροφοριών για τις συνέπειες των πράξεων που συντάσσει, έτσι
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ώστε οι συμβαλλόμενοι να γνωρίζουν τις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με αυτές γ)η υποχρέωση διαπίστωσης ότι οι
συμβαλλόμενοι πράγματι τελούν εν γνώσει των υποχρεώσεων και αποτελεσμάτων που απορρέουν από τις συντασσόμενες πράξεις δ)η υποχρέωση αμεροληψίας και ανεξαρτησίας τόσο έναντι των
άλλων κρατικών οργάνων όσο και έναντι όλων των προσώπων των οποίων τις
πράξεις περιβάλλει με τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και, το κυριότερο, η υποχρέωση τήρησης του Νόμου,
εκ της οποίας απορρέει και η ειδικότερη
υποχρέωση αποφυγής πράξεων ή παραλείψεων που αντιτίθενται στο Νόμο ή
στα χρηστά ήθη (βλ.Μαριάννα Παπακυριάκου, η δημοσιότητα των εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επί ακινήτων και ο Συμβολαιογράφος στην Ε.Ε. ΕλλΔνη 48 σ.713
επ ιδίως § 7 αρ. 3 σ. 741).
Τέλος, από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 330, 361, 297,
298, 914 και 919 του ΑΚ προκύπτει ότι,
όταν υπάρχει συμβατικός δεσμός, ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα,
μπορεί, στα πλαίσια των συμβατικών
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των,
από μια ή περισσότερες πράξεις ή παραλείψεις ενός από τους συμβαλλομένους,
να γεννηθεί, εκτός από την ενδοσυμβατική ευθύνη και εξωδικαιοπρακτική ευθύνη του, για αποκατάσταση της ζημίας
που προκλήθηκε στον άλλο, κατά τους
ορισμούς των άρθρων 914 ή και 919 ΑΚ.
Συνακολούθως, αυτός που ζημιώθηκε με την συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων του άρθρου 919 ΑΚ μπορεί
να ασκήσει αυτοτελή αγωγή, κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ζητώντας των
αποκατάσταση της ζημίας του. Αυτή η ζημία του μπορεί να είναι είτε υλική, υπό
την μορφή θετικής ζημίας, ισούμενης με
την μείωση της περιουσίας του ή αποθε-
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τικής εκ της μη επαυξήσεως αυτής, είτε
ηθική, προς αποκατάσταση της οποίας
απαιτείται ανάλογη χρηματική ικανοποίηση (ΕφΑθ 5025/1990 ΕλλΔνη 33, 193).
Α πο δ ε ί χ θ η κα ν τα α κόλο υ θα πραγματικά περιστατικά : Με το
20.119/21.10.2004 συμβόλαιο της πρώτης εναγόμενης συμβολαιογράφου Πατρών Ε.Ρ, η Ε.Κ (δεύτερη εναγόμενη) μεταβίβασε αδιαιρέτως και κατ’ ισομοιρία στον
αδελφό της Α.Κ. και στα τέκνα του Δ.Κ, Ι.Κ.
και Β.Κ (ενάγοντες), λόγω δωρεάς εν ζωή,
την ψιλή κυριότητα ενός ακινήτου της και
συγκεκριμένα ενός οικοπέδου εκτάσεως
310 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Πάτρα,
επί της οδού Αισχύλου αρ.23, μαζί με την
ευρισκόμενη σε αυτό ισόγεια οικοδομή επιφάνειας 108, 36 τ.μ. παρακρατώντας εφ’
όρου ζωής την επικαρπία του ακινήτου.
Στο παραπάνω μάλιστα συμβόλαιο αναφέρεται ότι η δωρεά γίνεται από
ιδιαίτερα ηθικό καθήκον και από λόγους
ευπρέπειας. Την καταχώριση του εν
λόγω συμβολαίου στα οικεία κτηματολογικά φύλλα του κτηματολογικού γραφείου
Πατρών ανέλαβε συμβατικά η εναγόμενη συμβολαιογράφος αφού η υποχρέωση αυτή δεν περιλαμβάνεται μεν στο κύκλο των καθηκόντων της, δεν είναι όμως
ασυμβίβαστη με το λειτούργημα της.
Στη συνέχεια, επειδή επήλθε ρήξη
στις σχέσεις μεταξύ δωρεοδόχων και δωρήτριας, η τελευταία έχοντας σκοπό να
προβεί σε ανάκληση της δωρεάς προέτρεψε την εναγόμενη συμβολαιογράφο
να μην μεταγράψει το δωρητήριο συμβόλαιο, την καταχώριση του οποίου στα
οικεία κτηματολογικά φύλλα του κτηματολογικού γραφείου Πατρών είχε, όπως
συνομολογείται, αναλάβει συμβατικά.
Πράγματι η εναγόμενη συμβολαιογράφος δέχθηκε τις προτροπές της δωρήτριας και όχι μόνον παρέλειψε να εκτελέσει την παραπάνω συμβατική υποχρέ-
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ωση της αλλά παραπλανούσε συνεχώς
τους δωρεοδόχους, δηλώνοντας ψευδώς
ότι έχει προβεί στην μεταγραφή του συμβολαίου, με αποτέλεσμα να μην ενεργήσουν οι ίδιοι την παραπάνω πράξη.
Στις 4-5-2005 δωρήτρια κοινοποίησε στους δωρεοδόχους την από
11-7-2005 δήλωση ανάκλησης της δωρεάς και την επομένη με το 22337/5-82005 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου
Πατρών Α.Σ που εγγράφηκε αυθημερόν
στα οικεία κτηματολογικά φύλλα του κτηματολογικού γραφείου Πατρών, δώρισε, με παρακράτηση της επικαρπίας, το
ως άνω αναφερόμενο ακίνητο στον τρίτο εναγόμενο αδελφό της Π.Κ, ο οποίος και κατέστη ψιλός κύριος αυτού από
της ως άνω εγγραφής.
Ο ισχυρισμός της πρώτης εναγόμενης ότι η δεύτερη ενάγουσα της ζήτησε για λογαριασμό και των λοιπών να
μην μεταγράψει κρίνεται αβάσιμος αφού ο
πρώτος των εναγόντων πέραν των προφορικών οχλήσεων απέστειλε δύο συστημένες επιστολές προς αυτήν ζητώντας
να προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό μεταγραφής του παραπάνω συμβολαίου χωρίς να λάβει απάντηση (βλ. τις
από 15-12-2006 και 3-1-2007 επιστολές).
Έτσι η εναγόμενη συμβολαιογράφος με την παραπάνω συμπεριφορά της που αντίκειται στα χρηστά ήθη
αλλά και στις παραπάνω αναφερόμενες
υποχρεώσεις της για αμεροληψία έναντι
των συμβαλλόμενων και για ενημέρωση
αυτών περί των συνεπειών κάθε πράξεως και εν προκειμένω της παραλείψεως
μεταγραφής του δωρητηρίου συμβολαίου, προκάλεσε στους ενάγοντες ζημία, η
οποία ισούται με την αξία της ψιλής κυριότητας του παραπάνω ακινήτου, η οποία
κατά τον χρόνο ασκήσεως της αγωγής
ανήρχετο ενόψει της θέσεως και της καταστάσεως αυτού στο ποσόν των 72.000
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ευρώ (120.000 ευρώ Χ 6/10).
Η ως άνω ζημία τελεί σε αιτιώδη
σύνδεσμο με την συμπεριφορά της εναγόμενης συμβολαιογράφου, η οποία ως
εκ του επαγγέλματος της προέβλεψε την
πιθανότητα απώλειας του παραπάνω περιουσιακού στοιχείου από τους ενάγοντες
και παρόλα αυτά δεν απείχε από την συμπεριφορά αυτή, ο δε αιτιώδης αυτός
σύνδεσμος δεν διακόπτεται με την δήλω-

ση ανακλήσεως εκ μέρους της δωρήτριας, αφού αυτή έχει ενοχική ενέργεια, δηλαδή ο δωρητής δεν ανακτά αυτοδικαίως
με τη δήλωση ανακλήσεως την κυριότητα
του δωρηθέντος ακινήτου αλλά μπορεί να
το αναζητήσει κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού εφόσον τα περιστατικά της δήλωσης ανάκλησης αποδειχθούν ότι εμπίπτουν στις έννοιες της αχαριστίας και του βαρέος παραπτώματος.

5/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Λέων, Απόστολος Ζιώγας, Θανάσης Βγενόπουλος).
Διοικητικές διαφορές. Χαρακτηριστικά τους. Αγορά από νοσοκομείο φαρμακευτικού υλικού από παραγωγό με πλείονες συμβάσεις πωλήσεως. Στις συμβάσεις πώλησης δεν
περιέχονται ρήτρες που να παρεκκλίνουν από το κοινό δίκαιο και να δημιουργούν υπέρ
του νοσοκομείου τη δυνατότητα να επεμβαίνει μονομερώς στις συμβάσεις, έτσι ώστε
να βρίσκεται σε υπερέχουσα θέση απέναντι στην αντισυμβαλλόμενη πωλήτρια. Άρα
δεν είναι διοικητική διαφορά. Εφετείο. Απόρριψη της αγωγής που στηρίζεται σε πολλές
βάσεις. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται και οι υπόλοιπες βάσεις γιατί εξετάζεται πλέον η αγωγή και όχι η έφεση. Όμως αυτό ισχύει για τις περιπτώσεις που απορρίφθηκαν
και οι επικουρικές βάσεις πρωτόδικα και δεν υπάρχει στο εφετήριο ειδικός λόγος για
την απόρριψη. «Τύπος» που απαιτείται για συμβάσεις που συνάπτουν τα ν.π.δ.δ. (ν.δ.
496/1974). Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του απαιτούμενου τύπου στις συμβάσεις
αυτές. Χωρίς τον απαιτούμενο τύπο οι συμβάσεις είναι άκυρες. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.1 του
Συντάγματος, όπως ίσχυε πριν την αναθεώρηση του 2001, η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στα υφιστάμενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, από τις
διαφορές δε αυτές, όσες δεν έχουν υπαχθεί
στα δικαστήρια αυτά πρέπει να υπαχθούν
υποχρεωτικά στην δικαιοδοσία τους, εντός
της οριζόμενης προθεσμίας πέντε ετών,
που μπορεί να παρατείνεται με νόμο.
Σε εκτέλεση της συνταγματικής
αυτής διάταξης εκδόθηκε ο ν.1406/1983,
με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του οποίου υπήχθησαν στη δικαιοδοσία των τα-

κτικών διοικητικών δικαστηρίων, μεταξύ άλλων, και οι διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας
των διοικητικών συμβάσεων (εδάφιο ι’),
δηλαδή εκείνες οι διαφορές που προέρχονται από διοικητική σύμβαση και ανάγονται στο κύρος, την ερμηνεία και την
εκτέλεση αυτής ή σε οποιαδήποτε παρεπόμενη της συμβάσεως αυτής αξίωση.
Εξάλλου, η σύμβαση είναι διοικητική, αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη
είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και με τη σύναψη της συμβάσεως επιδιώκεται η ικανο-
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ποίηση σκοπού, τον οποίο ο νόμος έχει
αναγάγει σε δημόσιο, το δε Ελληνικό Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε βάσει του κανονιστικού καθεστώτος που διέπει τη σύμβαση, είτε βάσει ρητρών που προβλέπονται κανονιστικώς και έχουν περιληφθεί στη σύμβαση
και που αποκλίνουν από το κοινό δίκαιο,,
βρίσκεται, προς ικανοποίηση του εν λόγω
σκοπού, σε υπερέχουσα θέση απέναντι
στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή σε
θέση μη προσιδιάζουσα στον δυνάμει των
διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου συναπτόμενο συμβατικό δεσμό (ΟλΑΠ 7/2001,
ΣτΕ 1372/2007, 3193/2006).
Θεωρείται δε ότι παρεκκλίνουν
από το κοινό δίκαιο και παρέχουν υπερέχουσα θέση στο Δημόσιο ή ν.π.δ.δ., οι
διατάξεις ή οι ρήτρες εκείνες, που παρέχουν στα ανωτέρω, (Δημόσιο ή ν.π.δ.δ.),
τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τα συμφέροντα τους, επιβάλλοντας κυρώσεις
για παραβάσεις της σύμβασης ή γενικότερα, επεμβαίνοντας μονομερώς προς
διαμόρφωση του συμβατικού δεσμού.
Συνεπώς, για το χαρακτηρισμό μιας σύμβασης ως διοικητικής είναι απαραίτητη η σωρευτική συνδρομή
και των τριών πιο πάνω κριτηρίων (ΑΠ
1682/2008). Εξάλλου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 ΚΠολΔ, στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν α)οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν τις έχει υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια, β)οι υποθέσεις
εκούσιας δικαιοδοσίας, που ο νόμος έχει
υπαγάγει σε αυτά και γ)οι υποθέσεις δημοσίου δικαίου, που ο νόμος έχει υπαγάγει σε αυτά, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο
2ΚΠολΔ, τα πολιτικά δικαστήρια απαγορεύεται να επεμβαίνουν σε διοικητικές διαφορές ή σε διαφορές, που υπάγονται
σε διοικητικά δικαστήρια.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4
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ΚΠολΔ, τα πολιτικά δικαστήρια ερευνούν
και αυτεπαγγέλτως την έλλειψη δικαιοδοσίας στην περίπτωση του άρθρου 1ΚΠολΔ
και απορρίπτουν την αγωγή ή την αίτηση,
αν δεν έχουν δικαιοδοσία. Ο έλεγχος αυτός είναι δυνατόν να γίνει δε κάθε στάση
της δίκης, ακόμη και αν δεν προβλήθηκε
η έλλειψη της δικαιοδοσίας από τους διαδίκους (βλ.Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας,
ΚΠολΔ 2000 υπ’αρθρ.4).
Από τα εκτιθέμενα στην αγωγή
προκύπτει ότι οι ένδικες διαδοχικές συμβάσεις πωλήσεως με τις οποίες το εναγόμενο-εκκαλούν ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Πατρών –Ο
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», προμηθεύτηκε από
την εφεσίβλητη ανώνυμη εταιρεία παρασκευής ορρών, που εδρεύει στους Ταξιάρχες Τρικάλων, τις αναφερόμενες σ’
αυτή ποσότητες ορρών, αντί του αναφερομένου τιμήματος, για τις ανάγκες των
νοσηλευομένων στο νοσοκομείο αυτό, το
τίμημα των οποίων ανερχόμενο συνολικά σε 64.226, 90 ευρώ δεν κατέβαλε το
εναγόμενο αν και παρέλαβε τους ορρούς
αυτούς, δεν καταρτίστηκαν εγγράφως.
Περαιτέρω, ουδόλως αποδείχθηκε ότι στις επίδικες συμβάσεις περιελήφθησαν ρήτρες που να παρεκκλίνουν
από το κοινό δίκαιο και να δημιουργούν
υπέρ του εκκαλούντος ν.π.δ.δ. τη δυνατότητα να επεμβαίνει μονομερώς στη σύμβαση, έτσι ώστε να βρίσκεται σε υπερέχουσα θέση απέναντι στην αντισυμβαλλομένη του εφεσίβλητη εταιρεία, δηλαδή
σε θέση μη προσιδιάζουσα στον δυνάμει
των διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου συναπτόμενο συμβατικό δεσμό, προϋπόθεση από την οποία, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην αρχή της αποφάσεως,
εξαρτάται κυρίως ο χαρακτηρισμός μιας
σύμβασης ως διοικητικής.
Επομένως, σύμφωνα και με όσα
αναφέρονται στη νομική σκέψη που προ-
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ηγήθηκε, εφόσον εν προκειμένω λείπει η
ως άνω προϋπόθεση, για το χαρακτηρισμό των κρινόμενων συμβάσεων ως διοικητικών, η οποία είναι απαραίτητη να συντρέχει σωρευτικώς με τα προαναφερθέντα έτερα δύο κριτήρια, η απαίτηση της
εφεσίβλητης δεν αποτελεί διοικητική διαφορά, υπαγομένη ως εκ τούτου στην δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και
αβασίμως παραπονείται περί του αντιθέτου με τον κρινόμενο πρώτο λόγο της
εφέσεως του το εκκαλούν Νοσοκομείο.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 522, 535 και 536 παρ.2
ΚΠολΔ προκύπτει ότι όταν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, μετά από παραδοχή της εφέσεως του εναγομένου, απορρίπτει την αγωγή που στηρίζεται σε περισσότερες βάσεις, ως προς την κύρια
βάση της, πρέπει να ερευνήσει, και χωρίς ειδικό παράπονο, τις υπόλοιπες επικουρικές βάσεις της που δεν είχαν εξεταστεί πρωτόδικα, αφού, στην περίπτωση αυτή, το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα
της εφέσεως δεν περιορίζεται μόνο στις
διατάξεις της αποφάσεως που πλήττονται με την έφεση του εναγομένου, αλλά
εκτείνεται και στις μη εξετασθείσες πρωτοδίκως βάσεις, και τούτο διότι δεν δικάζεται πλέον η έφεση, αλλά η αγωγή.
Εάν όμως οι επικουρικές αυτές
βάσεις ερευνήθηκαν και απορρίφθηκαν πρωτοδίκως, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στερείται εξουσίας αυτεπάγγελτης έρευνας τους, αλλά για την περίπτωση αυτή απαιτείται υποβολή αυτοτελούς λόγου εφέσεως από τον εφεσίβλητο-ενάγοντα (βλ.ΑΠ 1585/1995, ΕλλΔνη
1997, 214, 833/2003, ΕλλΔνη 2004, 154,
124/2007 ΕλλΔνη 2007, 1415).
Τέλος, κατά το άρθρο 158 ΑΚ «η
τήρηση τύπου για τη δικαιοπραξία απαιτείται μόνο όπου ο νόμος το ορίζει» και
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 159
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ΑΚ «δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος που απαιτεί ο νόμος, εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρη».
Περαιτέρω, με το άρθρο 41 του
Ν.Δ.496/1974 « Περί λογιστικού των
Ν.Π.Δ.Δ» ορίζεται ότι «Πάσα σύμβασις
δια λογαριασμόν του ν.π., έχουσα αντικείμενον άνω των 10.000 δραχμών (ήδη
150.000 δραχμών κατά την υπ’ αριθμ.
2054839/452/0026/3-9.7.1992 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ βλ.
447) ή δημιουργούσα υποχρεώσεις διαρκείας, εφόσον δεν ορίζεται άλλως, υποβάλλεται εις τον τύπον του ιδιωτικού εγγράφου.
Το ποσόν τούτο δύναται να αυξομειούται δι’ αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών, δημοσιευόμενων
εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η
πρότασις καταρτίσεως, συμβάσεως και
η αποδοχή αυτής δύναται να γίνουν και
δι’ ιδιαιτέρων εγγράφων. Η εκ της μη τηρήσεως του τύπου της εγγράφου αποδοχής ακυρότης αίρεται εν περιπτώσει εκπληρώσεως της συμβάσεως».
Από το συνδυασμό των διατάξεων
τούτων σαφώς προκύπτει ότι κάθε σύμβαση ,καταρτιζόμενη από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχουσα το ως
άνω αντικείμενο υποβάλλεται σε έγγραφο τύπο απαιτούμενο εκ του νόμου, δίχως την τήρηση του οποίου η δικαιοπραξία είναι άκυρη (Μπαλής : Γεν.Αρχαί, εκδ.
7 παρ.53, Ράμμος: σε ΕρμΑΚ υπ’ αριθμ.
159 αρ.7, Γεωργιάδης-Σταθόπουλος: ΕρμΑΚ, άρθρ. 159 αρ.8, σελ.248).
Η ακυρότητα της σύμβασης από
την έλλειψη του απαιτούμενου τύπου, ο
οποίος είναι συστατικός και όχι αποδεικτικός, τόσο για την αρχική σύμβαση,
όσο και για τυχόν τροποποίηση της, είναι απόλυτη και λαμβάνεται υπόψη και
αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, εφόσον προκύπτει από τα εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά (ΕΑ 11549/1995
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ΝοΒ 1996.1008, ΕΑ 1840/1992 ΝοΒ
41.510, ΕΑ 8341/1991 ΕλλΔνη 33.875,
ΕΑ 3410/1991 ΕλλΔνη 33.875, ΕΑ
15128/1988 ΕλλΔνη 31.1050, ΕΑ
224/1988 Ελλ.Δνη 30.831).
Στην προκειμένη περίπτωση,
όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, η
ενάγουσα ζήτησε κατά την κύρια βάση
της αγωγής την καταβολή του οφειλομένου τιμήματος από την συμβατική της
προς τούτο ευθύνη και κατά την επικουρική από τις διατάξεις του αδικαιολογήτου
πλουτισμού. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε την αγωγή ως νόμιμη και κατ’
ουσίαν βάσιμη ως προς την κύρια βάση
και απέρριψε ως αόριστη την επικουρική.
Η αγωγή όμως, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην νομική σκέψη που προηγήθηκε, ως προς την κύρια βάση δεν είναι νόμιμη, διότι οι επικαλούμενες συμβάσεις πωλήσεως των εν λόγω υλικών (ορρών) δεν καταρτίστηκαν εγγράφως, (άρθρο 41 του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.») και γι’ αυτό είναι άκυρες ως παράνομες, αφού δεν τηρήθηκε
κατά την κατάρτιση τους ο απαιτούμενος
έγγραφος τύπος που είναι συστατικός, της
ακυρότητας αυτής λαμβανομένης υπόψη
αυτεπαγγέλτως, οι εξ αυτών δε απαιτήσεις
της εφεσίβλητης μπορούν να βρουν νομικό έρεισμα μόνο στις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση του έκρινε νόμιμη την αγωγή κατά την κύρια βάση της, ως ερειδόμενη στις διατάξεις περί πωλήσεως και
στην συνέχεια δέχθηκε αυτήν και ως ουσιαστικά βάσιμη, ενώ έπρεπε ν’ απορρίψει την παραπάνω βάση της ως μη νόμιμη, έσφαλε ως προς την εφαρμογή του
νόμου και γι’ αυτό πρέπει κατά παραδοχή της έφεσης και χωρίς ειδικό προς
τούτο παράπονο, αρκεί που το εναγό-
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μενο-εκκαλούν ζητεί με το δεύτερο λόγο
της έφεσης την εξαφάνιση της εκκαλουμένης και την απόρριψη της αγωγής, επειδή δεν υπήρξε νομότυπη παραλαβή των
πωληθέντων ιατρικών ειδών, σύμφωνα
με τη σύμβαση και τις διατάξεις του Π.Δ/
τος 394/96 και του ΠΔ/τος 108/93, καθώς
και των διατάξεων περί οικονομικών και
διαχειριστικών κανόνων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων των ΝΠΔΔ, να γίνει δεκτή
η έφεση, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη
(άρθρ. 525 παρ.1 ΚΠολΔ), ως προς τις διατάξεις της με την οποία έγινε δεκτή η κύρια βάση της αγωγής και αφού κρατηθεί
και δικαστεί η αγωγή από το Δικαστήριο
τούτο κατά την ανωτέρω κύρια βάση της,
αυτή πρέπει ν’ απορριφθεί ως μη νόμιμη.
Περαιτέρω, και όσον αφορά την
επικουρική βάση της αγωγής το Δικαστήριο τούτο, έστω και αν, κατά παραδοχή της
ασκηθείσας εφέσεως του ηττηθέντος πρωτοδίκως εκκαλούντος οι λόγοι της οποίας
αναφέρονται αποκλειστικά στην απόρριψη
της ως άνω κύριας βάσεως της, εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση και απέρριψε, κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας, ως
νόμω αβάσιμη την αγωγή κατά την κύρια
βάση της, δεχόμενο ότι η μεταξύ των διαδίκων σύμβαση δεν είχε το χαρακτήρα της
έγκυρης σύμβασης πωλήσεως, δεν δύναται αυτεπαγγέλτως να ερευνήσει την επικουρική, από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, βάση αυτής, την οποία, όπως ήδη
έχει αναφερθεί απέρριψε ως μη νόμιμη το
πρωτοβάθμιο, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, αφού στην κρινόμενη έφεση δεν περιέχεται παράπονο σχετικό με την απόρριψη της επικουρικής βάσεως (άλλωστε το
εκκαλούν δεν είχε έννομο συμφέρον να
παραπονείται για κάτι τέτοιο), δεν υπάρχει
δε αντίθετη έφεση της εφεσίβλητης –ενάγουσας που να περιέχει παράπονο σχετικό με την απόρριψη της ως άνω επικου-
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ρικής βάσεως της αγωγής της.
Τέλος, πρέπει να συμψηφιστούν
στο σύνολο μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά και των δύο βαθμών δικαιοδοσί-

ας, λόγω της ιδιαίτερης δυσχέρειας που
παρουσιάζει η ερμηνεία των ως άνω διατάξεων που εφαρμόστηκαν (άρθρ. 179,
183 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).

26/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ακριβή Δεπούντη, Γεράσιμος Θεοδωράτος).
Αγωγή με αντικείμενο περιουσιακό. Πρέπει να αναγράφεται η αξία του για το καθορισμό
της κατά τόπο αρμοδιότητας και την καταβολή δικαστικού ενσήμου. Αν αυτό το στοιχείο
δεν περιέχεται στο δικόγραφο, πρέπει να αναφερθεί με τις προτάσεις της πρώτης
συζήτησης. Αλλιώς απορρίπτεται η αγωγή.

Επειδή, ναι μεν κατά το άρθρο
216§1 ΚΠολΔ στις δίκες περί περιουσιακών σχέσεων η αγωγή πρέπει να μνημονεύει την αξία σε χρήμα του επιδίκου
αντικειμένου, και αυτό για τον προσδιορισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του δικαστηρίου και τον προσδιορισμό του καταβλητέου τέλους δικαστικού ενσήμου,
πλην η μη αναγραφή αυτή, εφόσον η έλ-

λειψη συμπληρωθεί με τις προτάσεις της
πρώτης συζητήσεως, δεν συνεπάγεται
απαράδεκτο ή ακυρότητα ούτε κατά τον
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ούτε κατά
τον ν.ΓΠΟΗ/1912 (βλ.ΑΠ 471/1984 ΝοΒ
33.414, Εφ.Πειρ. 1709/1987 Αρχ.Νομ.
ΛΘ΄, 244, Εφ.Θεσ. 456/1981 Αρμεν. 1982,
650, Β.Βαθρακοκοίλης Ερμηνεία Κώδικα
Πολ.Δικ. υπ’ άρθρο 216, σελ.1105).

40/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Βασίλειος Ροϊδοδήμος).
Διάδικος. Όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. Ενώσεις προσώπων, εταιρίες που δεν
έχουν νομική προσωπικότητα, μπορούν να παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί, η διαχείριση των υποθέσεων του. Το ίδιο ισχύει και για
τις κοινοπραξίες. Συλλογικές συμβάσεις. Ποιούς δεσμεύουν.

Κατά το άρθρο 62 του ΚΠολΔ
όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έχει
και την ικανότητα να είναι διάδικος. Ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο
σκοπό, χωρίς να είναι σωματεία, καθώς

και εταιρίες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, μπορούν να είναι διάδικοι.
Κατά το άρθρο δε 64 παρ.3 του ιδίου Κώδικα, οι πιο πάνω ενώσεις προσώπων και οι εταιρείες χωρίς νομική προσωπικότητα, παρίστανται στο δικαστήριο με
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τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η
διαχείριση των υποθέσεων τους.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει
ότι οι εταιρείες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, όπως είναι και οι ενώσεις νομικών ή και φυσικών προσώπων με πρόθεση εταιρικής συνεργασίας και ενέργεια
εμπορικών πράξεων με εταιρικό σκοπό
(κοινοπραξίες) μολονότι δεν είναι αυτοτελείς φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, μπορούν κατ’ εξαίρεση του κανόνα της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62ΚΠολΔ που απαγορεύτηκε από
την ανάγκη της δικονομικής διευκόλυνσης των συναλλασσόμενων με την ένωση τρίτων, να είναι διάδικοι και να παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα
που κατά το καταστατικό τις αντιπροσωπεύουν ή που διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους (ΑΠ 14/2007 ΕλΔνη 48.983).
Συνεπώς, είναι μη νόμιμος ο ισχυρισμός της πρώτης εναγομένης κοινοπραξίας περί μη νομιμοποίησης της υπό
κρίση αγωγής εναντίον της που προέβαλε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο το οποίο
σιωπηρά τον απέρριψε με τη δικαιολογία ότι ως κοινοπραξία των δυο λοιπών
εναγομένων, κατασκευαστικών ανωνύμων εταιρειών, θεωρείται, εφόσον δεν
είχε τηρήσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 42 του ΕΝ και επιδίδεται
σε εμπορική δραστηριότητα, ομόρρυθμη εμπορική δραστηριότητα, ομόρρυθμη
εμπορική εταιρεία εν τοις πράγμασι και
ως τέτοια δεν έχει νομική προσωπικότητα ούτε δυνατότητα να είναι υποκείμενο
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ώστε να
μην μπορεί να καταστεί διάδικος. Οπότε
ο σχετικός λόγος εφέσεως με τον οποίο
προβάλλεται και πάλι έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης της πρώτης εναγόμενης κοινοπραξίας ελέγχεται αβάσιμος
και πρέπει να απορριφθεί..
Κατά μεν τη διάταξη του άρθρου
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8 του ν. 1876/1990 «ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» εκτός από τις εθνικές γενικές, συλλογικές συμβάσεις, όπως αυτές απαριθμούνται στο άρθρο 3 του ιδίου νόμου,
δεσμεύουν τους εργαζομένους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων,
κατά δε το άρθρ.11 παρ.2 του ιδίου νόμου, ο Υπουργός Εργασίας με απόφαση
του που εκδίδεται μετά από γνώμη του
Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας μπορεί
να επεκτείνει και να κηρύξει γενικά υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους
του κλάδου ή επαγγέλματος συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία δεσμεύει
ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51%
των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος. Η επέκταση αυτή συλλογικής
συμβάσεως εργασίας με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας που την κηρύσσει
υποχρεωτική, αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.
Συνεπώς, όταν η αγωγή βασίζεται
σε κλαδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, ο ενάγων οφείλει για το
κατά το άρθρ. 216 ΚΠολΔ ορισμένο αυτής,
να επικαλεστεί στο δικόγραφο της αγωγής είτε ότι τόσο αυτός, όσο και ο εναγόμενος εργοδότης ήταν μέλη των αντιστοίχων ομοιοεπαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων που μετείχαν στη σύναψη αυτής, είτε ότι οι συγκεκριμένες και
αναφερόμενες στο δικόγραφο της αγωγής
συλλογικές συμβάσεις εργασίας κηρύχθηκαν υποχρεωτικές με συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Εφ.Αθ. 461/1997 ΕλΔνη 38.904).
Στην προκειμένη περίπτωση,
στην ένδικη αγωγή για την οποία εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση και αφορά την καταβολή των ως άνω διαφορών αποδοχών, αναφέρονται οι ισχύ-
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ουσες κατά τον ενδιαφέροντα κρίσιμο
χρόνο ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και
συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδομών και των συναφών κλάδων όλης της χώρας» που κηρύχθηκαν
γενικά υποχρεωτικές με αποφάσεις του
Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Συνεπώς, ο πρώτος λόγος της
εφέσεως, με τον οποίο πλήττεται η εκκαλουμένη απόφαση για αοριστία του

δικογράφου της αγωγής ισχυρισμό, τον
οποίο οι εκκαλούντες είχαν και πρωτοδίκως προβάλλει και σιωπηρά απορρίφθηκε από το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο
για το λόγο ότι δεν εκτίθεται σε αυτό ότι
οι ενάγοντες και η εναγόμενη εργοδότρια ήταν μέλη των αντιστοίχων επαγγελματικών οργανώσεων που υποβλήθηκαν για τη σύναψη των εν λόγω ΣΣΕ
είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

47/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Υφαντής, Χρήστος Σούφρας, Βλάσης Σαφαρίκας).
Δικαστής. Υποχρέωσή του να εκδώσει την απόφαση του μέσα σε χρονική διάρκεια
από τη συζήτηση (8) μηνών. Έκδοση απόφασης μετά την προθεσμία των οκτώ μηνών.
Δεν είναι άκυρη η απόφαση που εκδίδεται. Αρνητική αγωγή. Ενάγων είναι και ο κύριος
αλλά και ο συγκύριος και εναγόμενος είναι ο διαταράσσων, ακόμα και όταν είναι συγκύριος. Δύο δικαιοπραξίες με ένα συμβόλαιο που πρέπει να μεταγραφεί η κάθε μία.
Αν παραλειφθεί η μεταγραφή της μιάς σύμβασης, τότε το δικαίωμα δεν αποκτάται. Παράδειγμα: μια σύμβαση για μεταβίβαση κυριότητας και μια για σύσταση οροφοκτησίας.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 παρ.2 του ν.3327/2005 «Μέτρα
ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και
της διαφάνειας στην δικαιοσύνη», η ισχύς
της οποίας αρχίζει από 16.9.2005 [άρθρο
5 του νόμου], στο άρθρο 307 Κ.Πολ.Δ
προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:
«Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται και στην περίπτωση,
που για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί
απόφαση μέσα σε οκτώ μήνες από την
συζήτηση πολιτικής υπόθεσης.
Μόλις συμπληρωθεί οκτάμηνο,
ο δικαστής υποχρεούται να επιστρέψει
την δικογραφία, άλλως αυτή αφαιρείται
με πράξη του Δικαστή, που διευθύνει το
δικαστήριο ή του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης». Η αμέσως

πιο πάνω διάταξη, θεσπίστηκε προκειμένου, κατά τα ειδικότερα στην εισηγητική έκθεση του νόμου εκτιθέμενα, να
ελαχιστοποιηθούν οι παρουσιαζόμενες
καθυστερήσεις έκδοσης των αποφάσεων και, επίσης, να απομακρυνθεί η υπόνοια πως η καθυστέρηση είναι δυνατόν
να οφείλεται και σε άλλους λόγους.
Η νομοθετική αυτή ρύθμιση, η
οποία ενισχύει οπωσδήποτε τον ελεγκτικό μηχανισμό, αφορά την υποχρέωση του Δικαστή να επιστρέψει την δικογραφία, μόλις συμπληρωθεί οκτάμηνο από την ημερομηνία της συζήτησης
της υπόθεσης, σε περίπτωση δε μη τήρησης της εν λόγω υποχρέωσης, η ευθύνη της αφαίρεσης της δικογραφίας
από το δικαστή, που την έχει χρεωθεί,
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μετατίθεται στην διεύθυνση της εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου Δικαστηρίου, προκειμένου να χωρήσει άμεση νέα
συζήτηση της υπόθεσης.
Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, η
παράλειψη της τήρησης της προβλεπόμενης από την διάταξη που προαναφέρθηκε υποχρέωσης του δικαστή ή της διεύθυνσης του οικείου δικαστηρίου, δεν
τάχθηκε επί ποινή ακυρότητας της απόφασης, που θα εκδοθεί, μετά την πάροδο
οκταμήνου από την συζήτηση της υπόθεσης [ΑΠ 41/2008 [προσκ.].
Στην προκειμένη περίπτωση η
από 5.4.2005 αγωγή συζητήθηκε, ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου στις
4/5/2006 και η εκκαλουμένη απόφαση εκδόθηκε στις 22/1/2007, δηλαδή μετά την
παρέλευση οκτώ [8] μηνών κ΄ δέκα οκτώ
[18] ημερών από την συζήτηση. Πλην,
όμως, δεν πάσχει ακυρότητα η εκκαλουμένη απόφαση για τον λόγo αυτόν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην αρχή
αυτής της σκέψεως και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τον δεύτερο λόγo εφέσεως είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
Επί της κατά το άρθρο 1108 ΑΚ
αρνητικής αγωγής δύναται να είναι ενάγων μεν όχι μόνον ο κύριος, αλλά και ο
κατά το άρθρο 1113 ΑΚ συγκύριος του
κτήματος, του οποίου η άσκηση κυριότητας επηρεάζεται, εναγόμενος δε ο διαταράσσων ήτοι εκείνος ο οποίος δια πράξεων ή παραλείψεων επηρεάζει την άσκηση της κυριότητας του ενάγοντος, ακό-

μη δε και ο συγκύριος [Παπαδόπουλος
:Αρνητική Αγωγή έκδοση 1984 παρ.18,
ΙΙΙ σελ.154, Γεωργιάδης- Σταθόπουλος
Αστ.Κωδ. άρθρο 1108 παρ.17, σελ.621,
ΑΠ 665/1981 ΝοΒ 30.226].
Περαιτέρω από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1033,
1041, 1043, 1192 παρ.1 και 1198 ΑΚ,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του β.δ.
533/1963, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του ν.δ. 4201/1961,
προκύπτει ότι όταν με το αυτό συμβολαιογραφικό έγγραφο καταρτίζονται δύο
δικαιοπραξίες, οι οποίες πρέπει να μεταγραφούν και οι δύο, πρέπει κάθε μία
από αυτές να καταχωρίζεται ξεχωριστά
και στις μερίδες και των δύο συμβληθέντων αν πρόκειται για σύμβαση και αν
παραλειφθεί η μεταγραφή της μιας από
αυτές, τότε δεν επέρχονται τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας, που δεν μεταγράφηκε, με συνέπεια να μην μπορεί να
αποκτηθεί το δικαίωμα, που αφορά η δικαιοπραξία αυτή με τακτική χρησικτησία
[ΑΠ 1749/1987 ΝοΒ 36.1633].
…Με το ως άνω διανεμητήριο
συμβόλαιο δεν συνεστήθη, όπως μη νόμιμα ισχυρίζονται οι εναγόμενοι, οροφοκτησία, καθόσον οι διάδικοι δεν επικαλούνται, ούτε αποδεικνύεται ότι έλαβαν
χώρα δύο μεταγραφές αυτού, ήτοι μια μεταγραφή ως σύμβαση μετάθεσης κυριότητας και μια ως σύμβαση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην αρχή αυτής της σκέψεως.

48/2010
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Βασιλική Γρηγοροπούλου, Γεωργία ΛαμπροπούλουΕισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Κακογιάννης, Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου,
Δημήτριος Αλεβίζος).

316

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Λογοδοσία. Η υποχρέωση προς λογοδοσία μπορεί να γεννηθεί από οποιαδήποτε έννομη
σχέση είτε ενοχική είτε εμπράγματη είτε άλλου δικαιώματος. Επίτροπος. Είναι υποχρεωμένος προς λογοδοσία. Ο δεξίλογος μπορεί να ζητήσει με αγωγή της λογοδοσίας καταβολή
του κατάλοιπου του λ/σμού χωρίς να προσδιορίσει αυτό στο δικόγραφο της αγωγής ή της
καταβολής ορισμένου ελλείμματος για την περίπτωση της μη κατάθεσης του λ/σμου ή του
καταλόγου με τα δικαιολογητικά.. Τυπική μορφή του λογαριασμού (τι περιέχει ). Ειδικές διατάξεις για τη διαδικασία. Πρόκειται για υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας. Η δίκη της λογοδοσίας διέρχεται, όπως και προ του ν. 2915/2001, δύο στάδια και ένα ενδιάμεσο που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα δύο και είναι προπαρασκευαστικό του δευτέρου σταδίου, αλλά
δεν εκδίδεται προδικαστική απόφαση. Διαδικασία κατά τη συζήτηση. Πάντως προδικαστική απόφαση δεν εκδίδεται. Επιτροπεία. Αγωγή προς λογοδοσία από τους κληρονόμους
προς τον επίτροπο. Δεν απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού του Οικ. Έφορου ότι έχει
δηλωθεί η κληρονομιά. Ο επίτροπος δίδει λογοδοσία στους κληρονόμους και όχι στα όργανα της επιτροπείας (εποπτικό συμβούλιο κλπ). Περιστατικά για την εξέλιξη της διένεξης.

Από το άρθρο 303 ΑΚ προκύπτει
ότι όποιος διαχειρίζεται ολικά ή μερικά
ξένη περιουσία ή υπόθεση, η οποία συνεπάγεται εισπράξεις και δαπάνες έχει
υποχρέωση να δώσει λόγο διαχειρίσεως του προς εκείνον του οποίου την περιουσία ή την υπόθεση διαχειρίζεται. Η
υποχρέωση προς λογοδοσία μπορεί να
γεννηθεί από οποιαδήποτε έννομη σχέση είτε ενοχική είτε εμπράγματη είτε άλλου δικαιώματος. Για τον σκοπό αυτό ο
δοσίλογος οφείλει να ανακοινώσει στο
δεξίλογο λογαριασμό που να περιέχει
αντιπαράθεση των εσόδων και εξόδων
καθώς και το υπόλοιπο που προκύπτει
από την ως άνω αντιπαράθεση και να
επισυνάψει στο λογαριασμό τα σχετικά
δικαιολογητικά, εφόσον συνηθίζονται.
Από τη διάταξη αυτή ερμηνευόμενη σε συνδυασμό με το άρθρο 1652 ΑΚ
το οποίο προβλέπει υποχρέωση προς
λογοδοσία του επιτρόπου, όπως και τα
όσα ορίζονται στη διάταξη του άρθρου
473 ΚΠολΔ που προσδιορίζουν το περιεχόμενο της αγωγής για λογοδοσία,
προκύπτει ότι από μόνο το γεγονός ότι
από οποιαδήποτε έννομη σχέση, όπως
της επιτροπείας, προέβη κάποιος στη διαχείριση μιας ολικά ή μερικά ξένης πε-

ριουσίας, δηλ. σ’ ενέργεια που συνεπάγεται εισπράξεις και δαπάνες χρεωστεί
να παράσχει λόγο της διαχειρίσεως του.
Τη λογοδοσία μπορεί να ζητήσει με αγωγή του, κατά τις διατάξεις των άρθρων
473-477 ΚΠολΔ ο δεξίλογος ο οποίος
μπορεί να περιλάβει και αίτημα καταβολής καταλοίπου του λογαριασμού χωρίς
να προσδιορίσει αυτό στο δικόγραφο της
αγωγής ή περί καταβολής ορισμένου ελλείμματος για τη περίπτωση της μη καταθέσεως του λογαριασμού ή του καταλόγου μετά των δικαιολογητικών.
Η τυπική δε μορφή του λογαριασμού καθορίζεται από την πιο πάνω διάταξη του άρθρου 303 ΑΚ σύμφωνα με την
οποία ο λογαριασμός πρέπει να περιέχει
την αντιπαράθεση εσόδων και εξόδων καθώς και το αποτέλεσμα από την αντιπαράθεση αυτή, δηλ. αν είναι πιστωτικό υπέρ
του δοσίλογου ή χρεωστικό σε βάρος αυτού. Ειδικότερα η αντιπαράθεση πρέπει
να είναι σαφής και ορισμένη και κατά το
δυνατόν λεπτομερειακή για όλο το χρονικό διάστημα της διαχειρίσεως ώστε να
παρέχεται στο δεξίλογο μια πλήρης εικόνα της διαχειρίσεως του δοσιλόγου και να
μπορεί, έτσι ο μεν δεξίλογος να ελέγξει τα
κονδύλια και να εγκρίνει ή αμφισβητήσει
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μερικά ή και όλα αυτά το δε δικαστήριο να
τα ερευνήσει, διατάσσοντας αποδείξεις.
Για την κατάθεση του λογαριασμού
συντάσσεται έκθεση, η οποία μαζί με τα
δικαιολογητικά αποτελούν στοιχεία του
φακέλου της δικογραφίας (ΑΠ 1184/1980
ΝοΒ 29, 543) (βλ.για τα ανωτέρω (ΕΡΝΟΜΑΚ ΒΑΣ.ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ υπ΄ άρθρο
303 σελ. 127 επ., ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ιωάννη Καρακώστα έκδοση 2006 υπ’ άρθρο
303 αρ.563, 567, 569, 570, 571, 576).
Περαιτέρω μετά την κατάργηση της προδικαστικής αποφάσεως με
το ν.2915/2001 και τον περιορισμό των
δύο φάσεων της συζήτησης της αγωγής
ή άλλου ενδίκου βοηθήματος σε μία συζήτηση, η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τις
υποθέσεις για τις οποίες ορίζονται ειδικές διατάξεις, όχι ειδική διαδικασία, όπως
και στις υποθέσεις λογοδοσίας, για τις
οποίες θεσπίζονται ειδικές διατάξεις, ενώ
πρόκειται για υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας, αλλά από τη φύση τους είναι
αναγκαίες και συνακόλουθα νομικά δικαιολογημένες οι απ’ αυτήν αποκλίσεις.
Οι ειδικές αυτές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ και μετά τους ν.2001 και 3043
πλην όμως αναγκαία είναι η προσαρμογή
τους ως προς την αποδεικτική διαδικασία
και τις απ’αυτήν § 9 εφελκόμενες διαδικαστικές πράξεις στο νέο σύστημα, η δίκη
λογοδοσίας διέρχεται, ως προηγουμένως,
δύο στάδια και ένα άλλο ενδιάμεσο, που
παρεμβάλλεται ανάμεσα στα δύο που είναι προπαρασκευαστικό του δευτέρου,
αλλά δεν εκδίδεται προδικαστική απόφαση.
Προς τούτο λαμβάνει χώρα μια
συζήτηση επί της αγωγής για παροχή
λογοδοσίας κατά την οποία ο εναγόμενος προβάλλει όλους τους ισχυρισμούς
του. Κατ’ αυτή γίνονται οι αποδείξεις ως
προς την υποχρέωση ή μη προς λογοδοσία και προσθέτως, αν γίνει δεκτή η αγωγή, υποχρεώνει το δοσίλογο σε κατάθε-
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ση, μέσα σε ορισμένη προθεσμία των εγγράφων του λογαριασμού μ’ αντιπαράθεση των εσόδων και εξόδων της υπόθεσης
που διαχειρίστηκε καθώς και το αποτέλεσμα της αντιπαράθεσης και παράλληλα
να καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά.
Με την ίδια απόφαση μπορεί το δικαστήριο, αν υπάρχει αίτημα, να καταδικάσει τον εναγόμενο, για την περίπτωση της
μη εμπρόθεσμης κατάθεσης του λογαριασμού ή του καταλόγου με τα δικαιολογητικά, να καταβάλει το κατά την κρίση του έλλειμμα, που σχηματίζεται κατά πιθανολόγηση. Μπορεί όμως αν κρίνεται αναγκαίο
να διατάξει προς τούτο απόδειξη, η διεξαγωγή της οποίας πρέπει να ολοκληρώνεται στη συζήτηση αυτή, ενώ αποκλείεται η
έκδοση προδικαστικής απόφασης. Αυτή η
έννοια πρέπει ν’ αποδοθεί στη ρύθμιση της
ΚΠολΔ 477§2 εδ. τελευταίο.
Μετά την κατάθεση, από το δοσίλογο, του λογαριασμού και των συνοδευτικών προς τούτο εγγράφων ακολουθεί το
δεύτερο στάδιο της δίκης για τη λογοδοσία το οποίο δεν μπορεί να ενσωματωθεί
στο πρώτο, λόγω της φύσης και ιδιαιτερότητος της υπόθεσης, αφού πρέπει να
κατατεθούν τα άνω έγγραφα (άρθρο 474
ΚΠολΔ), των οποίων η κατάθεση προϋπόθεση έχει την διάταξη λογοδοσίας δηλαδή
την παραδοχή, προς τούτο, της αγωγής.
Στη συζήτηση του ακολουθεί την
κατάθεση των δικαιολογητικών, προβάλλονται οι αμφισβητήσεις των διαδίκων και
διεξάγονται αποδείξεις κατά τη συζήτηση
και στη συνέχεια η έκδοση οριστικής αποφάσεως. Η συζήτηση αυτή, η οποία επισπεύδεται με κλήση, πρέπει για την προσαρμογή τους στο νέο, ως άνω σύστημα,
να θεωρηθεί συνέχεια της προηγούμενης
δηλ. πρέπει να θεωρηθεί ως επανάληψη
αυτής. Δεν εκδίδεται ούτε στην περίπτωση αυτή προδικαστική απόφαση (βλ. ΕρΝΟΜΑΚ Βασίλη Βαθρακοκοίλη υπ’άρθρο
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303 σημ.3α σελ.129).
Δεν απαιτείται για το παραδεκτό
της συζήτησης της κρινόμενης αγωγής η
προσκομιδή στο Δικαστήριο πιστοποιητικό του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου
από το οποίο να προκύπτει ότι έχει δηλωθεί η κληρονομία που περιήλθε στις
ενάγουσες (άρθρο 106 παρ.1, 2 Ν.Δ
118/1973 «περί Κώδικος Φορολογίας
Κληρονομικών δωρεάν προικών και κερδών εκ λαχείων» στην οποία να περιλαμβάνεται η ένδικη αξίωση) όπως αβασίμως υποστηρίζει ο εκκαλών με τον δεύτερο λόγo, γιατί αυτή (αξίωση) τυγχάνει
επίδικη και οι ενάγουσες δεν βρίσκονται
στη νομή των κληρονομιαίων κινητών
πραγμάτων για τα οποία και έχουν εγείρει την ένδικη αξίωση αφού κατά νόμο
έχει επέλθει η μετάθεση του χρόνου υποβολής της φορολογικής υποχρεώσεως
για την κληρονομιαία αξίωση απ’ αυτή
του χρόνου του θανάτου του κληρονομούμενου σ’ αυτόν του χρόνου λήξεως
της εν λόγω επιδικίας σύμφωνα με το άρθρο 107 του παραπάνω ΝΔ 118/1973.
Κατά τα λοιπά η κρινόμενη αγωγή
είναι νόμιμη στηριζόμενη στις προπαρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 303 ΑΚ
473-477 ΚΠολΔ ενόψει δε του ότι δεν
καθορίζεται με την αγωγή το εικαζόμενο
έλλειμμα δεν απαιτείται και η καταβολή
δικαστικού ενσήμου. Συνεπώς, πρέπει
να ερευνηθεί κατ’ ουσία..
Περαιτέρω ο εναγόμενος κατ’
ορθή εκτίμηση του όλου περιεχομένου
των προτάσεων του συνομολογεί το διορισμό του ως προσωρινού διαχειριστή
του απαγορευμένου και δεν αρνείται ότι
οι επικαλούμενοι από τις ενάγουσες λογαριασμοί λειτούργησαν ούτε επικαλείται
ότι δεν διαχωρίστηκε αυτούς ή ότι έπαψε
η εξουσία του. Ισχυρίζεται όμως ότι δεν είναι υπόχρεος προς λογοδοσία έναντι των
εναγουσών αλλά στα όργανα της επιτρο-
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πείας και δη στο εποπτικό συμβούλιο και
ελλείψει αυτού στον Ειρηνοδίκη.
Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, να απορριφθεί
ως νόμω αβάσιμος διότι σύμφωνα με τα
προεκτεθέντα από τη λειτουργία της σχέσεως επιτροπείας ανακύπτει υποχρέωση
του εναγομένου προς λογοδοσία, αφού
ο επίτροπος διαχειρίζεται ολικά υπόθεση
του απαγορευμένου η δε αξίωση προς
λογοδοσία μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του δεξιλόγου (Εφ.Πατρών 321/84
ΝοΒ 1985.137, ΕφΑθ 1835/77 ΕλλΔνη
1978, 352) ακόμα και αν η έννομη σχέση εκ της οποίας απορρέει η προς λογοδοσία υποχρέωση αποσβέννυται δια του
θανάτου ενός εξ αυτών. Εξάλλου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1682 ΑΚ επί
στερητικής δικαστικής συμπαράστασης
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για
την επιτροπεία ανηλίκων.
Κατά δε τη διάταξη του άρθρου
1649 ΑΚ η επιτροπεία ανηλίκου λήγει με
το θάνατο του ανηλίκου. Συνακόλουθα
και η δικαστική συμπαράσταση λήγει με
το θάνατο του δικαστικώς συμπαραστατέου. Έκτοτε δε παύει και η επιτροπεία
του απαγορευμένου και των λοιπών οργάνων της επιτροπείας με συνέπεια ο επίτροπος να λογοδοτεί πλέον όχι στα κατά
τη διάρκεια της επιτροπείας όργανα αλλά
στους κληρονόμους του απαγορευμένου.
Ενόψει των ανωτέρω και απ’ όσα
συνομολογεί ο εναγόμενος και προκύπτει
από τις προσκομιζόμενες υπ’αριθ. 404/72
και 327/95 αποφάσεις του Μον.Πρωτοδικείου Πατρών και Αιγίου αντίστοιχα αποδεικνύεται από τώρα, ότι ο εναγόμενος
διορίσθηκε προσωρινός διαχειριστής του
απαγορευμένου και συνακόλουθα αποδεικνύεται η διαχείριση της περιουσίας αυτού.
Επομένως ως προς τα θέματα
αυτά υπάρχει πλήρης απόδειξη και πρέπει σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο
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δεύτερο σκέλος της μείζονας σκέψης η
αγωγή ως προς το αίτημα λογοδοσίας
να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσία
απορριπτομένων ως ουσία αβασίμων
των αντίθετων υποστηριζομένων με το
τέταρτο λόγο της έφεσης και να διαταχθεί λογοδοσία του εναγομένου προς τις
ενάγουσες και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών
από της κοινοποιήσεως της παρούσας
αποφάσεως σ’ αυτόν να καταθέσει στη
γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου λογαριασμό της διαχείρισης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Διατακτικό τα
έγγραφα του λογαριασμού μ’ αντιπαράθεση των εσόδων και εξόδων της περιουσίας του απαγορευμένου που διαχειρίσθηκε καθώς και το αποτέλεσμα της
αντιπαράθεσης και παράλληλα να καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά.
Αναφορικά με την αιτουμένη καταβολή του κατάλοιπου το Δικαστήριο επιφυλάσσεται ν’ αποφασίσει, μετά την κατάθεση του ως άνω λογαριασμού από τον
εναγόμενο δοσίλογο στον οποίο (λογαριασμό) πρέπει να γίνει σαφής και ορισμένη
λεπτομερειακή παράθεση των κονδυλίων
εσόδων-εξόδων της διαχείρισης που έκανε
στο επίδικο χρονικό διάστημα, στη συζήτηση που θα ακολουθήσει ενώπιον του σε
μεταγενέστερη δικάσιμο κατά την οποία η
υπόθεση θα επανέλθει με κλήση και αφορά το δεύτερο στάδιο της λογοδοσίας και
στην οποία οι διάδικοι θα προβάλλουν τις
αμφισβητήσεις τους και θα διεξαχθούν οι
αποδείξεις για την είσπραξη των εσόδων
από την πλευρά των εναγουσών στην επίδικη διαχείριση της κληρονομιαίας περιουσίας και για την πραγματοποίηση εξόδων
εκ μέρους του εναγομένου και της αναγκαιότητας αυτών, και στη συνέχεια θα εκδοθεί η οριστική απόφαση.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με
την εκκαλουμένη πρώτη απόφαση του
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(υπ’ αριθ. 838/2000) που κατέληξε στα
ίδια ορθά τον νόμο εφάρμοσε και εκτίμησε το αποδεικτικό υλικό. Επομένως
τα αντίθετα που υποστηρίζει ο εκκαλών
με τον τέταρτο λόγο της εφέσεως του
απορριπτέα κρίνονται ως ουσία αβάσιμα και η κρινόμενη έφεση, όσον αφορά
την πρώτη εκκαλουμένη (που αναφέρεται στο πρώτο στάδιο της λογοδοσίας),
πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμη.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι μετά
την έκδοση της υπ’ αριθ. 838/2000 αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και την πάροδο της προθεσμίας των
δύο (2) μηνών από της κοινοποιήσεως
της στον εναγόμενο και την υποχρέωση
του τελευταίου να καταθέσει στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου το λογαριασμό της διαχείρισης και των χρημάτων
που εισέπραξε ως προσωρινός διαχειριστής της περιουσίας του Δ.Τ και ειδικότερα των τραπεζικών λογαριασμών που
θα γίνει λόγος παρακάτω και του καταλόγου των κινητών και όλης της περιουσίας του απαγορευμένου μαζί με τα σχετικά ο εναγόμενος δεν κατέθεσε λογαριασμό της διαχείρισης και των χρημάτων
ούτε κατάλογο των κινητών και της όλης
περιουσίας του απαγορευμένου (βλ. υπ’
αριθ. πρωτ. 1343/28.5.2002 βεβαίωση
του Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου).
Η κατάθεση δε του λογαριασμού
εντάσσεται αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας δίκης και αποτελεί το
προπαρασκευαστικό στάδιο για τον προσδιορισμό σύμφωνα με τα άρθρα 475 και
476 ΚΠολΔ ενώπιον του πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου του καταλοίπου του λογαριασμού που κατατέθηκε. Διαδικαστικό στάδιο
κατάθεσης από το δοσίλογο του λογ/σμού
μετά την κατά τα ανωτέρω οριστικοποίηση της απόφασης δεν προβλέπεται νομοθετικώς και μάλιστα μέσα σε νέα προθεσμία από την επίδοση της πρωτοβάθμιας
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απόφασης μετά την τελεσιδικία της (βλ. ΑΠ
978/1997 ΕλλΔνη 39 (1998), 110).
Στη συνέχεια από τους μάρτυρες
που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του
Δικαστηρίου τούτου και όλα τα έγγραφα
που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, αποδεικνύονται κατά τη κρίση του Δικαστηρίου τα εξής: Μετά τον διορισμό του εναγομένου ως επιτρόπου
του Δ.Τ και τη παύση από το λειτούργημα του επιτρόπου της μητέρας των εναγουσών και ήδη εφεσιβλήτων Α. Χήρας
Στ.Π. αυτή παρέδωσε στον εναγόμενο
τρία βιβλιάρια καταθέσεων επ’ ονόματι του απαγορευμένου και συγκεκριμένα :1) βιβλιάριο ταμιευτηρίου στη Ιονική
Τράπεζα μ’ αριθμό λογ/σμού 31142776,
2.372.195 δραχ., 2)βιβλιάριο ταμιευτηρίου στην Εθνική Τράπεζα μ’αριθμό λογ/
σμού 304/760402-55, 9.915.445 δραχμών και 3)βιβλιάριο ταμιευτηρίου στην
ΕΤΕ με αριθμό λογ/σμού 304/76040172, 1.087.170 δραχ. και επίσης 157.000
δραχ. σε μετρητά, όπως προκύπτει από
την από 28.3.1996 απόδειξη παραλαβής. Ο Δ.Τ απεβίωσε στις 18.11.1998
στο Αίγιο και άφησε μοναδικούς κληρονόμους τις ενάγουσες, τον εναγόμενο
και τη Μ. σύζ. Δ.Κ. οι οποίοι ήταν πρώτα εξαδέλφια του και κατά ποσοστό ¼
εξ αδιαιρέτου τον καθένα τους. Με τον
θάνατο του Δ.Τ έληξε η επιτροπεία του
εναγομένου. Αυτός όμως ποτέ δεν έδωσε λογαριασμό για τη διαχείριση και διοίκηση της περιουσίας του Δ.Τ.
Επίσης αποδείχθηκε ότι ο Δ.Τ
διατηρούσε τους προαναφερόμενους
τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων 13.374.810 δραχμών και διέθετε και
το ποσό 157.000 δραχμών. Επί πλέον
ελάμβανε σύνταξη από το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 77.000 δραχμών τον μήνα
πλέον δώρων εορτών. Έτσι ο εναγόμενος εισέπραξε για λογαριασμό του Δ.Τ
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κατά το χρονικό διάστημα από 28.3.1996
έως 18.11.1998 (χρόνος θανάτου του)
2.083.220 δραχ. [2.464.000 δραχ. για
δώρα εορτών, όπως τούτο προκύπτει
από τις προσκομιζόμενες από τις ενάγουσες αποδείξεις (σχετ. 14-20, 21-26)
ίσον 2.746.851 δρχ. – 663.631 δραχ.
που δεν εισέπραξε από το ως άνω ποσό
όπως, για το τελευταίο τούτο, δέχονται
και οι δύο πλευρές).
Μετά από τα παραπάνω οι ενάγουσες απέδειξαν, ως είχαν υποχρέωση, τις εισπράξεις που ο εναγόμενος
πραγματοποίησε κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, ο δε εναγόμενος δοσίλογος δεν απέδειξε (αφού δεν κατέθεσε για λογαριασμό της διαχείρισης και
των χρημάτων που εισέπραξε εντός της
προθεσμίας των δύο μηνών που έταξε
η πρώτη απόφαση) τις δαπάνες και την
αναγκαιότητα αυτών και έτσι δεν προέκυψε σαφής και λεπτομερής εικόνα της
υπ’ αυτού διαχείρισης ώστε να προκύψει επαρκώς το προκύπτον τυχόν κατάλοιπο του λογαριασμού που αυτός ισχυρίζεται ότι υπάρχει.
Περαιτέρω άλλη κινητή περιουσία
δεν αποδείχθηκε ότι ο Δ.Τ διέθετε πέραν
των ανωτέρω χρημάτων. Επομένως το
κατάλοιπο του λογαριασμού ανέρχεται σε
15.615.030 δραχ., οι ενάγουσες όμως το
προσδιορίζουν σε 15.601.262 δρχ. ή 45.785
ευρώ και έτσι θα ληφθεί αυτό υπόψη.
Μετά απ’ όλα αυτά η κρινόμενη
αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως
ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει σε κάθε ενάγουσα 11.446,27 ευρώ (3.900.315 δραχ.)
δηλ. το ¼ του ποσού των 45.785 ευρώ
(15.601.262 δραχ.) το οποίο εισέπραξε κατά τη διοίκηση της περιουσίας του
Δ.Τ κατά το προαναφερόμενο διάστημα
με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της
επίδοσης της αγωγής.
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53/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Κτενάς, Μιχαήλ Τσουμάνης).
Εφετείο. Πρωτόδικη συζήτηση αντιμωλία των διαδίκων. Οι προτάσεις και τα σχετικά
έγγραφα κατατίθενται στο Εφετείο έως την έναρξη της συζήτησης. Έτσι όμως ο δικαστής δεν έχει τη δυνατότητα να μελετήσει προηγουμένως τη δικογραφία και να διατάξει ενδεχομένως πραγματογνωμοσύνη με προφορική ανακοίνωση του που θα παραχωρηθεί στα πρακτικά. Στην περίπτωση αυτή χωρίς να εξαφανίσει την εκκαλούμενη,
μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης και να διατάξει πραγματογνωμοσύνη.

Από τις διατάξεις των άρθρων
532, 533, 522 και 535 παρ.1 ΚΠολΔ,
όπως ισχύουν από την 21-8-2002, μετά
την έναρξη εφαρμογής των ν.2915/2001,
2943/2001 και 3043/2002 και εν προκειμένω εφαρμόζονται ως εκ του κατά την
6-10-2006 χρόνου της πρώτης συζήτησης
της αγωγής στον πρώτο βαθμό (άρθρο 22
παρ.1 του ν.2915/2001, ΑΠ 1777/2006
ΕλΔ 48,437), συνάγεται ότι η ενώπιον του
ως εφετείου δικάζοντος δικαστηρίου δίκη,
στο οποίο κατά το άρθρο 522 ΚΠολΔ μεταβιβάζεται με την άσκηση της έφεσης η
υπόθεση, κατά τα όρια που προσδιορίζονται με την έφεση και τους προσθέτους λόγους, διέρχεται τρία στάδια.
Κατά το πρώτο εξετάζεται το παραδεκτό της άσκησης της έφεσης (άρθρο 532
παρ.1 ΚΠολΔ), κατά το δεύτερο το παραδεκτό κάθε λόγου έφεσης και κατά το τρίτο το ουσία βάσιμο του λόγου έφεσης (άρθρο 533 παρ.1ΚΠολΔ). Το βάσιμο ή μη
των λόγων έφεσης κρίνεται από το εφετείο από την εκτίμηση του συγκεντρωθέντος και επικληθέντος εν γένει αποδεικτικού υλικού, που προσκομίζεται στο εφετείο
και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που προσάγεται το πρώτον στην κατ’ έφεση δίκη, κατά
τους ορισμούς του άρθρου 529 παρ.1 και
2 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε από το

άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2915/2001, ισχύει από την 1-1-2002 κατά το άρθρο 15 του
ν. 2943/2001 και εν προκειμένω εφαρμόζεται για τους προαναφερόμενους λόγους.
Περαιτέρω από το συνδυασμό
των ανωτέρω διατάξεων και εκείνων
των άρθρων 254 παρ.1, 270 παρ.4, 524
παρ.1 και 2 και 528 ΚΠολΔ, όπως αυτά
τροποποιήθηκαν με τους ανωτέρω νόμους και εν προκειμένω εφαρμόζονται
για τους λόγους που προαναφέρθηκαν,
συνάγεται ότι στις κατ’ έφεση δικαζόμενες
υποθέσεις, οι οποίες εκδικάστηκαν στον
πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων και
κατά την τακτική διαδικασία, οι προτάσεις
και τα άλλα έγγραφα της δικογραφίας κατατίθενται στο εφετείο έως την έναρξη της
συζήτησης (άρθρο 524 παρ.1 ΚΠολΔ), με
συνέπεια ο δικαστής να μην έχει ενημερωθεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης
στο ακροατήριο για τους ισχυρισμούς
των διαδίκων, ώστε εφόσον παρίσταται
ανάγκη να διατάξει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη με προφορική ανακοίνωση του, που καταχωρείται στα πρακτικά
(άρθρα 524 παρ.1, 270 παρ.4 ΚΠολΔ),
αφού πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης προδικαστικής απόφασης.
Συνάγεται τέλος ότι υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων των ανωτέρω διατάξεων το εφετείο, για την κατά την κρί-
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ση του ολοκλήρωση της έρευνας της βασιμότητας των λόγων της έφεσης και την
καλύτερη διάγνωση της διαφοράς, χωρίς
να εξαφανίσει την εκκαλουμένη απόφαση, μπορεί να διατάξει την επανάληψη
της συζήτησης, η οποία έχει κηρυχθεί
περατωμένη, όταν κατά τη μελέτη της
υπόθεσης παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση, προκειμένου να διαταχθεί και διενεργηθεί προς τούτο πραγματογνωμοσύνη, την οποία σημειωτέον
είναι υποχρεωμένο να διατάξει κατά το
άρθρο 368 παρ.2 ΚΠολΔ, αν αυτό ζητήσει κάποιος από τους διαδίκους και για
τη διερεύνηση του ζητήματος απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης ή τέχνης, ώστε μετά τη συνεκτίμηση και του
αποδεικτικού αυτού μέσου με τις λοιπές
αποδείξεις, να κρίνει αν είναι εσφαλμένη η εκκαλουμένη απόφαση και σε καταφατική περίπτωση να αποφανθεί για
τη βασιμότητα του λόγου έφεσης και εξ
αυτού κατά την επιταγή του νόμου (άρθρο 535 παρ.1 ΚΠοΛΔ), να την εξαφανίσει (ΕφΝαυπλ 171/2004 αδημ., ΕΑ
312/2003 ΑρχΝ ΝΔ, 239).
Στην προκειμένη υπόθεση οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι το επίδικο ακίνητο, εμβαδού 84, 80 τ.μ., αποτελεί τμήμα μείζονος ακινήτου τους, του οποίου
έχουν αποκτήσει την συγκυριότητα δυνάμει του υπ’ αριθμ. 2658/2003 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Λευκάδας Ι.Κ.,
που έχει μεταγραφεί νόμιμα, αιτία πώλησης από τον Ε.Γ, στον οποίο είχε περιέλθει το μείζον ακίνητο με έκτακτη χρη-

σικτησία και ότι τούτο (επίδικο) περιλαμβάνεται στον ανωτέρω τίτλο, γεγονός το
οποίο αμφισβητούν οι εναγόμενοι, ισχυριζόμενοι ότι έχουν αποκτήσει τη συγκυριότητα του επίδικου ακινήτου ως τμήμα
μείζονος ακινήτου τους, δυνάμει του υπ’αριθμ. 2973/1994 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Περιστερίου Αττικής Σ.Μ-Φ,
που έχει μεταγραφεί νόμιμα, αίτια πώλησης από το Δ.Γ, στον οποίο είχε περιέλθει το μείζον ακίνητο από κληρονομιά του
πατέρα του Ν.Γ και στον τελευταίο από
κληρονομιά και στον τελευταίο από κληρονομιά του παππού του Γ.Κ.
Κατόπιν όλων αυτών το Δικαστήριο, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή κρίση επί της ουσίας της υπόθεσης
και για τη διαπίστωση του προαναφερόμενου κρισίμου ζητήματος αν το επίδικο
εδαφικό τμήμα περιλαμβάνεται εν όλω
ή εν μέρει στους από τους ενάγοντες ή
τους εναγομένους επικαλούμενους ως
άνω τίτλους κυριότητος, για την οποία
απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης,
κρίνει αναγκαία τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, χωρίς προηγουμένως να
προβεί στην εξαφάνιση της προσβαλλόμενης απόφασης, εξουσία την οποία
έχει, κατά τα προαναφερόμενα, για την
έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας των
λόγων της έφεσης.
Πρέπει, κατά συνέπεια, κατά τις
προαναφερόμενες διατάξεις και αιτιολογίες, να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να διενεργηθεί
πραγματογνωμοσύνη, όπως ειδικότερα
αναφέρεται στο διατακτικό.

64/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος ΝΣΚ Διονύσιος Ζαχαρόπουλος,
Τρύφωνας Καραντώνης).
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Πλειστηριασμός κινητού ή ακινήτου. Περίπτωση που να συντρέχουν πραγματικές απαιτήσεις του άρθρου 975 ΚΠολΔ και απαιτήσεις ασφαλιζόμενες με ενέχυρο ή υποθήκη. Το
πλειστηρίασμα δεν επαρκεί. Τότε το 1/3 θα διανεμηθεί για τις προνομιακές απαιτήσειςτου άρθρου 975 και τα 2/3 για τις απαιτήσεις που εξασφαλίζονται με ενέχυρο ή υποθήκη.
ΚΕΔΕ. Απαιτήσεις ελληνικού δημοσίου. Κατατάσσεται για τις ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού απαιτήσεις του με τις προσαυξήσεις και τόκους στην πρώτη σειρά του άρθρου 975ΚΠολΔ. Αν συνεπώς συντρέχει μη ενυπόθηκος ή ενεχυρούχος δανειστής το δημόσιο ικανοποιείται από το 1/3 και τα υπόλοιπα 2/3 διατίθενται για τους ενεχυρούχους και ενυπόθηκους δανειστές. Προσημείωση. Κατάταξη τυχαία για απαιτήσεις που
έχει εγγραφεί προσημείωση. Λεπτομέρειες. Επικουρική κατάταξη. Έννοια. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 975, 976, 977 παρ.1
και 1007 παρ.1 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι
σε περίπτωση πλειστηριασμού κινητού
ή ακινήτου πράγματος, αν συντρέχουν
προνομιακές απαιτήσεις του άρθρου 975
με απαιτήσεις ασφαλιζόμενες με ενέχυρο ή υποθήκη και δεν επαρκεί το πλειστηρίασμα, ικανοποιούνται οι προνομιακές απαιτήσεις έως το ένα τρίτο (1/3)
του ποσού του πλειστηριάσματος που
πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές,
τα δε άλλα τρία (2/3), καθώς και το τυχόν υπόλοιπο του ενός τρίτου (1/3) διατίθενται για την ικανοποίηση των ενεχυρούχων και ενυπόθηκων απαιτήσεων.
Περαιτέρω κατά την παρ.1 του
άρθρου 61 του ν.δ. 356/1974 «περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων»
Κ.Ε.Δ.Ε., το Δημόσιο κατατάσσεται σε
περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή ακινήτου για τις ληξιπρόθεσμες
μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού από
κάθε αιτία απαιτήσεις του μετά των πάσης
φύσεως προσαυξήσεων και τόκων στην
πέμπτη σειρά του άρθρου 975 Κ.Πολ.Δ.
Επομένως, όταν στην κατάταξη σε
πλειστηριασμό ακινήτου συντρέχει προνομιακή απαίτηση του Δημοσίου με ενυπόθηκες απαιτήσεις ή σε πλειστηριασμό
κινητού συντρέχει προνομιακή απαίτηση
του Δημοσίου με ενυπόθηκες απαιτήσεις
και το πλειστηρίασμα είναι ανεπαρκές,

το Δημόσιο πρέπει να ικανοποιηθεί από
το 1/3 του πλειστηριάσματος, το δε υπόλοιπο ποσό των 2/ 3 να διατίθεται στους
ενυπόθηκους ή ενεχυρούχους δανειστές.
Τέλος, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1277, 1279, ΑΚ 978
και 1007 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι η προσημείωση χορηγεί δικαίωμα για απόκτηση
υποθήκης, η οποία, μετά την τελευταία επιδίκαση της ασφαλιζόμενης απαίτησης και
τη νομότυπη μετατροπή της προσημείωσης σε υποθήκη λογίζεται ότι έχει εγγράψει
από την ημέρα της προσημείωσης και επάγεται από τότε τις έννομες συνέπειες της.
Αν πριν από την τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη, χώρεσε αναγκαστικός πλειστηριασμός του ακινήτου,
η απαίτηση υπέρ της οποίας έχει εγγραφεί η προσημείωση κατατάσσεται τυχαίως, δηλαδή υπό την αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης της και κατά τη σειρά της
εγγραφής της προσημείωσης.
Σε μία τέτοια δε περίπτωση η τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη καθίσταται αδύνατη, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 1005 παρ.3 Κ.Πολ.Δ., 1373
και 1330 σε συνδυασμό με το άρθρο 1318
Α.Κ. παρ.3 Α.Κ. από την καταβολή του
πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή, αφού αυτή επιφέρει την απόσβεση
της προσημείωσης που υπάρχει στο ακίνητο που εκπλειστηριάσθηκε, ο δε υπερθεματιστής έχει δικαίωμα να ζητήσει, μετά
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την καταβολή του πλειστηριάσματος, την
εξάλειψη της προσημείωσης.
Επομένως, μετά την καταβολή του πλειστηριάσματος, η κατάταξη
της ασφαλιζόμενης με την προσημείωση απαίτηση θα γίνει τυχαίως υπό την
αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης της
(βλ.Α.Π 183/1998 ΕλλΔνη 39.837, Α.Π.
240/1997 ΝοΒ 1227, Α.Π 649/1994 ΝοΒ
43.820, Α.Π 57/1989 ΕλλΔνη 31.1262).
Αν κατά το χρόνο της σύνταξης του
πίνακα εκκρεμεί δίκη μεταξύ του δανειστή
και του καθ’ ού η εκτέλεση, ο συντάκτης
του πίνακα οφείλει να θέσει ως προϋπόθεση της οριστικότητας της κατάταξης την
έκδοση τελεσίδικης απόφασης, ενώ αν δεν
εκκρεμεί δίκη περί της κατατακτέας απαίτησης, οφείλει αυτός να θέσει ως προϋπόθεση την άσκηση της σχετικής αγωγής.
(ΑΠ 1098/1996 ΕλλΔνη 38.1084, Μπρίνιας, Αναγκ.Εκτ. Β΄ έκδοση, κάτω από το άρθρο 978, παρ. 424, σελ. 1149).
Τέλος, επειδή κατά το άρθρο 978
παρ.2 ΚΠολΔ μία απαίτηση που κατετάγη
τυχαίως, ενδεχομένως να μην οριστικοποιηθεί, ο συντάκτης του πίνακα κατάταξης
οφείλει με τον πίνακα να προβλέψει την
τύχη του πλειστηριάσματος σ’ αυτή την περίπτωση με επικουρική κατάταξη (Μπρίνιας, ό.π., σελ.1150, ΕφΑθ 6270/2002 ό.π.).
Τα ίδια ισχύουν και όταν το δικαστήριο κατατάσσει ορισμένη απαίτηση τυχαίως κατά
μεταρρύθμιση του πίνακα κατάταξης συνεπεία ανακοπής άλλου δανειστή.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση της
δανείστριας καθ’ ης η ανακοπή – εφεσίβλητης (ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Α.Ε.Β.Ε.) δυνάμει της
υπ’ αριθμόν 1528/2002 διαταγής πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για το συνολικό ποσό
των 60.688, 47 ευρώ την 1-12-2004 εκπλειστηριάστηκαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Ολυμπίων Μ.Π-Π, τα περιγρα-
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φόμενα στην υπ’ αριθμόν 93/5-10-2004
έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της
δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ηλείας Α.Χρ.Γ, δύο ακίνητα (αγροτεμάχια), τα οποία κατακυρώθηκαν το μεν
πρώτο στην τιμή των 4.500 ευρώ στην
Σ.Χ, το δεύτερο στην τιμή των 2.000 ευρώ
στην Φ.Γ, δηλαδή στην συνολική τιμή των
6.500 ευρώ, το οποίο πλειστηρίασμα καταβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά την ίδια
ημέρα του πλειστηριασμού.
Στην επί του πλειστηριασμού
υπάλληλο παραπάνω συμβολαιογράφο, ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους για
να λάβουν μέρος στη διανομή του πλειστηριάσματος ,το ανακόπτον (Ελληνικό Δημόσιο) για το ποσό των 9.288,26
ευρώ, προερχόμενο από ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού από κάθε αιτία απαιτήσεις του
μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, για το οποίο ζήτησε την κατά το άρθρο 61 του ν.δ. 356/1974 προνομιακή
του κατάταξη, και η επισπεύδουσα καθ’
ης η ανακοπή –εφεσίβλητη, για το ποσό
των 60.688,47 ευρώ, δυνάμει της προαναφερομένης διαταγής πληρωμής, για
το οποίο ζήτησε την προνομιακή της κατάταξη ως προσημειούχος δανείστρια.
Επειδή όμως το πλειστηρίασμα
δεν επαρκούσε για την ικανοποίηση της
επισπεύδουσα και του παραπάνω αναγγελθέντος δανειστή, συντάχθηκε από
την προαναφερόμενη συμβολαιογράφο ο υπ’ αριθμ 2189/9-1-2006 πίνακας
κατάταξης δανειστών, σύμφωνα με τον
οποίο η επί του πλειστηριασμού ως άνω
υπάλληλος, από το παραπάνω πλειστηρίασμα των 6.500 ευρώ, στο εναπομείναν πλειστηρίασμα, μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης ύψους 3.662,
82 ευρώ, δηλαδή στο ποσό των 2, 837,
18 ευρώ, κατέταξε:1)το ανακόπτον –εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο για το ποσό
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των 945, 73 ευρώ προνομιακά και οριστικά κατ’ άρθρο 61 του Κ.Ε.Δ.Ε. που
αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3) του εναπομένοντος ποσού των 2.837,18 ευρώ
και 2) την επισπεύδουσα, καθ’ ης η ανακοπή – εφεσίβλητη δανείστρια στο υπόλοιπο εναπομένον ποσό των 1.891,45
ευρώ που αντιστοιχεί στα 2/3 του εναπομείναντος πλειστηριάσματος, προνομιακά και οριστικά ως ενυπόθηκη δανείστρια για μέρος των απαιτήσεων της.
Το ανακόπτον ισχυρίζεται με την
ανακοπή ότι εσφαλμένα κατατάχθηκε η καθ’
ης η ανακοπή στη δεύτερη τάξη προνομιακά και οριστικά ως ενυπόθηκη δανείστρια,
επειδή η απαίτηση της έχει εξασφαλιστεί με
προσημείωση υποθήκης, μη τραπείσα σε
υποθήκη μέχρι την ημέρα διενέργειας του
πλειστηριασμού και όχι με υποθήκη, όπως
εσφαλμένα διέλαβε η ως άνω συμβολαιογράφος στον ως άνω πίνακα κατάταξης
και επομένως έπρεπε να καταταγεί τυχαία.
Ενόψει αυτών ζήτησε τη μεταρρύθμιση του ως άνω πίνακα, προκειμένου, αφού αποβληθεί η καθ’ ης, να καταταγεί αυτό στο ποσό των 1.891, 45
ευρώ προνομιακά και οριστικά. Πράγματι, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο 820/7-10-2004 πιστοποιητικό του
Υποθηκοφυλακείου Ολυμπίων, επί των
πλειστηριασθέντων ακινήτων, υπήρχε
προσημείωση υπέρ της καθ’ ης η ανακοπή-εφεσίβλητης «ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Α.Β.Ε.Ε.ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» εγγεγραμμένη στον τόμο 142 και αριθμ. 138
δυνάμει της 46335 Σ/2002 αποφάσεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
για το ποσό των 35.000 ευρώ και όχι υποθήκη, η οποία δεν είχε τραπεί σε υποθήκη μέχρι την ημέρα της διενέργειας του
πλειστηριασμού, όπως συνομολογείται.
Με τα δεδομένα αυτά, και ενόψει
του ότι το πλειστηρίασμα δεν επαρκούσε
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για την ικανοποίηση όλων των δανειστών,
συνέτρεχε νόμιμη περίπτωση συνδρομής
της πιο πάνω προνομιούχου απαίτησης
του ανακόπτοντος-εκκαλούντος για το
ποσό των 9.288,26 ευρώ, με την προσημειούχο απαίτηση της καθ’ ης η ανακοπή επισπεύδουσας-εφεσίβλητης για το
ποσό των 60.688, 47 ευρώ και ως εκ τούτου σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, έπρεπε να ικανοποιηθούν στο εναπομείναν πλειστηρίασμα, μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης ύψους 3.662.82 ευρώ, δηλαδή στο
ποσό των 2.837,18 ευρώ η μεν απαίτηση
του ανακόπτοντος-εκκαλούντος μέχρι το
ένα τρίτο (1/3), δηλαδή για το ποσό των
945,73 ευρώ, στα δε υπόλοιπα δύο τρίτα (2/3) του εναπομείναντος πλειστηριάσματος, δηλαδή για το ποσό των 1.891,
45 ευρώ, έπρεπε να καταταγεί η καθ’ ης η
ανακοπή επισπεύδουσα-εφεσίβλητη, ως
προσημειούχος δανείστρια τυχαίως, και,
επειδή, όπως προαναφέρθηκε, καταβλήθηκε στον ως άνω πλειστηριασμό το πλειστηρίασμα, και δεν εκκρεμούσε δίκη περί
της εν λόγω κατατακτέας απαίτησης, υπό
τον όρο να ασκήσει τη σχετική αγωγή.
Για δε την περίπτωση ματαίωσης
του όρου αυτού, έπρεπε να καταταγεί
για το ποσό αυτό το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο επικουρικά. Δηλαδή, λανθασμένα διέλαβε η ως άνω συμβολαιογράφος στον ανακοπτόμενο πίνακα κατάταξης, ότι υπέρ της καθ’ ης η ανακοπή
–εφεσίβλητης υπήρχε υποθήκη και όχι
προσημείωση, η οποία δεν είχε τραπεί
σε υποθήκη κατά την ημέρα διενέργειας
του πλειστηριασμού, όπως προκύπτει
από το προαναφερθέν πιστοποιητικό.
Ωστόσο, αποδεικνύεται περαιτέρω ότι, μετά την σύνταξη του ανακοπτομένου πίνακα, οριστικοποιήθηκε μέρος
της προσημειούχου απαίτησης της καθ’
ης που καλύπτει αυτήν (απαίτηση) για
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την οποία, η τελευταία κατετάγη προνομιακά και, λανθασμένα, οριστικά.
Ειδικότερα, αποδεικνύεται ότι η
προσημείωση υποθήκης εξασφάλιζε απαίτηση της καθ’ ης κατά του οφειλέτη της Π.Χ
ύψους 107.652, 35 ευρώ, η οποία με το
από 11-12-2002 συμφωνητικό μεταξύ τους
είχε συμφωνηθεί να καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων, ποσού
4, 402 ευρώ ήταν καταβλητέα την 30-42003 και για την οποία ο ως άνω οφειλέτης
της καθ’ ης είχε αποδεχθεί ισόποση συναλλαγματική εκδόσεως της, πληρωτέα σε διαταγή της, λήξεως την 30-4-2003, η οποία
όμως ουδέποτε πληρώθηκε στην καθ’ ης.
Με βάση την ως άνω συναλλαγματική κατόπιν αιτήσεως της τελευταίας,
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 12488/2006 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για το ποσό των 4.402 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, η οποία κοινοποιήθηκε στον καθ’ ου η διαταγή πληρωμής ανωτέρω Π.Χ, δύο φορές (βλ. τις
7437Β/7-4-2006 και 7598Β/19-5-2006
εκθέσεις επιδόσεως του δικ. επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ε.Α.) χωρίς ν’
ασκηθεί ανακοπή κατ’ αυτής (δ/γής πληρωμής) εκ μέρους του, η οποία έτσι κα-

τέστη τελεσίδικη ως προς αυτόν (βλ. το
853Β/8-6-2006 πιστοποιητικό τελεσιδικίας του Πρωτοδικείου Αθηνών).
Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι, μέρος της προσημειούχου απαίτησης της καθ’ ης ποσού 4.402 ευρώ,
που υπερκαλύπτει το ποσό των 1.891, 45
ευρώ για το οποίο η υπάλληλος του πλειστηριασμού κατέταξε την καθ’ ης η ανακοπή –εφεσίβλητη οριστικά, ενώ έπρεπε να
την κατατάξει τυχαίως, οριστικοποιήθηκε
μετά την άσκηση της ένδικης ανακοπής.
Ενόψει τούτου, δηλαδή της παραπάνω οριστικοποιήσεως μέρους της απαιτήσεως της καθ’ ης που υπερκαλύπτει το
ποσό για το οποίο έχει καταταχθεί δεν απαιτείται πλέον η υποχρέωση του συμβολαιογράφου ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού να προβλέψει την επικουρική κατάταξη. Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση του απέρριψε την ανακοπή έστω και με
εσφαλμένες αιτιολογίες, τις οποίες αντικαθιστά το παρόν Δικαστήριο με τις ορθές τοιαύτες (άρθρ. 534 ΚΠολΔ), ορθά κατ’ αποτέλεσμα έκρινε και επομένως ο λόγος της
ανακοπής και αντίστοιχα ο λόγος της εφέσεως κρίνεται αβάσιμος και απορριπτέος.

74/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άγγελος Στεργιόπουλος, Βασίλειος Παπανικολάου).
Έφεση. Ασκείται από το νικήσαντα διάδικο όταν έχει έννομο συμφέρον, δηλαδή εφόσον
η απόφαση επιδρά δυσμενώς στις ουσιαστικές έννομες σχέσεις του. Η βλάβη όμως
πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο που ασκείται το ένδικο μέσο και μόνο τότε έχει έννομο συμφέρον αν η πρωτόδικη απόφαση δημιουργεί εναντίον του δυσμενές δεδικασμένο. Διαταγή πληρωμής. Έκδοση τής σε βάρος αποβιώσαντος προσώπου. Ζητείται η αναγνώριση της ανυπαρξίας της δικαστικής απόφασης από τον έχοντα έννομο
συμφέρον. Έκδοση διαταγής πληρωμής και υποβολή αίτησης για έκδοσή της μετά το
θάνατο του οφειλέτη. Ως προς τον αποβιώσαντα είναι αυτοδικαίως άκυρη. Η ανακοπή
από κληρονόμο του οφειλέτη είναι απαράδεκτη για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης.
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Από το άρθρο 516 παρ.2 ΚΠολ.Δ
παρέχεται δικαίωμα εφέσεως και στον
διάδικο που νίκησε, εφόσον έχει έννομο συμφέρον, εφόσον δηλαδή η απόφαση επιδρά δυσμενώς στις ουσιαστικές έννομες σχέσεις του (Κονδύλης, Το
δεδικασμένο, παρ.18, σελ. 221).
Κάθε απόφαση μπορεί εξαιτίας
της θετικής ενέργειας του ουσιαστικού
δεδικασμένου να αποδειχθεί βλαπτική για τα έννομα συμφέροντα του νικητή διαδίκου. Για να υπάρχει όμως βλάβη, πρέπει ο διάδικος που ασκεί το ένδικο μέσο να θίγεται άμεσα από το περιεχόμενο της αποφάσεως (ΑΠ 675 ΝοΒ
24.68, ΕφΘεσ 2205/2000 Αρμ 55.1508,
Νίκας, Το έννομο συμφέρον, σελ.103).
Αυτό σημαίνει ότι η βλάβη πρέπει
να υφίσταται κατά τον χρόνο που ασκείται το ένδικο μέσο και μόνο τότε έχει έννομο συμφέρον αν η πρωτόδικη απόφαση δημιουργεί εναντίον του δυσμενές
δεδικασμένο (ΑΠ 503/1989 ΝοΒ 38.812,
ΕφΑθ 2722/1996 Αρμ. 51.348).
Το έννομο συμφέρον για την άσκηση των ενδίκων μέσων αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης που η ανάγκη του συνάγεται και από τη γενικότερη
διάταξη του άρθρου 68 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι το έννομο συμφέρον, ως προϋπόθεση του παραδεκτού κάθε ενδίκου, αποτελεί ειδικότερη έκφανση της θεμελιώδους
αρχής που καθιερώνει το άνω άρθρο.
Η παραπάνω προϋπόθεση εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο
και η έλλειψη της συνεπάγεται την απόρριψη του ενδίκου μέσου ως απαραδέκτου (άρθρα 68, 73, 532 ΚΠολΔ, Εφ.Αθ
1039/2001 ΕλλΔνη 42.1388, Εφ.Πατρ
231/2006 ΑχΝομ 23.288).
Στην προκείμενη υπόθεση, η ανακόπτουσα (εκκαλούσα και εφεσίβλητη)
με την από 23-10-2006 ανακοπή της ζήτησε την ακύρωση της 136/2004 διατα-
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γής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με
την 167/2008 οριστική απόφαση του
απέρριψε την ανακοπή ως απαράδεκτη
για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης
της ανακόπτουσας. Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονούνται οι διάδικοι με
τις υπό κρίση από 14.5.2008 και 3.6.2008
εφέσεις τους, που συνεκδικάζονται λόγω
συναφείας, για εσφαλμένη εφαρμογή του
νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων, ζητώντας η μεν ανακόπτουσα
την παραδοχή της ανακοπής της, η δε
καθ’ ης η ανακοπή την απόρριψη εκ νέου
της ανακοπής ως ουσία αβάσιμης.
Η παραπάνω από 3-6-2008 έφεση της καθ’ ης η ανακοπή, σύμφωνα με τα
προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη, πρέπει
να απορριφθεί ως απαράδεκτη, γιατί δεν
υφίσταται έννομο συμφέρον της εκκαλούσας αυτής για την άσκηση της, δεδομένου
ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν δημιουργεί εναντίον της δυσμενές δεδικασμένο.
Αντιθέτως, η έφεση της ανακόπτουσας έχει ασκηθεί νομίμως, εμπροθέσμως και παραδεκτώς. Επομένως, η έφεση αυτή πρέπει να εξεταστεί ως προς το
βάσιμο των λόγων της, κατά την ίδια διαδικασία που εφάρμοσε και το Πρωτόδικο
Δικαστήριο (άρθρο 524 παρ.1 ΚΠολ.Δ),
μέσα στα όρια του μεταβιβαστικού της
αποτελέσματος (άρθρο 522 ΚΠολΔ).
Κατά το άρθρο 62 ΚΠολΔ, ικανός
να είναι διάδικος είναι εκείνος που έχει
την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Τέτοια ικανότητα, προκειμένου για φυσικό πρόσωπο, παύει να υπάρχει με τον θάνατο αυτού (άρθρο 35ΑΚ). Ο θάνατος του φυσικού προσώπου συνεπάγεται, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 286 και 289
ΚΠολ.Δ, τη βίαιη διακοπή της δίκης της
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οποίας αυτό ήταν διάδικος και την κατά
κανόνα ακυρότητα των διαδικαστικών
πράξεων που ακολούθησαν τον θάνατο.
Αν παρόλα αυτά εκδοθεί κατ’ αυτού απόφαση, η απόφαση αυτή είναι
ανίσχυρη (αυτοδικαίως άκυρη) με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 313 παρ.1
εδ. δ΄ ΚΠολΔ, αφού εκδόθηκε για ανύπαρκτο πρόσωπο, προς το οποίο ταυτίζεται, και ο προαποβιώσας (ΕφΘεσ
938/2000 Αρμ.54.835, ΕφΠειρ 444/2000
ΔΕΕ 2000.862, Βαθρακοκοίλης ΚΠολΔ,
άρθρο 62, αριθ. 13, 14, 44 άρθρο 313
αριθ.9, άρθρο 639 αριθ. 7).
Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου
313 παρ.1 εδ. δ΄ εφαρμόζεται κατ’ άρθρο 591 παρ.1 ΚΠολ.Δ και στην περίπτωση της έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά προαποβιώσαντος της εκδόσεως της προσώπου, οπότε μάλιστα μπορεί να ζητηθεί η αναγνώριση της ανυπαρξίας της δικαστικής απόφασης από
τον έχοντα προς τούτο συμφέρον (πρβλ.
Εφ.Αθ 136/1987 ΕλλΔνη 29.362, Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας, Ερμ. ΚΠολΔ, τόμος Ι, άρθρο 313 αριθ.1).
Περαιτέρω, από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 630, 631,
632, 919 παρ.2 και 325 αρ. 2 ΚΠολΔ
προκύπτει ότι προς άσκηση ανακοπής
κατά της διαταγής πληρωμής νομιμοποιείται ενεργητικώς τόσο ο αναφερόμενος στη διαταγή πληρωμής ως οφειλέτης όσο και, σε περίπτωση διαδοχής, οι
καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του, εφόσον
όμως τα πρόσωπα αυτά καταλαμβάνονται από τα υποκειμενικά όρια της εκτελεστότητας (Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας,
τόμος ΙΙ, άρθρο 632 αρ. 13).
Δεν περιλαμβάνεται έτσι στα νομιμοποιούμενα προς άσκηση της ανακοπής πρόσωπα ο κληρονόμος του οφειλέτη –φυσικού προσώπου, που κατέστη
καθολικός διάδοχος πριν την υποβολή
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της αίτησης και την έκδοση της διαταγής
πληρωμής (Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας,
τόμος ΙΙ, άρθρο 631 αρ.4), αφού στην
περίπτωση αυτή θα πρόκειται για εκτελεστό τίτλο που έχει εκδοθεί εις βάρος
ανύπαρκτου προσώπου, με αποτέλεσμα
παρά την έκδοση του να είναι αυτός ανίσχυρος (αυτοδικαίως άκυρος) και επομένως μη δεκτικός εκτελέσεως.
Με αυτά τα δεδομένα ο κληρονόμος του προαποβιώσαντος οφειλέτη δεν
έχει ούτε έννομο συμφέρον σε άσκηση
ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής,
αφού από την ύπαρξη του τίτλου δεν θίγονται ορισμένα δικαιώματα του δυνάμενα
να προστατευθούν αποτελεσματικά με την
ακύρωση της διαταγής πληρωμής. Είναι δε
άλλο το ζήτημα αν στην περίπτωση αυτή
μπορεί εφόσον υπάρχει έννομο προς τούτο συμφέρον, να ζητήσει την αναγνώριση
της ανυπαρξίας της διαταγής πληρωμής.
Εξάλλου, οι περιπτώσεις του ανυπόστατου και της αυτοδίκαιης ακυρότητας εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 159 επ. ΚΠολ.Δ, γιατί
η αξιολόγηση μίας πράξης ως προς το
κύρος της προϋποθέτει το υποστατό της
,ενώ η ανυπόστατη απόφαση (και αντίστοιχα η ανυπόστατη διαταγή πληρωμής), δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια από εκείνες που απορρέουν από
την αντίστοιχη υποστατή και τούτο διότι κατά τις ρυθμίσεις των άρθρων 159
επ.ΚΠολ.Δ, οι δικονομικές ακυρότητες
δεν επέρχονται αυτοδικαίως, αλλά προϋποθέτουν την απαγγελία τους με δικαστική απόφαση σε αντίθεση με ό,τι
ισχύει στην αυτοδίκαιη ακυρότητα (Βαθρακοκοίλης, Τόμος ΙΙ, άρθρο 313 σελ.
421-422, αρ.4).
Στ η ν π α ρ ο ύ σ α υ π ό θ ε σ η ,
όπως προαναφέρθηκε, η εκκαλούσαανακόπτουσα με την κρινόμενη ανακοπή της ζητεί την ακύρωση της 136/2004
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διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, για
τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους. Η
εν λόγω ανακοπή είναι απορριπτέα ως
απαράδεκτη διότι ασκείται από μη ενεργητικώς νομιμοποιούμενο πρόσωπο.
Ειδικότερα, όπως η εκκαλούσα ομολογεί και αποδεικνύεται από την παραδεκτή
επισκόπηση της επίδικης διαταγής πληρωμής και των λοιπών εγγράφων της δικογραφίας, αυτή (εκκαλούσα) δεν περιλαμβάνεται
μεταξύ των προσώπων κατά των οποίων
στρέφεται η διαταγή πληρωμής.
Μεταξύ, αντιθέτως, αυτών των
προσώπων περιλαμβάνεται ο πατέρας
της Α.Θ, του οποίου η ίδια φέρεται ως μοναδική εκ διαθήκης κληρονόμος. Περαιτέρω από τα προσκομιζόμενα μετ’ επικλήσεως έγγραφα αποδεικνύεται ότι ο θάνα-

τος του πατρός της που έλαβε χώρα στις
20.3.2003, προηγήθηκε τόσο της εκδόσεως της ένδικης διαταγής πληρωμής (στις
2.3.2004), όσο και της υποβολής αιτήσεως για την έκδοση της (στις 18.2.2004).
Μετά ταύτα η εκκαλούσα δεν περιλαμβάνεται στα πρόσωπα εκείνα που
καταλαμβάνονται από τα υποκειμενικά
όρια της εκτελεστότητας της διαταγής
πληρωμής. Αντιθέτως, με το δεδομένο
ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής στράφηκε- όσον αφορά στον αποβιώσαντα πατέρα της- κατά ανύπαρκτου
προσώπου, η διαταγή πληρωμής είναι
ως προς αυτόν ανίσχυρη (αυτοδικαίως
άκυρη). Στο μέτρο δε τούτο δεν αποτελεί ούτε καν τίτλο εκτελεστό κατά της εκκαλούσας κληρονόμου του.

75/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πάκος, Ευστάθιος Σκλαβενίτης).
Ανακοπή άρθρου 933 παρ.3 ΚΠολΔ. Στις δίκες περί την εκτέλεση που ακολουθούν
χρονικά την προηγούμενη διαγνωστική δίκη, δεν μπορούν να προταθούν ενστάσεις
που καλύπτονται ήδη από το δεδικασμένο της δίκης αυτής. Δεδικασμένο. Καλύπτει
και τις ενστάσεις που δεν προτάθηκαν αδιάφορα για ποιο λόγο έγινε αυτό. Επομένως ο λόγος της ανακοπής για την απόσβεση της απαιτήσεως δεν μπορεί να αποδειχθεί ούτε με μάρτυρες ούτε με ένορκες βεβαιώσεις ούτε με επαγωγή όρκου. Απόσβεση μερική της απαιτήσεως. Δεν επιφέρει ακύρωση της εκτέλεσης. Το ύψος της απαίτησης θα εξεταστεί κατά την κατάταξη των δανειστών. Περιστατικά.

Το άρθρο 933 παρ.3 ορίζει ότι «Αν
ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική απόφαση, οι αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες στην
έκταση που ισχύει το δεδικασμένο σύμφωνα με το άρθρο 330». Η διάταξη αυτή αναφέρεται κατ’ αρχήν στους λόγους ανακοπής οι οποίοι αποτέλεσαν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενστάσεις που στρέφονται κατά της απαιτήσεως στη διαγνω-

στική δίκη η οποία ανοίχθηκε με αγωγή.
Κατά δεύτερο λόγο η διάταξη αυτή
καλύπτει και τους λόγους ανακοπής που
στρέφονται κατά της απαιτήσεως (ενστάσεις) οι οποίοι προτάθηκαν ή θα μπορούσαν να προταθούν σε προηγούμενη
δίκη που ανοίχθηκε με το ένδικο βοήθημα της ανακοπής (ΟλΑΠ 10/1993 ΕλλΔνη
35/1242, ΑΠ 1214/1986 ΝοΒ 35/908).
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Από την παραπομπή της ως άνω
διάταξης στο άρθρο 330 το οποίο καθορίζει τις ενστάσεις που καλύπτονται
από το δεδικασμένο αποφάσεως της διαγνωστικής δίκης, προκύπτει ότι πράγματι σε κάθε περίπτωση πρόκειται για
διάταξη που καλύπτει τους λόγους ανακοπής, οι οποίοι αφορούν την απαίτηση
(ΕφΑθ 230/1996 ΝοΒ 45/221, ΕφΛαρ.
1057/1989 ΝοΒ 39/98).
Επομένως στις δίκες περί την
εκτέλεση οι οποίες ακολουθούν χρονικά την προηγούμενη διαγνωστική δίκη,
δεν μπορούν να προταθούν ενστάσεις
οι οποίες καλύπτονται ήδη από το δεδικασμένο της δίκης αυτής. Περαιτέρω,
σύμφωνα με το άρθρο 330 «Το δεδικασμένο εκτείνεται……και σε εκείνες (τις
ενστάσεις) που μπορούσαν να προταθούν και δε προτάθηκαν…».
Ως εκ τούτου, ενστάσεις των οποίων τα θεμελιωτικά περιστατικά είχαν συμπληρωθεί κατά τη συζήτηση ενδίκου
βοηθήματος, (αγωγής, ανακοπής, κλπ)
καλύπτονται από το δεδικασμένο της τελεσιδίκου αποφάσεως επί του ενδίκου
αυτού βοηθήματος και αν δεν προτάθηκαν παραδεκτά. Δεν ενδιαφέρει αν ο διάδικος που έχει έννομο συμφέρον να επικαλεστεί αυτά τα περιστατικά βρισκόταν
τότε σε αδυναμία να προβάλει τη σχετική ένσταση για λόγους υποκειμενικούς
ή αντικειμενικούς, ούτε είναι κατ’ αρχήν
κρίσιμο το είδος της ενστάσεως, αν πρόκειται δηλαδή για ένσταση γνήσια ή καταχρηστική (βλ.ως άνω ΟλΑΠ 10/1993,
ΕφΛαρ 1057/1989, ΑΠ 1214/1986).
Όμως κατά το άρθρο 933 παρ.4
ΚΠολΔ. δεν θεωρούνται ότι μπορούσαν
να προταθούν με την έννοια των άρθρων
330 και 933 παρ.3 ΚΠολΔ και συνεπώς
δεν καλύπτονται από το δεδικασμένο, οι
ισχυρισμοί για την απόσβεση της απαίτησης στη δίκη της ανακοπής του άρθρου
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933 που απορρίφθηκαν διότι δεν αποδείχθηκαν αμέσως. (Εφ.Αθ. 6610/1994 Δ.
27/290, Εφ.Αθ. 587/1996 ΝοΒ 45/457).
Το ίδιο πρέπει να γίνει δεκτό και
για τους λόγους ανακοπής τους αποσβεστικούς της απαίτησης που δεν προτάθηκαν καθόλου εξαιτίας αδυναμίας για άμεση (παραχρήμα) απόδειξη τους. Οι λόγοι
αυτοί μπορούν επομένως να προταθούν
παραδεκτά σε κάθε επόμενη δίκη ανακοπής του άρθρου 933, εφόσον πλέον αποδεικνύεται αμέσως. Επίσης το άρθρο 933
παρ.4 περιλαμβάνει και εκείνες τις ενστάσεις που υπάγονται κατά το ουσιαστικό
δίκαιο στις παρακωλυτικές της ασκήσεως
του δικαιώματος, όπως είναι η ένσταση
καταχρηστικής ασκήσεως του από το άρθρο 281 ΑΚ, η οποία δεν αναιρεί μεν το δικαίωμα και την απαίτηση που προέρχεται
απ’αυτό, για την οποία γίνεται η εκτέλεση, αποκλείει όμως την ικανοποίηση της.
Ως εκ τούτου και η ένσταση καταχρήσεως δικαιώματος δεν καλύπτεται από το δεδικασμένο κατά το άρθρο
933 παρ.3 και έτσι προβάλλεται παραδεκτά ως εκκαθαρισμένη με νέα ανακοπή,
παρά το ότι δεν είχε προβληθεί ως ανεκκαθάριστη στην προηγούμενη δίκη. Εφόσον η κατάχρηση δικαιώματος θεωρηθεί
ότι οδηγεί στην απόσβεση του δικαιώματος με την έννοια του 933 παρ.4, ο λόγος
πρέπει να αποδεικνύεται αμέσως (βλ.ΑΠ
1856/2005 Ελλ 47/472 και Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως Π.Γέσιου-Φαλτσή
Γενικό μέρος, έκδ. 1998, παρ. 39 IV, περ.
2 αριθ.29 και παρ.39 VII, περ. 3Β αριθμ.
38, περ.4α, αριθμ. 40).
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο
933 παρ.4 ΚΠολΔ «Οι ισχυρισμοί που
αφορούν την απόσβεση της απαίτησης
πρέπει ν’ αποδεικνύονται αμέσως, αλλιώς απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως
ως απαράδεκτοι». Από την προαναφερθείσα διάταξη συνάγεται ότι οι ισχυρισμοί
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που προβάλλονται με ανακοπή και ανάγονται στη με οποιοδήποτε τρόπο απόσβεση της απαίτησης πρέπει να αποδεικνύονται παραχρήμα.
Ο περιορισμός αυτός εκτείνεται
μόνο στους ισχυρισμούς οι οποίοι δεν
καλύπτονται από το δεδικασμένο ισχυρισμοί είναι από το λόγο αυτό απαράδεκτοι και δεν τίθεται θέμα απόδειξης τους
(βλ.Β.Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία ΚΠολΔ,
έκδ. 1997, άρθρο 933 παρ. 43). Η παραχρήμα απόδειξη σημαίνει απόδειξη με
έγγραφα ή δικαστική ομολογία (ΟλΑΠ
10/1993 Δ. 25/652, ΑΠ 283/1989 ΝοΒ.
33/283, ΕΑ 1007/1981 Αρμ. 36/1996, ΕΑ
7855/1982 ΕλλΔνη. 24/72).
Επομένως, ο λόγος της ανακοπής για την απόσβεση της απαιτήσεως δεν μπορεί να αποδειχθεί με μάρτυρες, ούτε με ένορκες βεβαιώσεις, ούτε
με επαγωγή όρκου (ΑΠ 583/1993 ΕλλΔνη 35.392, ΕφΑθ. 1141/1995 ΕλλΔνη
37/1626, ΕφΑθ 6610/1994 Δ.27.290,
Εφ.Αθ 10396/1995 ΕλλΔ/νη 37/1629).
Ως έγγραφο νοείται όχι μόνο το
συμβολαιογραφικό αλλά και το ιδιωτικό
που προέρχεται όμως από τον επισπεύδοντα την εκτέλεση ή και από τρίτο εάν
όμως πρόκειται για έγγραφο διαθέσεως και όχι μαρτυρίας (ΑΠ 235/1984 ΝοΒ
33/265, ΕφΑθ. 805/1987 ΕλλΔνη 29/306,
Εφ.Αθ. 5632/1985 ΕλλΔ/νη 27/117).
Τέλος, όπως προκύπτει από τις
διατάξεις των άρθρων 904, 915, 916 και
924 ΚΠολΔ, η μερική μόνο απόσβεση της
επίδικης απαιτήσεως οποτεδήποτε κι αν
έγινε, δεν συνεπάγεται την ακύρωση των
πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας,
γιατί το εν μέρει έγκυρο της επιταγής αρκεί για να ισχυροποιήσει την ενεργούμενη εκτέλεση, εφόσον ο ανακόπτων οφειλέτης δεν προσφέρεται στην εκπλήρωση
του εκτελούμενου τίτλου κατά στο ποσό
που αυτός είναι έγκυρος, συμπεριλαμβα-
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νομένων και των εξόδων, το δε ζήτημα
του ύψους της απαιτήσεως για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση, εξετάζεται κατά την κατάταξη των
δανειστών (ΑΠ 253/2002 ΕλλΔνη 44/148,
ΕφΑθ 1839/2002 ΕλλΔνη 45/852, ΕφΑθ
2535/1998 ΕλλΔνη 40/385).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Με
την 70/2006 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, η οποία εκδόθηκε επί αγωγής των εφεσιβλήτων κατά
του εκκαλούντος για επιδίκαση απαίτησης προερχόμενης από μεταξύ των σύμβαση εντολής, ο τελευταίος υποχρεώθηκε σε καταβολή ποσού 38.100 ευρώ μετά
των νομίμων τόκων.
Ακολούθως μετά την επίδοση
της αποφάσεως προς τον εκκαλούντα
στις 19.5.2006 και τη μη άσκηση κατ’
αυτής ενδίκου μέσου, εκδόθηκε η από
30.1.2007 επιταγή προς πληρωμή εις
βάρος του εκκαλούντος για συνολικό
ποσό 106.957,19 ευρώ μετά των νομίμων τόκων και στη συνέχεια συντάχθηκε η 1054/2007 κατασχετήρια έκθεση του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Λευκάδας Γ.Τ και εκτέθηκαν
στις 28.3.2007 σε δημόσιο αναγκαστικό
πλειστηριασμό τρία ακίνητα ιδιοκτησίας
του εκκαλούντος προς ικανοποίηση της
απαίτησης των εφεσιβλήτων.
Με την 111/2007 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας διορθώθηκε η ως άνω κατασχετήρια έκθεση ως προς το εμβαδόν και την αξία των
κατασχεθέντων ακινήτων και ορίστηκε
νέος πλειστηριασμός για τις 30.5.2007,
για τον οποίο συντάχθηκε η 1079/2007
πρώτη περίληψη κατασχετήριας έκθεσης
ακινήτων και ο οποίος απέβη άκαρπος.
Στη συνέχεια ορίστηκε νέος πλειστηριασμός για τις 4.7.2007 για τον οποίο
συντάχθηκε η 1092/2007 δεύτερη περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακινήτων και
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ο οποίος με την 219/2007 απόφαση του
ιδίου Δικαστηρίου ανεστάλη για χρονικό
διάστημα 6 μηνών υπό τον όρο καταβολής από τον εκκαλούντα στις εφεσίβλητες του ποσού των 10.000 ευρώ έναντι
της οφειλής, πλέον εξόδων επίσπευσης
του πλειστηριασμού ποσού 3.000 ευρώ
και δικαστικών εξόδων ποσού 200 ευρώ.
Κατόπιν, ενόψει ασκήσεως της
υπό κρίση ανακοπής και μετά από αίτηση του εκκαλούντος, λόγω διενέργειας
πλειστηριασμού δυνάμει της 1123/2007
τρίτης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτων, εκδόθηκε η 306/2007 απόφαση
του ίδιου πιο πάνω Δικαστηρίου με την
οποία ανεστάλη εκ νέου ο ορισθείς για
τις 31.10.2007 πλειστηριασμός, μέχρις
εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί της
ασκηθείσης ανακοπής.
Περαιτέρω, ο εκκαλών προβάλλει
λόγους ανακοπής που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης οι οποίοι πρέπει να
απορριφθούν κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα. Ειδικότερα ο ισχυρισμός του εκκαλούντος ότι στις 21.12.1995, στις 4.12.1997
και στις 17.12.1998 κατέθεσε μέσω τραπεζικών λογαριασμών διάφορα χρηματικά
ποσά τότε σε δραχμές ήδη σε ευρώ, ήτοι
αντιστοίχως 4.402 ευρώ, 5.869 ευρώ και
2.318 ευρώ, για τα οποία εκδόθηκαν σχετικά παραστατικά έγγραφα, καθώς επίσης ότι στις 28.1.1994 κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των 2.934, 70 ευρώ για το
οποίο συντάχθηκε το από 28.1.1994 ιδιωτικό συμφωνητικό, προς μερική εξόφληση της απαίτησης των εφεσιβλήτων, καλύπτεται από το δεδικασμένο της 70/2006
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας η οποία κατέστη τελεσίδικη,
διότι όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η εν
λόγω ένσταση εξόφλησης για την οποία
υπήρχε δυνατότητα άμεσης απόδειξης της
σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα, είχε
ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο συζήτησης της
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από 3.12.2004 (με αριθ. κατάθ. 91/2004)
αγωγής των εφεσιβλήτων και ενώ μπορούσε να προταθεί δεν προτάθηκε από
τον εκκαλούντα στη δίκη εκείνη, ανεξάρτητα της αδυναμίας του τελευταίου να προβάλει τον σχετικό ισχυρισμό λόγω ερημοδικίας του κατά τη συζήτηση της αγωγής.
Επίσης ο ισχυρισμός του εκκαλούντος ότι το θέρος του έτους 2003 κατέβαλε σε μετρητά στις εφεσίβλητες, χωρίς να
εκδοθεί σχετική απόδειξη πληρωμής, τα
ποσά των 3.000 ευρώ και 6.000 ευρώ
προς μερική εξόφληση της οφειλής, αφορά
λόγο απόσβεσης της απαίτησης ο οποίος
ναι μεν δεν προτάθηκε στην ως άνω διαγνωστική δίκη της αγωγής ενώ ήταν γεννημένος κατ’ αυτήν λόγω αδυναμίας άμεσης απόδειξης, πλην όμως στην παρούσα δίκη δεν αποδεικνύεται αυτός παραχρήμα, δηλαδή με δικαστική ομολογία ή
με έγγραφα, η δε μαρτυρική απόδειξη που
έγινε προς τούτο δεν λαμβάνεται υπόψη.
Επομένως, σύμφωνα με όσα
προαναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη της
παρούσας, οι ανωτέρω λόγοι ανακοπής
κρίνονται απαράδεκτοι αυτεπαγγέλτως,
αλλά και μετά παραδοχή ως βάσιμης της
σχετικής ένστασης που προέβαλαν νομότυπα οι εφεσίβλητες.
Εξάλλου, αναφορικά με το ποσό
των 14.700 ευρώ, για το οποίο ισχυρίζεται ο εκκαλών ότι κατέβαλε στις
30.8.2003 στη δεύτερη των εφεσιβλήτων έναντι της οφειλής του, σύμφωνα με
το από 30.8.2003 ιδιωτικό συμφωνητικό,
δεν αποτέλεσε αυτό αντικείμενο της διαγνωστικής δίκης που προηγήθηκε της
εκτέλεσης, διότι το ποσό αυτό σύμφωνα
με το δικόγραφο της αγωγής αφαιρέθηκε από την ένδικη απαίτηση.
Περαιτέρω, ο λόγος ανακοπής ο
οποίος αφορά κατάχρηση δικαιώματος
που αποκλείει την ικανοποίηση της απαίτησης λόγω απόσβεσης της, πρέπει να
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απορριφθεί ως απαράδεκτος για τους
ιδίους ανωτέρω εκτιθέμενους λόγους.
Επίσης ο ισχυρισμός ότι η ενεργούμενη εκτέλεση είναι καταχρηστική αφού
εκτέθηκαν σε πλειστηριασμό τρία ακίνητα ιδιοκτησίας του εκκαλούντος, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το οφειλομένο ποσό, δεν ευσταθεί διότι υφίσταται
προς τούτο σχετική πρόβλεψη στη διάταξη
του άρθρου 1001 παρ.2 εδ. γ΄ του ΚΠολΔ.
Τέλος, ο προταθείς προφορικά
στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και με τις πρωτόδικες έγγραφες
προτάσεις ισχυρισμός του εκκαλούντος
περί καταβολής ποσού 13.200 ευρώ στις
4.7.2007, σύμφωνα με την από 4.7.2007
απόδειξη πληρωμής της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Λευκάδας

Ε.Μ, προς εξόφληση της απαίτησης των
εφεσιβλήτων, απαραδέκτως προβάλλεται κατά τον προαναφερόμενο τρόπο αλλά και εκπρόθεσμα, επιπλέον δε
αφορά καταβολή έναντι του πλειστηριασμού σε εκτέλεση της 219/2007 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που
χορήγησε την αναστολή του πλειστηριασμού. Μετά ταύτα, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη ανακοπή.
Κατά συνέπεια, η εκκαλούμενη
απόφαση που απέρριψε την ανακοπή
με την ίδια αιτιολογία, ορθώς εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις
και οι περί του αντιθέτου όλοι οι λόγοι
της εφέσεως πρέπει να απορριφθούν
ως αβάσιμοι.

102/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Κωστούλα Πρίγγουρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Αναστασία Παπαθανασίου,
Αθανάσιος Καφέζας, Δημήτριος Τσαούσογλου).
Εκτέλεση αναγκαστική. Πλειστηριασμός και εκπλειστηρίασμα. Στη διακοπή στους αναγγελθέντες δανειστές του. Πρώτα αφαιρούνται τα έξοδα δηλαδή οι δαπάνες που γίνονται
για την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος όλων των δανειστών και αφορούν την
προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, την κατάσχεση τη συντήρηση του κατασχεθέντος, τον πλειστηριασμό και την κατάταξη, δηλαδή όλες οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της όλης εκτελεστικής διαδικασίας από τα πρώτα έξοδα για τις
λοιπές απογράφου μέχρι την αποπεράτωση της. Πλειστηριασμός πολλών ακινήτων.
Μη ολοκλήρωση του πλειστηριασμού για ορισμένα ακίνητα. Τα έξοδα εκτέλεσης για τα
μη εκπλειστηριασθέντα ακίνητα δεν θα αφαιρεθούν από το εκπλειστηρίασμα των ακινήτων που εκπλειστηριάσθηκαν. Πίνακας κατάταξης. Γνωστοποιείται στους αναγγελθέντες πιστωτές και στον τρίτον από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Δεν απαιτείται
έγγραφη ανακοίνωση του περιεχομένου του πίνακα αλλά αρκεί η έγγραφη πρόσκληση. Αν κοινοποιηθεί από το συμβολαιογραφικό και όχι μόνο έγγραφη πρόσκληση για
να λάβουν γνώση του πίνακα οι ενδιαφερόμενοι αλλά εκδώσει και αντίγραφα του πίνακα, δεν δικαιούται να λάβει αμοιβή γιατί η δαπάνη αυτή δεν αναφέρεται σε δαπάνη που
αφορά όλη την εκτέλεση. Λεπτομέρειες και περιστατικά για τα προαναφερόμενα ακίνητα.
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Από τις διατάξεις των άρθρων
932, 971 και 975 του προκύπτει ότι από
το πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε με
τον πλειστηριασμό αναγκαστικώς κατασχεμένων ακινήτων, προαφαιρούνται,
προκειμένου να γίνει η κατάταξη των δανειστών, όλα τα έξοδα εκτελέσεως.
Στα τελευταία κατά την έννοια των
ανωτέρω διατάξεων, περιλαμβάνονται οι
δαπάνες που γίνονται για την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος όλων των
δανειστών και αφορούν την προδικασία
της αναγκαστικής εκτελέσεως, την κατάσχεση, τη συντήρηση του κατασχεθέντος,
τον πλειστηριασμό και την κατάταξη, ήτοι
όλες τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για
τη διεξαγωγή της όλης εκτελεστικής διαδικασίας, από τα πρώτα έξοδα για τη λήψη
απογράφου μέχρι την αποπεράτωσή της.
Δηλαδή, έξοδα εκτελέσεως, τα
οποία κατά τις παραπάνω διατάξεις, προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα, είναι
εκείνα με τα οποία η εκτέλεση ήχθη σε πέρας με πλειστηριασμό, αφού η προαφαίρεση γίνεται από το πλειστηρίασμα, που
προέκυψε, από το οποίο και μόνον προαφαιρούνται, κατά τα ανωτέρω, και τα έξοδα.
Επομένως και στην περίπτωση
κατασχέσεως, βάσει ενιαίας κοινής εκθέσεως, περισσοτέρων ακινήτων, για ορισμένα από τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η εκτέλεση με πλειστηριασμό ελλείψει
πλειοδοτών, τα έξοδα εκτελέσεως που
αφορούν τα ακίνητα αυτά δεν θα αφαιρεθούν από το πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε από τον πλειστηριασμό των
λοιπών ακινήτων (ΑΠ 238/2006 Α’ δημοσίευση Νόμος, ΑΠ 1515/2005 Α δημ.
Νόμος, ΑΠ 1498/2003 Δ/νη 2004, 435).
Περαιτέρω, το άρθρο 979 παρ. Ι
ΚΠολΔ επιβάλλει τη γνωστοποίηση του πίνακα κατάταξης. Προς τούτο καλούνται με
έγγραφα από τον επί του πλειστηριασμού
υπάλληλο ο επισπεύδων, ο καθού η εκτέ-
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λεση και οι αναγγελθέντες δανειστές να λάβουν γνώση του συνταγέντος πίνακα, μέσο
σε τρεις ημέρες από τη σύνταξή του. Ο νόμος αρκείται σε απλή έγγραφη πρόσκληση
προς τους ανωτέρω να λάβουν γνώση του
πίνακα και δεν απαιτεί έγγραφη ανακοίνωση του περιεχομένου του πίνακα ούτε Κοινοποίηση αντιγράφου αυτού.
Αν ο Συμβολαιογράφους, αντί να
κοινοποιήσει προς τους ανωτέρω έγγραφη πρόσκληση για να λάβουν γνώση του
πίνακα, εκδώσει, προκειμένου να χορηγήσει σ’ αυτούς, αντίγραφα του συνταγέντος πίνακα, δεν δικαιούται να εισπράξει δικαιώματα για την έκδοση των αντιγράφων αυτών, εφόσον κατά το νόμο
δεν απαιτείτο η έκδοση αυτών, σε περίπτωση δε που από υπερβάλλουσα πρόνοια του Συμβολαιογράφου εκδοθούν
αντίγραφα του πίνακα, η σχετική δαπάνη δεν βαρύνει το πλειστηρίασμα, διότι
δεν έγιναν για το κοινό συμφέρον όλων
των δανειστών αλλά μόνο για το συμφέρον εκείνων που τα λαμβάνουν, με αποτέλεσμα να μην εμπίπτουν στην κατά τις
ανωτέρω διατάξεις έννοια των εξόδων
εκτελέσεως (ΑΠ 840/2008 Α Δημ Νόμος).
Αποδειχθήκαν τ’ ακόλουθα: Με
επίσπευση της πρώτης των καθών και
ήδη πρώτης εφεσίβλητης εκπλειστηριάσθηκε στις 14-1-2004 σε εκτέλεση της
υπ’ αριθ. 286/2003 διαταγής πληρωμής
του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ένα ακίνητο της οφειλέτριας εταιρείας «Ε. — Ε.ΜΙ ΑΕΒΕ», ήτοι
ένα αμπέλι ξηρικό με τα εντός αυτού ευρισκόμενα ελαιόδεντρα που ευρίσκετο
στη θέση «Καμάρες» ή «Αρόη» Πατρών,
το οποίο είχε κατασχεθεί με την υπ’ αριθ.
1820/7-10-2003 έκθεση αναγκαστικής
κατασχέσεως του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Πατρών Α.Π. Για τον
πλειστηριασμό αυτό συντάχθηκε η υπ’
αριθ. 13175/14-1-2004 έκθεση αναγκα-
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στικού πλειστηριασμού και κατακυρώσεως της συμβολαιογράφου Πατρών Σ.Π.
Το εκπλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε
από τον εν λόγω πλειστηριασμό ανήλθε στο ποσό των 31.000 ευρώ.
Στον πλειστηριασμό αυτό αναγγέλθηκε το ανακόπτον (Ελληνικό Δημόσιο) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
του κατά τα άρθρα 55 και 61 του ν.δ.
356/1974 (ΚΕΔΕ) ύψους 29.059,75
ευρώ και οι μη διάδικοι ήτοι το ΙΚΑ Πατρών, το ΤΕΑΥΕΚ και ο Γ.Δ. Η επί του
πλειστηριασμού υπάλληλος — συμβολαιογράφος συνέταξε για τη διανομή του
πλειστηριάσματος του (προσβαλλόμενο)
υπ’ αριθ. 13291/16-2-2004 πίνακα κατάταξης. Προηγουμένως προέβη σε εκκαθαριστική πράξη, με την οποία αφαίρεσε την αμοιβή της και τα έξοδα εκτελέσεως συνολικού ύψους 5.200 ευρώ. Στο
υπόλοιπο ποσό 25.800 ευρώ κατέταξε
τον Γ.Δ για τις εργατικές του απαιτήσεις.
Περαιτέρω η επί του πλειστηριασμού υπάλληλος αφαίρεσε για τον δικαστικό επιμελητή επιπλέον ποσό 22
ευρώ για δικαιώματα συμπράττοντα δικαστικού επιμελητή, ο οποίος παραστάθηκε ως μάρτυρας κατά την εκτέλεση. Το ποσό αυτό ορθά αφαιρέθηκε
σύμφωνα με την παρ. Ε της υπ’ αριθ.
2/39106/0022 υπουργικής αποφάσεως
των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-Δικαιοσύνης, η οποία ορίζει ότι τα
δικαιώματα μαρτύρων που προσλαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής σε κάθε
πράξη εκτελέσεως είναι για καθένα 22
ευρώ, αν κατά την εκτέλεση παρίσταται
ως μάρτυρας άλλος δικαστικός επιμελητής δικαιούται την αμοιβή δύο μαρτύρων.
Εξάλλου η επί του πλειστηριασμού υπάλληλος παρακράτησε για αμοιβή της ποσό 133,10 ευρώ για τη σύνταξη της έκθεσης του αναγκαστικού πλειστηριασμού με κατακύρωση και ματαί-
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ωση και την έκδοση ενός αντιγράφου.
Η αμοιβή που παρακράτησε για τη σύνταξη της ανωτέρω έκθεσης ανέρχεται
σε 100,30 ευρώ, είναι η νόμιμη σύμφωνο με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. α της υπ’
αριθ. 2310/1.12.96 κοινής υπουργικής
αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης.
Ειδικότερα η αμοιβή για τη σύνταξη έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού και κατακύρωσης αποτελούμενη
από 10 φύλλα ανέρχεται στο ποσό των
61,63 ευρώ για το Πρώτο φύλλο, σε 8,80
ευρώ για τη ματαίωση, σε 26,37 ευρώ
για τα επόμενα 9 φύλλα (2,93 Χ 9) και
σε 3,5 ευρώ για τη χαρτοσήμανσή της,
ήτοι συνολικά το ποσό των 100,30 ευρώ.
Επομένως ορθά η συμβολαιογράφος αφαίρεσε το εν λόγω ποσό για
αμοιβή της, καθόσον αυτό περιλαμβάνεται στα έξοδα εκτελέσεως (βλ/ Μπρίνια
αναγκαστική εκτέλεσις υπ’ άρθρο 932
σελ. 383, 384, Βα Βαθρακοκοίλη Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Ερμ — νομ
ανάλυση υπ’ άρθρο 932 σελ. 359 σημ
1, σελ. 362 σημ 10, σελ. 366 σημ. 23,
ΑΠ 498/2003, Ελ Δ/νη 45, 435, Εφ. Ααρ.
169/2007 Δικογραφία 2007,487. Πρέπει
δε να σημειωθεί ότι το εκκαλούν — ανακόπτον δεν παραπονείται για την προαφαίρεση αμοιβή της συμβολαιογράφου
για την έκδοση αντιγράφου της έκθεσης.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν
έσφαλε που δέχθηκε ότι έπρεπε να αφαιρεθούν ως έξοδα εκτελέσεως τόσον το
ποσόν των 22 ευρώ για δικαιώματα μάρτυρα δικαστικού επιμελητή όσον και το
ποσό των 100,30 ευρώ για αμοιβή της
συμβολαιογράφου για τη σύνταξη έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού.
Συνεπώς σι λόγοι της εφέσεως με
τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.
Επίσης η επί του πλειστηριασμού υπάλ-
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ληλος προαφαίρεσε ως έξοδα εκτελέσεως το ποσό των 1056 ευρώ που προκαταβάλει η επισπεύδουσα — πρώτη των
εφεσιβλήτων στο δικαστικό επιμελητή για
τα δικαιώματα κατασχέσεως για τα άλλα
δύο ακίνητα τα οποία κατασχέθηκαν μεν
από κοινού με το εκπλειοτηριασθέν πλην
όμως αυτό δεν εκπλειστηριάσθηκαν.
Τα έξοδα αυτά που αφορούν τα
δύο ακίνητα μη ορθό αφαιρέθηκαν από
το πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε από
τον πλειστηριασμό του ενός ακινήτου,
σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, καθόσον τα
δύο αυτά ακίνητα μόνον κατασχέθηκαν
και δεν εκπλειστηριάσθηκαν.
Εξάλλου η επί του πλειστηριασμού, υπάλληλος αφαίρεσε ποσό 227,50
ευρώ για αντιγραφικά δικαιώματα έντεκα
(11) αντιγράφων της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης, με έντεκα (11) φύλλα το κάθε αντίγραφο στα οποία αναφέρονται και τα υπόλοιπα πέντε ακίνητα,
τα οποία όμως δεν εκπλειστηριάσθηκαν.
Ενόψει όμως του ότι εκπλειστηριάσθηκε ένα τελικώς ακίνητο, τα έξοδα
για έντεκα (11) φύλλα μη ορθό προαφαιρέθηκαν καθόσον για την περιγραφή του
ενός ακινήτου που τελικώς εκπλειστηριάσθηκε αρκούν τα τρία φύλλα για κάθε
αντίγραφο της ως άνω περίληψης (πρβ
ΑΠ 238/2006 οπ, ΑΠ 1515/2005 ο.π, ΑΠ
1498/2003 ο.π).
Περαιτέρω η υπάλληλος επί του
πλειστηριασμού αφαίρεσε ποσό 415
ευρώ για αμοιβή της για τη σύνταξη του
πίνακα κατάταξης, έκδοση επτά αντιγράφων και κοινοποίηση αυτών στους αναγγελθέντες δανειστές. Η αμοιβή της για τη
σύνταξη του πίνακα κατάταξης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β της ανωτέρω
υπουργικής απόφασης ανέρχεται από
2.500 δραχμές έως 15.000 δραχμές.
Στην προκειμένη περίπτωση η
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αμοιβή της για τη σύνταξη του εν λόγω
πίνακα ενόψει της σχετικής δυσκολίας
για τη σύνταξη αυτού δικαιολογείται να
ανέλθει στο ποσό των 44 ευρώ. Έκδοση
αντιγράφων και κοινοποίηση τους στους
αναγγελθέντες δανειστές δεν απαιτείται
σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη μείζονα
σκέψη της παρούσας, συνεπώς το ποσό
των 371 ευρώ (415-44) που αφορά την
έκδοση επτά αντιγράφων του εν λόγω πίνακα και κοινοποίησής τους στους αναγγελθέντες δανειστές δεν περιλαμβάνεται
στα έξοδα εκτελέσεως και μη ορθό αφαιρέθηκε από τη συμβολαιογράφο.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που
δέχθηκε ότι ορθό προαφαιρέθηκαν τα
ανωτέρω ποσά ήτοι το ποσό των 1056,02
ευρώ, το ποσό των 227,50 ευρώ και το
ποσό των 371 ευρώ εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και επομένως
πρέπει να γίνουν δεκτοί σι σχετικοί λόγοι
της εφέσεως και ως ουσιαστικά βάσιμοι.
Κατ’ ακολουθίαν πρέπει να γίνει εν
μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη η κρινόμενη έφεση, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση για την ενότητα της εκτελέσεως και αφού κρατηθεί η υπόθεση και δικασθεί κατ’ ουσίαν από το παρόν Δικαστήριο (535 παρ. 1 ΚΠολΔ) να γίνει εν μέρει
δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη η κρινόμενη ανακοπή, να μεταρρυθμισθεί ο προσβαλλόμενος πίνακας κατάταξης ως προς
το ύψος των εξόδων που αφορούν το δικαστικό επιμελητή και την επί του πλειστηριασμού υπάλληλο ώστε τόσον το ποσό
των 1654,52 ευρώ που προαφαιρέθηκε
ως έξοδα εκτελέσεως για έξοδα και δικαιώματα του δικαστικού επιμελητή και της
υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού όσον
και το ποσό των 78,56 ευρώ, το οποίο κρίθηκε πρωτοδίκως ότι δεν περιλαμβάνεται
στα έξοδα εκτελέσεως, κεφάλαιο το οποίο
δεν πλήττεται με σχετικό λόγο εφέσεως ήτοι
συνολικό ποσό 1733,08 ευρώ να αποτελέ-
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σει πλειστηρίασμα και να καταταγεί σ’ αυτό
οριστικά και προνομιακά το εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο.
Οι εφεσίβλητοι λόγω της ήττας
τους πρέπει να καταδικασθούν στη δικαστική δαπάνη του εκκαλούντος και των
δύο βαθμών δικαιοδοσίας άρθρα 183,
176 ΚΠολΔ μειωμένη, όμως, σύμφωνα

με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 3693/1957,
όπως η παράγραφος αυτή ισχύει μετά
την υπ’ αριθ.134423/8-12-1992 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β’ 11/20-1-1993,), που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 12 του ν. 1738/1987 κατά
τα ειδικότερα στο διατακτικό οριζόμενα.

104/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βγενόπουλος, Αργύριος Τόλιας).
Εκκρεμοδικία. Για την ύπαρξή της απαιτείται η σύμπτωση των αιτημάτων των δύο
αγωγών και ταυτότητα ιστορικής και νομικής αιτίας. Περιστατικά. Κριτήρια για το καθορισμό του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης.

Από τις διατάξεις 221 παρ. 1 και
222 του Κ.Πολ.Δ. σύμφωνα με τις οποίες η κατάθεση της αγωγής συνάγεται μεταξύ άλλων και την εκκρεμοδικία, μετά
την επέλευση της οποίας και όσο διαρκεί
αυτή, δεν μπορεί να γίνει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, κατόπιν μεταγενέστερης αγωγής, νέα δίκη για την ίδια επίδικη διαφορά ανάμεσα στους ίδιους διαδίκους, εφόσον εμφανίζονται με την ίδια
ιδιότητα, συνάγεται ότι για να υπάρξει εκκρεμοδικία δεν αρκεί η σύμπτωση των αιτημάτων των δύο αγωγών, αλλά απαιτείται ταυτότητα ιστορικής και νομικής αιτίας
(ΑΠ 638/1999 ΕλΔ 41.80).
Στην προκειμένη περίπτωση στην
από 22/2/2006 (αρ.κατ.811/2006) αγωγή
του ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, στρεφομένη κατά του εναγομένου ο ενάγων ισχυρίστηκε ότι ο τελευταίος, ο οποίος ασκεί επιχείρηση εμπορίας φιαλών υγραερίου και εγκατάστασης
εφαρμογών αερίου, από τον Ιούνιο 2005
προβαίνει στους αναφερόμενους σ’ αυτήν
συκοφαντικούς και δυσφημιστικούς ισχυ-

ρισμούς και διαδόσεις για την επιχείρησή
του (πώληση και εγκατάσταση εφαρμογών
αερίου, επαγγελματικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και συσκευών αερίου, εμπόριο
εμφιαλωμένου αερίου διαφόρων εταιριών
για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση
και συναφών ειδών) και τα προϊόντα της
καθώς και για το πρόσωπό του ως ατόμου
και επαγγελματία, ενώ επιπλέον προσφέρει και πωλεί στους πελάτες του την φιάλη υγραερίου των 25 κιλών σε τιμή κάτω
του κόστους αγοράς, τους εγγυάται σταθερή τιμή για ένα έτος, μολονότι στον τομέα
των καυσίμων είναι αδύνατο να προβλεφθεί η τιμή πώλησης του προϊόντος από
τις εταιρίες παραγωγής και τους υπόσχεται
δωρεάν σέρβις των μηχανημάτων υγραερίου, καίτοι δεν διαθέτει καμιά πιστοποιημένη προς τούτο γνώση.
Ότι ο ενάγων ως συνέπεια των
ενεργειών του εναγομένου, απώλεσε οριστικά κάποιους από τους πελάτες του, κάποιους άλλους τους απώλεσε προσωρινά,
αλλά μετέπειτα άρχισε να συνεργάζεται εκ
νέου μαζί τους μειώνοντας, όμως, την τιμή
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πώλησης της φιάλης προπανίου των 25
κιλών σε τιμή κάτω του κόστους αγοράς
και κάποιους άλλους τους διατήρησε, αναγκασθείς να μειώσει την τιμή πώλησης σ’
αυτούς της φιάλης προπανίου των 25 κιλών κάτω του κόστους αγοράς.
Ότι ο εναγόμενος προβαίνει στις
παραπάνω παράνομες και αντίθετες στα
χρηστά ήθη και στην συναλλακτική πρακτική ενέργειες, με σκοπό ανταγωνισμού
της επιχείρησής του και την αθέμιτη προσέλκυση πελατείας από τον ίδιο, επιδιώκοντας την εκτόπιση του και τον επαγγελματικό του αφανισμό, με συνέπεια να παραβιάζονται οι διατάξεις περί αθεμίτου ανταγωνισμού και να έχει προξενηθεί σ’ αυτόν οικονομική ζημία, αλλά και ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητάς
του. Με το ιστορικό αυτό ζήτησε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει το
ποσό των 75.470,59 ευρώ για θετική ζημία και το ποσό των 25.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
και να αναγνωριστεί η υποχρέωσή του,
μετά από παραδεκτό κατ’ άρθρο 223 περιορισμό του αγωγικού αιτήματος σε αναγνωριστικό, να του καταβάλει για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το
ποσό των 75.000 ευρώ και να παραλείπει
στο μέλλον κάθε παραπλανητική, συκοφαντική και δυσφημιστική διάδοση εις βάρος
του προσώπου του ενάγοντος της επιχείρησης του καθώς και την πώληση κάτω
του κόστους κτήσεως της φιάλης προπανίου καθώς και κάθε άλλη αθέμιτη ανταγωνιστική πράξη με απειλή κατ’ αυτού προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών με την 361/2008 οριστική του απόφαση δικάζοντας ερήμην του εναγομένου,
δέχθηκε εν μέρει ως ουσιαστικά βάσιμη
την αγωγή, υποχρέωσε τον εναγόμενο
να παύσει και να παραλείπει στο μέλλον
αθέμιτες πράξεις ανταγωνισμού κατά του
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ενάγοντος, με απειλή κατ’ αυτού προσωπικής κράτησης ενός μηνός και χρηματικής ποινής 1000 ευρώ για κάθε παραβίαση της άνω διάταξης, υποχρέωσε δε τον
εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα
το συνολικό ποσό των 76.930,80 ευρώ
για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Κατά της απόφασης αυτής ο εναγόμενος άσκησε από
14.7.2008 (αρ. κατ. 384/2008) έφεση, η
οποία δεν συζητήθηκε εισέτι.
Από την προγενέστερη ως άνω
αγωγή, της οποίας μετά την άσκηση της
άνω έφεσης, κατά της πρωτόδικης απόφασης, έχει αναβιώσει η εκκρεμοδικία, δεν
δημιουργείται εκκρεμοδικία για την ένδικη
από 28.3.2006 μεταγενέστερη αγωγή του
ενάγοντος, αγωγή, η οποία στηρίζεται σε
διαφορετική ιστορική αιτία, αφού στηρίζεται σε διαφορετικά από εκείνη πραγματικά περιστατικά ήτοι στους αυτούς εν μέρει
συκοφαντικούς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς του εναγομένου, οι οποίοι, όμως,
ανάγονται σε διαφορετικό χρόνο ήτοι περιέχονται στο δικόγραφο της από 9/3/2006
(αρ. κατ. 1069/2006) αγωγής του εναγομένου κατά του ενάγοντος, η οποία ασκήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πατρών καθώς και σε διαφορετική εν μέρει
νομική αιτία, καθόσον η ως άνω προγενέστερη αγωγή στηρίζεται εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 297, 298, 914,
919, 920 και 932 ΑΚ, στις οποίες στηρίζεται η ένδικη από 28/3/2006 αγωγή και στις
διατάξεις των άρθρων 1, 3, 11, 12 του ν.
146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού».
Εξάλλου, δεν εμποδίζεται η δίκη
επί της από 28/1/2006 ένδικης αγωγής του
ενάγοντος κατά του εναγομένου, εφόσον
αυτή είναι προγενέστερη και όχι μεταγενέστερη της άνω από 22/2/2006 αγωγής
του, επί της οποίας εκδόθηκε η 361/2008
οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, κατά της οποίας ασκή-
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θηκε η από 14/7/2006 έφεση του εναγομένου ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού.
Συνεπώς, η ένσταση του εκκαλούντος, η οποία προτείνεται παραδεκτώς το πρώτο, με τις προτάσεις του
ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου,
εφόσον πρόκειται για ένσταση, η οποία
λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως, καθόσον ανάγεται στην προδικασία, η
οποία αφορά στην δημόσια τάξη (άρθρα 73, 269 και 527 του Κ.Πολ.Δ.), περί
εκκρεμοδικίας, η οποία δημιουργήθηκε
από την από 22/2/2006 αγωγή του εφεσιβλήτου κατ’ αυτού ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, είναι

απορριπτέα ως αβάσιμη.
Μεταξύ των κριτηρίων, που λαμβάνει υπόψη το Δικαστήριο για τον καθορισμό του ποσού της χρηματικής ικανοποιήσεως, είναι οι συνθήκες τέλεσης της
αδικοπραξίας, το είδος της προσβολής,
η περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση
των μερών, η βαρύτητα του πταίσματος
του δράστη και το συντρέχον πταίσμα του
παθόντος, με βάση τα οποία το Δικαστήριο ύστερα από σχετική ένσταση του υποχρέου, μπορεί ανάλογα με την βαρύτητα,
που αποδίδει σ’ αυτό να επιδικάσει ή μη
χρηματική ικανοποίηση ή να μειώσει το
ποσό αυτής [ΑΠ 44/2009 όπ.π].

123/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Πολύδωρος, Αλκαίος Βγενόπουλος).
Αγωγές κύριες συναφείς. Αποκλειστικώς αρμόδιο κατά τόπο και καθ’ ύλην είναι το δικαστήριο που έχει επιληφθεί πρώτο εφόσον οι συναφείς δίκες θα υπήγοντο αυτοτελώς στα ίδια καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια, το ιεραρχικώς δε ανώτερο αν οι συναφείς κύριες δίκες θα υπήγοντο σε διάφορα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του αυτού
είτε διαφόρου τόπου. Ανώτερο και κατώτερο δικαστήριο. Αν επιλήφθηκε πρώτο το κατώτερο δικαστήριο σε κύριες αγωγές, τότε υποχρεώνεται το κατώτερο δικαστήριο είτε
αυτεπαγγέλτως είτε μετά από ένσταση να παραπέμψει (άρθρο 46 ΚΠολΔ) την υπόθεση στο ανώτερο δικαστήριο. Περιστατικά.

Κατά μεν την διάταξη του άρθρου
31§2 ΚΠολΔ, «στην αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου που δικάζει την
κύρια δίκη υπάγονται οι παρεπόμενες
υποθέσεις της αρμοδιότητας του μονομελούς και του ειρηνοδικείου, και στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου που δικάζει την κύρια δίκη υπάγονται
οι παρεπόμενες υποθέσεις της αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου» κατά δε την διάταξη της § 3 του ιδίου άρθρου «αν πρόκειται για κύριες δίκες που είναι συναφείς
μεταξύ τους, έχει αποκλειστική αρμοδι-

ότητα το δικαστήριο που έχει επιληφθεί
πρώτο και εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 2». Η δεύτερη από
τις παραπάνω διατάξεις (31§ 3) διακρίνεται σε δύο περιόδους. Η μεν πρώτη
από αυτές αφορά στον καθορισμό της
τοπικής αρμοδιότητας σε περίπτωση κύριων συναφών δικών που υπάγονται σε
δικαστήρια της ίδιας καθ’ ύλην αρμοδιότητας, η δε δεύτερη περίοδος (που σύγκειται από την φράση «και εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου
2») αφορά στον καθορισμό της σχέσε-
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ως των συναφών κύριων δικών, όταν η
μια από αυτές υπάγεται σε κατώτερο δικαστήριο από την άλλη.
Συναφείς κύριες δίκες είναι εκείνες ως προς τις οποίες υπάρχει εσωτερικός ή ουσιαστικός σύνδεσμος που πηγάζει από την αυτή έννομη σχέση του ουσιαστικού δικαίου ή από την αυτή αιτία ή
το αυτό ιδιωτικό συμβάν αποτελεί κοινή
ιστορική βάση των δύο κύριων αγωγών
ή η λύση του ζητήματος της μιας ασκεί
επιρροή στην άλλη (Κ. Μπέης Πολ.Δικ.
άρθρο 31 ‚ IV, 2γ, σελ. 220).
Στην περίπτωση κύριων συναφών δικών αποκλειστικώς αρμόδιο όχι
μόνο κατά τόπο, αλλά και καθ’ ύλην είναι
το δικαστήριο που έχει επιληφθεί πρώτο, εφόσον οι συναφείς δίκες θα υπήγοντο αυτοτελώς στα ίδια καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια, το ιεραρχικώς δε ανώτερο αν οι συναφείς κύριες δίκες θα υπήγοντο αυτοτελώς σε διάφορα καθύλην
αρμόδια δικαστήρια του αυτού είτε διαφόρου τόπου (βλ. ΕφΑθην 7167/1992
εν περιλήψει σε Δίκη 24,1210, ΕφΑθην
7021/1989 ΕλΔ/νη 31,1504, Εφ.Αθην.
3465/1979 ΝοΒ 27,1135).
Συνεπώς, σε περίπτωση κατά την
οποίαν επί κύριων συναφών δικών, το δικαστήριο που έχει επιληφθεί πρώτο, είναι
κατώτερο από εκείνο που επιλαμβάνεται
μεταγενεστέρως για να δικάσει την άλλη
κύρια δίκη, το δεύτερο δηλαδή ιεραρχικώς
ανώτερο είναι αποκλειστικώς αρμόδιο για
την εκδίκαση συναφών κύριων δικών με
την έννοια ότι υποχρεούται το κατώτερο
δικαστήριο είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά
από ένσταση να παραπέμψει κατ’ άρθρο 46 ΚΠολΔ, την υπόθεση στο ανώτερο δικαστήριο (ΕφΑθην. 7021/1989 ο.π.,
Εφ.Αθην. 3465/1979 ο.π.).
Η άποψη ότι σε περίπτωση που
έχει επιληφθεί πρώτο το κατώτερο δικαστήριο διατηρείται η αρμοδιότητά του, και
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όταν η άλλη συναφής κύρια δίκη υπάγεται
στην αρμοδιότητα ανώτερου δικαστηρίου,
που έχει επίσης επιληφθεί, παραβλέπει
ότι με την δεύτερη περίοδο της παραγράφου 3 του άρθρου 31 ΚΠολΔ επιτάσσεται
η εφαρμογή της παραγράφου 2 αυτού όταν
έχει επιληφθεί κατώτερο δικαστήριο για την
εκδίκαση μιας συναφούς κύριας δίκης ενώ
η άλλη έχει εισαχθεί σε ανώτερο και τούτο
με τον προφανή σκοπό να επιτευχθεί ενιαία δικαστική κρίση και να αποτραπεί ο κίνδυνος εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων
(Μητσόπουλου Πολιτική Δικονομία τομ. Α΄
σελ. 231-232, Κ.Μπέη Πολ.Δικ. άρθρο 31
σελ. 219-221, Εφ.Αθην. 7021/1989 ο.π.,
Εφ.Αθην. 3465/1979 ο.π., Αντιθέτως Σταυρόπουλου Ερμ.ΚΠολΔ άρθρο 31 αριθμ.7,
Εφ.Αθην. 5228/1978 Ελ.Δ/νη 20,132).
Εν προκειμένω ο εκκαλών με τις
Προτάσεις του στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ισχυριζόμενος ότι ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδος
ήταν εκκρεμής η από 18.6.2007 αγωγή του κατά της εφεσίβλητης — ενάγουσας τράπεζας και του συνεναγομένου
του Π.Θ, με την οποία ζητούσε την καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως για
ηθική βλάβη την οποία υπέστη από την
με πρόθεση προκλήσεως ζημίας εις βάρος του ενεχύραση, κατά τρόπο αντίθετο
προς τα χρηστά ήθη, των επιδίκων επιταγών από τον πρώτο εναγόμενο στην
δεύτερη εναγόμενη τράπεζα, ζήτησε την
παραπομπή της υπό κρίση αγωγής επί
της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη στο
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αμαλιάδος για
συνεκδίκαση με την παραπάνω αγωγή.
Η εκκαλούμενη απόφαση απέρριψε την παραπάνω ένσταση του πρώτου εναγομένου με την αιτιολογία ότι δεν
υφίστατο συνάφεια μεταξύ των ανωτέρω
αγωγών, παραβιάζοντας έτσι, τις προαναφερόμενες διατάξεις ‚ ενόψει της προφανούς συνάφειας των κύριων αυτών δι-
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κών ως εκ του προεκτεθέντος αντικειμένου των. Ήδη ο εκκαλών με τον δεύτερο
λόγο της κρινόμενης εφέσεώς του, παραπονείται για την απόρριψη της άνω ενστάσεώς του προβάλλοντας την ένσταση της καθ’ ύλην αναρμοδιότητας του
εκδώσαντος την εκκαλούμενη απόφαση πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου.
Όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα μετ’ επικλήσεως από τους διαδίκους
έγγραφα, μετά την άσκηση της υπό κρίση
εφέσεως εκδόθηκε επί της από 18.6.2007
αγωγής του ήδη εκκαλούντος κατά του Π.Θ
και της εφεσίβλητης Τράπεζας η 59/2009
οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδος που απέρριψε την αγωγή του ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.
Με την έκδοση όμως της ανωτέρω αποφάσεως έπαυσε να υπάρχει εκκρεμής συναφής κύρια δίκη σε πρώτο
βαθμό επί της ως άνω αγωγής του εκκαλούντος και συνεπώς πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31§§2 και 3 ΚΠολΔ δια
της εξαφανίσεως της εκκαλουμένης και
παραπομπής κατ’ άρθρο 46 ΚΠολΔ της
ένδικης αγωγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αμαλιάδος προς συνεκδίκαση
με την παραπάνω αγωγή του εκκαλούντος. Για τούτο ο ανωτέρω λόγος εφέσεως αλυσιτελώς προτείνεται.
Η κατά το άρθρο 440 επ. ΑΚ πρόταση συμψηφισμού επιφέρει απόσβεση
των αμοιβαίων απαιτήσεων από τότε που
συνυπήρξαν, το δε αποσβεστικό αυτό
αποτέλεσμα ως προς την απαίτηση εναντίον της οποίας προβάλλεται ο συμψηφισμός επέρχεται από τότε που γίνεται
δεκτή η ένσταση με την δικαστική απόφαση (Μπαλής Ενοχικόν Δίκαιον παρ.
140 αριθμ. 3 ‚ Εφ.Αθην. 11734/1986 Αρχ.
Νομ. ΛΗ’, 518). Κατά το άρθρο 450§1
Α.Κ, «δεν επιτρέπεται συμψηφισμός κατά
απαιτήσεως η οποία προέρχεται από αδίκημα που διαπράχθηκε από δόλο».
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Από την διάταξη αυτή συνάγεται
ότι η απαγόρευση του συμψηφισμού η
οποία περιλαμβάνει όχι μόνον απαίτηση
αποζημιώσεως για υλικές ζημίες, αλλά
και απαίτηση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά την ΑΚ 932,
αναφέρεται στον δράστη του αδικήματος,
δηλαδή στον οφειλέτη της εξ αυτού απαιτήσεως, ενώ αντιθέτως το θύμα, δηλαδή
ο δικαιούχος απαιτήσεως από αδίκημα
μπορεί να την προτείνει για να αποσβέσει άλλη οφειλή του προς τον αδικήσαντα.
Για την εφαρμογή της άνω διατάξεως δεν είναι απαραίτητο η δόλια ενέργεια του οφειλέτη που δημιούργησε την
ανταπαίτηση του δανειστή, να συνιστά
και ποινικό αδίκημα (βλ. Πολυζωγόπουλο σε Α.Κ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου υπ’
άρθρο 450, αριθμ. 6 όπου και λοιπές
παραπομπές στην θεωρία πρβλ και ΑΠ
844/1999 Ελ.Δ/νη 41,440.).
Η απαγόρευση όμως της διατάξεως της παραγράφου 1 του άνω άρθρου 450 Α.Κ δεν ισχύει όταν οι αμοιβαίες απαιτήσεις που αντιτάσσονται σε
συμψηφισμό προέρχονται από αδίκημα
που διαπράχθηκε δόλια, εναντίον αλλήλων, μεταξύ των διαδίκων.
Τότε χωρεί συμψηφισμός λόγω
της ταυτότητας της γενεσιουργού αιτίας
των αμοιβαίων απαιτήσεων (Πολυζωγόπουλος ο.π. αριθμ. 5). Το απαράδεκτο
του συμψηφισμού στην προκειμένη περίπτωση θα είχε αποβεί άσκοπο, αν κάθε
ένας από τους υποχρέους σε αποζημίωση θα ήταν υποχρεωμένος αντί να συμψηφίσει να λάβει από τον άλλο αποζημίωση την οποία θα ήταν υποχρεωμένος να
καταβάλει σ’ αυτόν, αφού και οι δύο υποχρεούνται ο ένας απέναντι στον άλλο σε
επιστροφή αυτού που έχει λάβει από το
αδίκημα που διαπράχθηκε από δόλο (Δ.
Μπόσδα, Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων, Αρχ.Νομ. ΛΗ’, 18, Ν. Τσάκου, Οι
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ενστάσεις του Αστικού Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας, τόμος Γ’, σελ. 386).
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο
221§2 ΚΠολΔ ‚ η πρόταση της ενστάσεως συμψηφισμού δημιουργεί εκκρεμοδικία. Έτσι αν μετά την πρόταση συμψηφισμού σε δίκη ασκηθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο αγωγή, ανταγωγή, κυρία παρέμβαση ή προβληθεί ένσταση
συμψηφισμού, που στηρίζεται στην ίδια
απαίτηση ή αν έχει προηγηθεί αγωγή
κ.λπ και ακολουθήσει η σχετική ένσταση συμψηφισμού σε οποιοδήποτε δικαστήριο θα ανασταλεί και αυτεπαγγέλτως
η εκδίκασή της μέχρις ότου περατωθεί η
πρώτη δίκη (ΚΠολΔ 222§2 ‚ Δ. Κονδύλη,
Το Δεδικασμένο, έκδοση δεύτερη §24,
σελ. 486, ΛΠ 320/2006 αδημοσ., Εφ.Αθην. 31/1985 ΕλΑ/νη 26,658, Εφ.Λαμίας 32/2000 ΝοΒ 49,659) .
Κατά συνέπεια, η έλλειψη εκκρεμοδικίας αποτελεί αρνητική διαδικαστική προϋπόθεση, που υπαγορεύεται από
λόγους διαφυλάξεως της αυθεντίας των
δικαιοδοτικών οργάνων από την έκδοση αντιφατικών αποφάσεων (Εφ.Αθην.
9216/1987 Ελ.Δ/νη 30,98). Η εκκρεμοδικία
έχει ως συνέπεια όχι την απόρριψη αλλά
την αναστολή της εκδικάσεως, έως ότου
περατωθεί η πρώτη δίκη, της νέας αγωγής ‚ ανταγωγής, κυρίας παρεμβάσεως ή
ενστάσεως συμψηφισμού, διατάσσεται δε
όχι μόνο μετά από ένσταση αλλά και αυτεπαγγέλτως γιατί η διάταξη του άρθρου
222 ΚΠολΔ έχει τεθεί χάριν του δημοσίου
συμφέροντος (Εφ.Λαμίας 32/2000 ο.π).
Τέλος, από τον συνδυασμό των άρθρων 221, 223 και 522 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι με την άσκηση παραδεκτής εφέσεως κατά της πρωτόδικης αποφάσεως αναβιώνει η εκκρεμοδικία που είχε δημιουργηθεί με την έγερση της αγωγής ή ανταγωγής, εντός των καθοριζομένων από την
έφεση και τους πρόσθετους λόγους ορίων
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(ΑΠ 1245/1986 Ε.Ε.Ν 1987,443 ‚ Εφ.Αθην. 293/1990 Ελ.Δ/νη 33,848).
Στην προκειμένη περίπτωση ο εκκαλών — εναγόμενος με τις προτάσεις
του που κατέθεσε στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, πρότεινε επικουρικώς προς απόκρουση της υπό κρίση αγωγής την ένσταση συμψηφισμού προς την επίδικη απαίτηση της εφεσίβλητης- ενάγουσας τράπεζας ισόποσης ανταπαιτήσεώς του κατ’ αυτής, αποτελούσης μέρος μείζονος ανταπαιτήσεως του ποσού 214.132,76 ευρώ.
Ειδικότερα ισχυρίσθηκε ότι τις επίδικες δύο (2) επιταγές ποσού συνολικού
50.000 ευρώ τις εξέδωσε εις διαταγήν του
δευτέρου συνεναγομένου του Π.Θ, νομίμου εκπροσώπου της τρίτης συνεναγομένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Ι.Κ ΑΕ», με την ρητή συμφωνία ότι αυτές δεν θα μπορούσαν να μεταβιβασθούν
και ενεχυρασθούν σε τρίτον, προκειμένου
να μπορούν, σε περίπτωση που δεν είχε
πραγματοποιηθεί η συμφωνηθείσα πώληση των κατοικιών μέχρι την αναγραφομένη στις επιταγές ημερομηνία εκδόσεως,
να αντικατασταθούν αυτές (επιταγές) με
νέες επιταγές εκδόσεώς του.
Ότι ο ανωτέρω Π.Θ, παρά την ως
άνω συμφωνία τους αντιμετωπίζοντας τον
κίνδυνο άμεσης οικονομικής καταρρεύσεως του ιδίου και της απ’ αυτόν εκπροσωπούμενης ανώνυμης εταιρείας, ενεργώντας κατά παράβαση των χρηστών ηθών
μεταβίβασε τις εν λόγω επιταγές με οπισθογράφηση στην ανώνυμη εταιρεία, η
οποία εν συνεχεία, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από την ενάγουσα, τις οπισθογράφησε λόγω ενεχύρου προς αυτήν.
Ότι η ενάγουσα, παρά το γεγονός ότι είχε πληροφορηθεί από τον Π.Θ
την παραπάνω αιτία εκδόσεως των επιταγών, εν τούτοις, ενεργώντας εναντίον
των χρηστών ηθών και επιδιώκοντας να
εισπράξει από αυτόν (ενιστάμενο) το πο-
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σόν των επιταγών καθόσον εγνώριζε ότι
δεν υπήρχε προοπτική εισπράξεώς του
από την ανώνυμη εταιρεία, λόγω της οικονομικής της αδυναμίας, παρέλαβε τις
επιταγές και επεδίωξε την είσπραξή τους
και με την έκδοση διαταγής πληρωμής
εις βάρος του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει με την προεκτεθείσα συμπεριφορά της ηθική βλάβη σ’ αυτόν, για την
αποκατάσταση της οποίας οφείλει να του
καταβάλει για χρηματική του ικανοποίηση το άνω ποσόν των 214.132,76 ευρώ.
Περαιτέρω ισχυρίσθηκε ότι για την
απαίτησή του αυτή είχε ήδη ασκήσει κατά
της εφεσίβλητης Τράπεζας και του Π.Θ
την από 18.6.2007 ομοίου περιεχομένου αγωγή του ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αμαλιάδος που κοινοποίησε στους εναγομένους στις 19.6.2007 και
της οποίας δικάσιμος είχε ορισθεί η 3η
Απριλίου 2008, με την οποία (αγωγή) ζητούσε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να
του καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος,
το παραπάνω ποσόν και, επικαλούμενος
την ύπαρξη εκκρεμοδικίας με την άσκηση
της ανωτέρω από 18.6.2007 αγωγής του,
ζήτησε να ανασταλεί κατ’ άρθρα 221§2
και 222§2 ΚΠολΔ η εκδίκαση της υπό κρίση αγωγής του ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αμαλιάδος μέχρις ότου περατωθεί η πρώτη δίκη.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με
την εκκαλούμενη απόφασή του απέρριψε την ως άνω ένσταση συμψηφισμού
ως απαράδεκτη με την αιτιολογία ότι η
προτεινόμενη σε συμψηφισμό ανταπαίτηση του εναγομένου «απαραδέκτως
προβάλλεται κατ’ της ένδικης απαιτήσεως της ενάγουσας, καθόσον η τελευταία
πηγάζει από την τέλεση της άδικης και
παράνομης πράξης της έκδοσης από
τον πρώτο εναγόμενο των δύο ένδικων
ακάλυπτων επιταγών, στην οποία αυτός
προέβη από δόλο σύμφωνα με τη διάτα-

343

ξη του αριθμού 450 εδ.α’ ΑΚ».
Έτσι όμως κρίνοντας το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και απορρίπτοντας την
ένσταση συμψηφισμού ως απαράδεκτη
εσφαλμένως εφάρμοσε τον νόμο, διότι,
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην νομική σκέψη της παρούσας αποφάσεως,
η απαγόρευση της διατάξεως της παρ.1
του άρθρου 450 του ΑΚ δεν ισχύει όταν
οι αμοιβαίες απαιτήσεις που αντιτάσσονται σε συμψηφισμό ‚ όπως οι επίδικες
των διαδίκων, προέρχονται από αδίκημα που διαπράχθηκε δόλια εναντίον αλλήλων, μεταξύ των διαδίκων και συνεπώς
χωρεί εν προκειμένω συμψηφισμός λόγω
της ταυτότητας της γενεσιουργού αιτίας
των αμοιβαίων απαιτήσεων.
Όπως προαναφέρθηκε η εκκρεμοδικία που ιδρύθηκε με την άσκηση της από 18.6.2007 αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδος, έπαυσε με την έκδοση επ’ αυτής
της 59/2009 οριστικής αποφάσεως του
ως άνω Δικαστηρίου που απέρριψε την
αγωγή ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Κατ’ αυτής όμως ο εκκαλών άσκησε την προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως στην προσθήκη
των προτάσεών του της παρούσας δίκης
από 9.6.2009 έφεσή του, δικάσιμος της
οποίας ορίσθηκε η 2α Δεκεμβρίου 2010.
Συνεπώς με την άσκηση του ανωτέρω παραδεκτού ενδίκου μέσου της
εφέσεως με το οποίο ζητείται η εξαφάνιση της εκκαλούμενης 59/2009 οριστικής
αποφάσεως και η αποδοχή της προεκτεθείσας από 18.6.2007 αγωγής, αναβίωσε, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην μείζονα σκέψη της αποφάσεως, η εκκρεμοδικία που είχε δημιουργηθεί με την έγερση της ανωτέρω αγωγής και για τούτο
συντρέχει εν προκειμένω περίπτωση
εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου
222§2 ΚΠολΔ., όπως βασίμως ισχυρίζεται και ο εκκκαλών με την προσθήκη
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των προτάσεών του στην παρούσα δίκη.
Ενόψει τούτων πρέπει να ανασταλεί αυτεπαγγέλτως η εκδίκαση κατ’
ουσίαν της υπό κρίση εφέσεως έως ότου

εκδοθεί οριστική απόφαση επί της εκκρεμούσης από 9.6.2009 εφέσεως κατά
της 59/2009 οριστικής αποφάσεως του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδος.

138/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Κωστούλα Πρίγγουρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Λουκόπουλος, Θωμάς Παπαδημητρίου).
Έγγραφο. Μπορεί να προσβληθεί ως πλαστό. Αν πλαστογραφία αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο, μπορεί να προταθεί σε οποιαδήποτε στάση της δίκης με κύρια ή
παρεμπίπτουσα αγωγή, προτάσεις (460ΚΠολΔ). Όποιος προβάλλει ισχυρισμό για
πλαστότητα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την
πλαστότητα και να αναφέρει ονομαστικά τους μάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά μέσα,
αλλιώς οι ισχυρισμοί του είναι απαράδεκτοι.(463 ΚΠολΔ). Μόνον όταν όμως ο ισχυρισμός αυτός προτείνεται κατ’ ένσταση ή με παρεμπίπτουσα αγωγή όχι δε και όταν η
πλαστότητα του εγγράφου προτείνεται με κύρια ή αυτοτελή αγωγή αλλά και με ανακοπή που αποτελεί εισαγωγικό δικόγραφο αυτοτελούς δίκης. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 460 του ΚΠολΔ
κάθε έγγραφο μπορεί να προσβληθεί ως
πλαστό ‚ τα ιδιωτικά και όταν με παραβολή προς άλλα αποδείχθηκαν γνήσια.
Κατά το επόμενο άρθρο 461 αν η πλαστογραφία αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο, μπορεί να προταθεί σε οποιαδήποτε στάση της δίκης, με κύρια ή παρεμπίπτουσα αγωγή ή με τις προτάσεις ή
και προφορικά, όταν η υποβολή προτάσεων δεν είναι υποχρεωτική όπως και
με τους τρόπους που προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.
Περαιτέρω κατά το άρθρο 463,
όποιος προβάλλει ισχυρισμούς για πλαστότητα εγγράφου είναι ταυτόχρονα υποχρεωμένος να προσκομίσει τα έγγραφα
που αποδεικνύουν την πλαστότητα και
να αναφέρει ονομαστικά τους μάρτυρες
και τα άλλα αποδεικτικά μέσα, αλλιώς οι
ισχυρισμοί του είναι απαράδεκτοι.
Το άρθρο αυτό είναι εντεταγμένο στο κεφάλαιο της αποδείξεως και

συνιστά, ενόψει και της θέσης του στον
ΚΠολΔ, παρά τη γενική του διατύπωση,
κανόνα της αποδεικτικής μόνο διαδικασίας. Προϋποθέτει δηλαδή εκκρεμή δίκη,
ενώπιον της οποίας προσκομίσθηκε ως
αποδεικτικό μέσο ένα έγγραφο που προσβάλλεται ήδη κατ’ ένσταση ως πλαστό.
Επομένως ο περιορισμός που
τάσσει δεν ανάγεται στο ουσιαστικό δικαίωμα της κήρυξης εγγράφου ως πλαστού.
Για το λόγο αυτό η προβλεπόμενη από
τη διάταξη αυτή υποχρέωση έχει εφαρμογή μόνον όταν ο ισχυρισμός της πλαστότητας προβάλλεται κατ’ ένσταση ή με
παρεμπίπτουσα αγωγή ΟλΑΠ 23/1999
Δ/νη 2000,29, όχι δε και όταν η πλαστότητα του εγγράφου προτείνεται με κύρια
ή αυτοτελή αγωγή αλλά και με ανακοπή
που αποτελεί εισαγωγικό δικόγραφο αυτοτελούς δίκης, αφού σύμφωνα με το άρθρο 585 παρ.1 ΚΠολΔ οι διατάξεις για την
άσκηση της αγωγής, την εισαγωγή της για
συζήτηση και τη συζήτηση στο ακροατή-
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ριο εφαρμόζονται και στην ανακοπή ΑΠ
922/2002 αδημ. Νόμος.
Στην προκειμένη περίπτωση οι εκκαλούντες με τον πρώτο λόγο της εφέσεως τους παραπονούνται ότι εσφαλμένα
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε ως
απαράδεκτο ως μη προαποδεικνυόμενο
το λόγο της ανακοπής τους περί πλαστογραφίας των επιδίκων τιμολογίων.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με το
να απορρίψει ως απαράδεκτο τον ανωτέρω λόγο της ανακοπής έσφαλε σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη
της παρούσας. Επομένως κατά παραδοχή του λόγου αυτού της εφέσεως πρέπει
να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση
κατά το κεφάλαιο αυτό και αφού κρατηθεί
η υπόθεση κατά το εν λόγω κεφάλαιο να
δικασθεί κατ’ ουσίαν από το παρόν Δικαστήριο (άρθρο 535 παρ.1 ΚΠολΔ).
Αποδείχθηκαν, κατά την κρίση
του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η καθής η ανακοπήεφεσίβλητη εξέδωσε σε βάρος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Φ. και
Λ.Π ΟΕ» στη θέση της οποίας υπεισήλθε η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΛΠ Κ. ΟΕ» όπως προαναφέρθηκε, την υπ’ αριθ. 37/2004 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου με βάση τα υπ’
αριθ. 00226/19.5.2004, 00227/19.5.2004
και 00484/ 28.7.2004 τιμολόγια - δελτία
αποστολής δυνάμει της οποίας υποχρεώθηκε να καταβάλει σ’ αυτήν (εφεσίβλητη)
το συνολικό ποσό των 13.196,75 ευρώ .
Η καθής η ανακοπή - εφεσίβλητη
συνεργάζεται με την εταιρεία «Γ.Σ. ΑΕ»
συγκεκριμένα είναι υπεύθυνη στο τμήμα
ποδοσφαίρου, χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της τελευταίας, η οποία τυγχάνει
αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων Ρ., ενώ η πρώτη των
εκκαλούντων ασχολείται με χωματουργι-
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κές εργασίες Ο Γ.Π ήταν Πρόεδρος της
Αθλητικής Ένωσης Μεσολογγίου κατά τα
έτη 2002, 2003 μέχρι τον Ιούλιο του 2004.
Η εφεσίβλητη κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2002 - 2003 και 2003 - 2004 πώλησε αθλητικό, ποδοσφαιρικό υλικό στην
Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου.
Κατά την πρώτη περίοδο 20022003 τα εν λόγω αθλητικά είδη πληρώθηκαν εν μέρει με επιταγές προσωπικές
του Γ.Π και εν μέρει με χρήματα της χορηγού εταιρείας ν. Όσο δε αφορά τα αθλητικά είδη που αγοράσθηκαν κατά την περίοδο 2003-2004 ο Γ.Π ζήτησε από την
καθής να καθυστερήσει την έκδοση των
σχετικών τιμολογίων ώστε να ευρεθεί.
νέος χορηγός στο όνομα του οποίου θα
εκδίδονταν τα τιμολόγια.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι κατόπιν των συνεχών πιέσεων της εφεσίβλητης εταιρείας προς το Γ.Π προκειμένου
να τους υποδείξει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου θα εκδίδονταν τα τιμολόγια
για τα αγορασθέντα αθλητικά είδη, αυτός
της υπέδειξε την πρώτη εκκαλούσα δίδοντας της τα στοιχεία της ώστε τα επίδικα
τιμολόγια να εκδοθούν στο όνομά της.
Εξάλλου από κανένα αποδεικτικό
μέσο δεν αποδείχθηκε ότι η πρώτη εκκαλούσα συναλλάχθηκε με την εφεσίβλητη και αγόρασε από αυτή τα αναφερόμενα στα τιμολόγια αθλητικά είδη. Τόσον οι
εκκαλούντες όσο και η εφεσίβλητη συνομολογούν ότι η υπογραφή που έχει τεθεί
στα επίδικα τιμολόγια - δελτία αποστολής δεν είναι της νόμιμης εκπροσώπου
της πρώτης εκκαλούσας Λ.Π .
Η υπογραφή της τέθηκε από τρίτο
πρόσωπο χωρίς αυτό να έχει την εντολή
και την εξουσιοδότησή της ανεξαρτήτως
του ποιος πλαστογράφησε την υπογραφή αυτής στα επίδικα τιμολόγια γεγονός
για το οποίο αντιδικούν οι διάδικοι αναφέροντας ο καθένας διαφορετικό πρόσωπο
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ως διαπράττον την πλαστογραφία, το κρίσιμο για την παρούσα υπόθεση είναι ότι η
εν λόγω υπογραφή δεν δεσμεύει την φερομένη ως αγοράστρια - πρώτη εκκαλούσα
εταιρεία. Επομένως μη αποδεικνυομένης
της απαίτησης της εφεσίβλητης κατά της
πρώτης εκκαλούσας δεν είναι επιτρεπτή

η με βάση αυτή έκδοση διαταγής πληρωμής εκ μέρους της εφεσίβλητης κατ’ αυτής.
Κατ’ ακολουθίαν πρέπει να γίνει
δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη η κρινόμενη έφεση ενώ παρέλκει η εξέταση των
λοιπών λόγων αυτής που αφορούν τους
λοιπούς λόγους της ανακοπής.

150/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Διονύσιος Παλλαδινός-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Αντωνόπουλος, Λένα Μπορονικολού-Μαραγκού).
Δεδικασμένο. Δύο αποφάσεις ή περισσότερες αντιφάσκουσες μεταξύ των ίδιων προσώπων που παράγουν δεδικασμένο. Αν δεν χωρεί αναίρεση ή αναψηλάφηση κατά των
αποφάσεων αυτών, ισχύει το δεδικασμένο που προέρχεται από τη νεότερη κατ’ έκδοση απόφαση. Κατ’ εξαίρεση πρέπει να γίνει δεκτό ότι υπερισχύει το δεδικασμένο της
απόφασης εκείνης που κρίνει το ζήτημα ως κύριο έστω και αν είναι παλαιότερη από την
άλλη νεότερη απόφαση η οποία όμως κρίνει το ζήτημα παρεμπιπτόντως. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
322, 324, 331 του ΚΠολΔ προκύπτει, ότι
δεδικασμένο υπάρχει μεταξύ των ίδιων
προσώπων με την ίδια ιδιότητα μόνο για το
δικαίωμα που κρίθηκε και εφόσον πρόκειται
για το αυτό αντικείμενο και την αυτή
ιστορική και νομική αιτία. Το δεδικασμένο
καλύπτει ως ενιαίο σύνολο ολόκληρο το
δικανικό συλλογισμό βάσει του οποίου το
δικαστήριο κατέληξε στην αναγνώριση ή μη
αναγνώριση της επίδικης έννομης σχέσης.
Συγκεκριμένα καλύπτει: α) το
δικαίωμα που κρίθηκε, β) τη νομική αιτία,
ήτοι το νομικό χαρακτηρισμό που δόθηκε
από το δικαστήριο στα πραγματικά
περιστατικά κατά την υπαγωγή τους στην
εφαρμοσθείσα διάταξη του νόμου και γ)
την ιστορική αιτία που αποτελείται από τα
πραγματικά περιστατικά, που έγιναν δεκτά
από το Δικαστήριο και ήταν αναγκαία για
τη διάγνωση της έννομης σχέσης.
Εξάλλου, τα καθ’ υπέρβαση του

αντικειμένου της δίκης (αιτήματος ή
ιστορικής αιτίας) κριθέντα, εφόσον και
αυτά περιλαμβάνονται στο πραγματικό
του κανόνα δικαίου που εφαρμόσθηκε και
δεν κρίθηκαν πλεοναστικώς, καλύπτονται
επίσης από το δεδικασμένο που παράγεται
από την απόφαση, ανεξάρτητα από το
δικονομικό σφάλμα αυτής (ΑΠ 1137/2006).
Από τις ως άνω διατάξεις σε
συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου
544 του Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι, αν για
την αυτή έννομη σχέση εκδόθηκαν δύο
ή περισσότερες αντιφάσκουσες μεταξύ
τους δικαστικές αποφάσεις που παράγουν
δεδικασμένο μεταξύ των ιδίων προσώπων,
αν δεν χωρεί κατ’ αυτών αναίρεση ή
αναψηλάφηση, δεν καθίστανται ανενεργείς,
αλλά ισχύει το δεδικασμένο εκείνο που
προέρχεται από τη νεότερη κατ’ έκδοση
απόφαση (ΑΠ 1126/2005, δημοσίευση
Νόμος, ΑΠ 659/2003, ΕλλΔνη 2004/1640,
ΑΠ 1385/1998 ΕλλΔνη 40/87, ΑΠ 530/1995
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Ελλ.Δνη 37/1332, ΑΠ 1025/1993 ΕλλΔνη
35/1566).
Όμως θα πρέπει να γίνει κατ’
εξαίρεση δεκτό ότι το δεδικασμένο της
απόφασης, η οποία κρίνει ένα ζήτημα
ως κύριο, πρέπει να υπερισχύσει της
απόφασης η οποία κρίνει το αυτό ζήτημα
παρεμπιπτόντως έστω και αν η πρώτη
είναι προγενέστερη της δεύτερης (ΑΠ
1776/1983, ΝοΒ 32/1724, Δ.Κονδύλης,
Το Δεδικασμένον, εκδ. β΄, σελ. 695).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : Στις 5-12-1984
ο εκκαλών προσελήφθη από την πρώτη
εναγομένη με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου ως εφεδρικός
οδηγός (έκτακτο προσωπικό) και
απασχολήθηκε έως τις 26-5-1996 με
διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου. Από τις 26-5-1996 η πρώτη
εναγομένη, ήδη εφεσίβλητη έπαυσε να
απασχολεί τον ενάγοντα ήδη εκκαλούντα.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με
την εκκαλουμένη απόφαση δέχθηκε ότι
στις 26-5-1996 η πρώτη εναγομένη, ήδη
πρώτη εφεσίβλητη κατήγγειλε τη σύμβαση
εργασίας του ενάγοντος, ήδη εκκαλούντος
και ότι από την καταγγελία μέχρι την
άσκηση της αγωγής στις 28-4-1999 έχει
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
της προβλεπόμενης από το άρθρο 6
του ν.3198/1955 τρίμηνης αποσβεστικής
προθεσμίας, η οποία λαμβάνεται υπόψη
αυτεπαγγέλτως, μέσα στην οποία έπρεπε
ο εκκαλών να ασκήσει την αγωγή του,
επομένως έχει αποσβεσθεί η αξίωση του.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με
το να δεχθεί ότι η πρώτη εφεσίβλητη
κατάγγειλε τη σύμβαση εργασίας, χωρίς
να προβληθεί σχετική ένσταση από
την πλευρά των εφεσιβλήτων, δηλαδή
ισχυρισμός τους ότι κατήγγειλαν τη
σύμβαση και να θεωρήσει αποσβεσθείσα
την απαίτηση έσφαλε κατά την εφαρμογή
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του νόμου και την εκτίμηση των αποδείξεων
και πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος κατ’
ουσίαν ο πρώτος λόγος έφεσης.
Για τη μορφή της σχέσης εργασίας
του εκκαλούντος έχουν εκδοθεί μεταξύ
των διαδίκων και αντιμωλία αυτών, τρείς
αντιφάσκουσες μεταξύ τους τελεσίδικες
αποφάσεις οι οποίες παράγουν
δεδικασμένο α) η υπ’αριθμό 69/28-1-1996
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών η οποία έκρινε ότι η σύμβαση
εργασίας του εκκαλούντος είναι άκυρη και
η σχέση που τον συνδέει με την δεύτερη
εφεσίβλητη είναι αυτή της απλής σχέσης
εργασίας, β) η υπ’ αριθμό 931/15-11-1996
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πατρών η οποία επικύρωσε την υπ’
αριθμό 273/13-12-1994 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Πατρών και έκρινε ότι ο
εκκαλών απασχολήθηκε στην πρώτη
εφεσίβλητη με έγκυρη σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου και γ)η υπ’ αριθμό
265/30-3-1995 απόφαση του παρόντος
Δικαστηρίου, η οποία επικύρωσε την υπ’
αριθμό 927/29-11-1993 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, επί
αγωγής του εκκαλούντος περί αναγνώρισης
ότι η σχέση που τον συνδέει με την πρώτη
εφεσίβλητη είναι αυτή της σύμβασης
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
έκρινε ότι ο εκκαλών ανήκει στο έκτακτο
προσωπικό της πρώτης εφεσίβλητης
και η σχέση εργασίας που τον συνδέει
με την πρώτη εφεσίβλητη είναι αυτή της
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Εκ των ως άνω αποφάσεων,
κατά των οποίων δεν χωρεί αναίρεση
ή αναψηλάφηση, νεώτερη είναι η υπ’
αριθμό 931/15-11-1996 του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών η οποία δέχθηκε
τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση
της πρώτης εφεσίβλητης, διότι σε αυτή
ενσωματώθηκε η προσβληθείσα απόφαση
και από αυτήν κρίνεται η τελεσιδικία και το
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δεδικασμένο (ΟλΑΠ 40/1996, ΕλλΔνη
1996/1534, ΑΠ 1158/1980 ΝοΒ 29/522).
Όμως οι αποφάσεις υπ’
αριθμό 931/1996 του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών και 69/1996 του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
έκριναν παρεμπιπτόντως το θέμα του
κύρους και τη μορφή της εργασίας του
εκκαλούντος. Αντίθετα η απόφαση υπ’
αριθμό 265/1995 του Εφετείου Πατρών,
έκρινε κυρίως το ζήτημα της μορφής της
σχέσης εργασίας του εκκαλούντος, επί
αγωγής του τελευταίου και ως εκ τούτου
το δεδικασμένο της απόφασης αυτής
δεσμεύει το παρόν Δικαστήριο.
Επομένως, με δύναμη δικασμένου
που δεσμεύει το παρόν Δικαστήριο έχει
κριθεί ότι ο εκκαλών ανήκει στο έκτακτο
προσωπικό της πρώτης εφεσίβλητης και
συνδέεται με την τελευταία με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Όπως προαναφέρθηκε η διάρκεια
των συμβάσεων ορισμένου χρόνου
σύμβασης του εκκαλούντος με την πρώτη
εφεσίβλητη έληξε στις 26-5-1996.΄Εκτοτε
δεν προκύπτει ανανέωση της σύμβασης
εργασίας του εκκαλούντος με νέα
ορισμένου χρόνου σύμβαση, ούτε
απασχόληση του εκκαλούντος.
Περαιτέρω από κανένα αποδεικτικό
στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι η μη κατάρτιση
μετά τις 26-5-1996, νέας ορισμένης
χρόνου σύμβασης εργασίας οφείλεται
στη συνδικαλιστική δραστηριότητα του
εκκαλούντος. Ο εκκαλών στις 18-9-1995
επιμελήθηκε την έκδοση πιστοποιητικού
υγείας, αλλά η πρώτη εφεσίβλητη με
εξώδικη δήλωση της που επιδόθηκε στις
17-10-1995 δήλωσε ρητά ότι δεν συμφωνεί
στην επικύρωση της άκυρης σύμβασης
εργασίας.
Επίσης ο εκκαλών επικαλείται και
προσκομίζει τα υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου
1430/20-2-1996, 1761/19-2-1997,
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2007/24-2-1998, πιστοποιητικά υγείας
της Πρωτοβάθμιας Υγ/κής Επιτροπής
Νομαρχ. Αυτ/σης Αχαΐας, τα οποία
όμως δεν ασκούν έννομη επιρροή στην
υπό κρίση υπόθεση, αφενός διότι δεν
προκύπτει σύμβαση εργασίας μεταξύ των
διαδίκων για το μετά τις 26-5-1996 χρονικό
διάστημα, αφετέρου διότι δεν προκύπτει
ότι κατατέθηκαν στην πρώτη εφεσίβλητη.
Ανεξάρτητα από το κύρος ή όχι
της σύμβασης εργασίας του εκκαλούντος
δεν αποδείχθηκε, όπως προαναφέρθηκε,
κατάρτιση μεταξύ των διαδίκων σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου για το μετά
τις 26-5-1996 χρονικό διάστημα και
συνακόλουθα δεν νοείται υπερημερία
της πρώτης εφεσίβλητης ως προς την
αποδοχή της εργασίας του εκκαλούντος.
Επομένως, πρέπει να απορριφθεί ως
αβάσιμο κατ’ ουσίαν το κονδύλιο των
10.495.835 δραχμών, για μισθούς
υπερημερίας του χρονικού διαστήματος
από 1-6-1996 έως 31-3-1999, την
καταψήφιση του οποίου ζητεί ο εκκαλών.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με
την εκκαλούμενη απόφαση, δέχθηκε ότι η
πρώτη εφεσίβλητη κατήγγειλε τη σύμβαση
εργασίας και έκρινε αποσβεσθείσα την
αξίωση του εκκαλούντος λόγω παρόδου
της τρίμηνης αποσβεστικής προθεσμίας και
ως εκ τούτου απαράδεκτη την αγωγή του
εκκαλούντος, έσφαλε κατά την εφαρμογή
του νόμου και την εκτίμηση των αποδείξεων
και πρέπει να εξαφανιστεί κατά παραδοχή
ως βασίμου κατ’ ουσίαν του σχετικού λόγου
έφεσης. Στη συνέχεια πρέπει να κρατηθεί η
υπόθεση στο Δικαστήριο αυτό, να εξεταστεί
κατ’ ουσίαν η αγωγή (άρθρο 535 παρ.1 του
ΚΠολΔ), και να απορριφθεί ως αβάσιμη
κατ’ ουσίαν η αγωγή.
Τέλος ο ενάγων, ήδη εκκαλών,
πρέπει να καταδικαστεί λόγω της
ήττας του στα δικαστικά έξοδα των
εναγομένων, ήδη εφεσιβλήτων και για
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τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας (άρθρα

176 παρ.1, 183 του ΚΠολΔ).

158/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Μασαούτης, Μαρία Καραϊσκου-Μαχαίρα).
Ειρηνοδικείο. Διαφορές που αφορούν ζημίες σε δένδρα, κλήματα, καρπούς, σπαρτά,
ρίζες και γενικά φυτά που έγιναν με παράνομη βοσκή ζώων ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο (άρθρο 15 περ.2 ΚΠολΔ) υπάγονται στο Ειρηνοδικείο. Άρα διαφορές που αφορούν ζημίες που προκαλούνται στα αγροτικά ακίνητα, όπως στέρηση προσόδων του
κυρίου ή του νομέα κινητού από παράνομες και υπαίτιες πράξεις τρίτων και όχι ζημίες στα επικείμενά τους ήτοι δένδρα, σπαρτά, καρπούς κλπ, δεν υπάγoνται στο Ειρηνοδικείο. Αδικοπραξία. Η παράνομη συμπεριφορά μπορεί να συνίσταται σε ενέργεια
είτε σε παράλειψη. Ο χαρακτηρισμός της παράλειψης ως παράνομης συμπεριφοράς
προϋποθέτει ύπαρξη νομικής υποχρέωσης για επιχείρηση της θετικής ενέργειας που
παραλείφθηκε. Από πού μπορεί να προκύπτει η υποχρέωση αυτή. Διαφυγόν κέρδος,
δηλαδή απώλεια κερδών. Πρέπει για το ορισμένο της αγωγής να εκτίθενται σ’αυτήν
με σαφήνεια και πληρότητα από τα στοιχεία της αδικοπραξίας (παράνομη και υπαίτια πράξη ή παράλειψη κ.λπ.) και τα στοιχεία που προσδιορίζουν την προσδοκία ορισμένου κέρδους με βάση την κατά συνήθη πορεία των πραγμάτων πιθανότητα, τις
ειδικές περιστάσεις και τα ληφθέντα προπαρασκευαστικά μέτρα. Ανάλυση των στοιχείων αυτών. Περιστατικά με παράνομη επιχωμάτωση τάφρου και ζημίες από πλημμύρες. Υπαιτιότητα. Καθορισμός ζημίας του ενάγοντα ιδιοκτήτη από τη μη δυνατότητα καλλιέργειας αραβοσίτου. Τρόπος υπολογισμού της ζημίας.

Στην διάταξη του άρθρου 15
περ.2 του Κ.Πολ.Δ ορίζεται ότι στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων υπάγονται ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και οι διαφορές
που αφορούν ζημιές σε δέντρα, κλήματα, καρπούς, σπαρτά, ρίζες και γενικά
φυτά, που έγιναν με παράνομη βοσκή
ζώων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Από την διάταξη αυτή με σαφήνεια
προκύπτει ότι δεν υπάγεται στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, οι διαφορές, που αφορούν ζημιές που προκαλούνται στα [αγροτικά] ακίνητα, όπως
στέρηση προσόδων του κυρίου ή του νομέα ακινήτου, από παράνομες και υπαίτιες πράξεις τρίτων και όχι ζημιές στα επι-

κείμενα τους ήτοι δένδρα, σπαρτά, καρπούς δένδρων, κλήματα κλπ [β.Βαθρακοκοίλη: Ερμ.Κώδ.Πολ.Δικ. άρθρο 15 παρ.4
σελ.162, Ε.Θεσ. 353/1978 Αρμ. 32.738].
Στην προκειμένη περίπτωση η
αγωγή με το ως άνω αντικείμενο υπαγόταν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. Το πρωτοβάθμιο επομένως, Δικαστήριο, το οποίο με την συνεκκαλουμένη
23/2001 μη οριστική απόφαση του απέρριψε ως μη νόμιμη την σχετική περί καθ’
ύλην αναρμοδιότητας τούτου ένσταση
του πρώτου εναγομένου, για εκδίκαση
της υπό κρίση αγωγής, δεν έσφαλε στην
ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω νομικών διατάξεων και τα αντίθετα υποστη-
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ριζόμενα με το πρώτο σκέλος του δευτέρου λόγου εφέσεως του από 10.2.2007
εφετηρίου είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
Κατά την διάταξη του άρθρου 914
ΑΚ για την γένεση ευθύνης προς αποζημίωση πρέπει να υπάρχει α] συμπεριφορά παράνομη και υπαίτια β] επέλευση
ζημίας και γ] αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς και της
ζημίας. Η παράνομη συμπεριφορά μπορεί να συνίσταται, είτε σε θετική ενέργεια,
είτε σε παράλειψη. Ο χαρακτηρισμός της
παράλειψης, ως παράνομης συμπεριφοράς, προϋποθέτει την ύπαρξη νομικής
υποχρέωσης για επιχείρηση της θετικής
ενέργειας που παραλείφθηκε.
Τέτοια νομική υποχρέωση μπορεί να προκύπτει, είτε από αδικοπραξία,
οπότε θα υπάρχει και δικαιοπρακτική ευθύνη, είτε από ειδική διάταξη νόμου, είτε
από τις γενικές αρχές των άρθρων 281
και 919 ΑΚ [ΑΠ 1514/2001 ΕλΔ 44.1556].
Επίσης, κατά την διάταξη του άρθρου 298 του ίδιου κώδικα, η αποζημίωση περιλαμβάνει την μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή [θετική
ζημία] καθώς και το διαφυγόν κέρδος. Τέτοιο κέρδος λογίζεται εκείνο, που προσδοκά κανείς, με πιθανότητα, σύμφωνα με
την συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων
ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα ληφθέντα προπαρασκευαστικά μέτρα. Η διάταξη αυτή είναι δικονομικού χαρακτήρα
μόνον, καθόσον προκειμένου περί διαφυγόντος κέρδος, επιτρέπει στον δικαστή
να αρκεσθεί στην πιθανολόγηση του κέρδους αυτού, κατά τα λοιπά, όμως, η διάταξη αυτή είναι ουσιαστικού δικαίου, λόγω
του ότι καθορίζει τα στοιχεία στα οποία
στηρίζεται η αξίωση για το διαφυγόν κέρδος [Ολ.ΑΠ 79/1966 ΝοΒ 14.805, ΑΠ
1877/1985 ΝοΒ 34.1417, ΑΠ 269/1964
ΝοΒ 33.279, ΕΑ 4056/1988 ΕλΔ 31.181].
Επομένως, ενόψει και της διατά-
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ξεως του άρθρου 216 παρ.1 Κ.Πολ.Δ. για
να είναι ορισμένη η αγωγή, που επιδιώκει την καταβολή του διαφυγόντος κέρδος, λόγω αδικοπραξίας, το οποίο [διαφυγόν κέρδος] συνίσταται στην απώλεια των κερδών, που θα αποκόμιζε ο
ζημιωθείς από την εκμετάλλευση πράγματος ή δικαιώματος, πρέπει να εκτίθενται στην αγωγή με σαφήνεια και πληρότητα, από τα στοιχεία της αδικοπραξίας [παράνομη και υπαίτια πράξη ή παράλειψη, αιτιώδης συνάφεια μεταξύ αυτής και της ζημίας] και τα στοιχεία, που
προσδιορίζουν την προσδοκία ορισμένου κέρδους, με βάση την κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων πιθανότητα, τις ειδικές περιστάσεις και τα ληφθέντα προπαρασκευαστικά μέτρα.
Δεν αρκεί, δηλαδή, η αφηρημένη
επανάληψη των ως άνω εκφράσεων του
άρθρου 298 ΑΚ, ούτε του συνολικώς φερομένου ως διαφυγόντος κέρδους, αλλά
απαιτείται η εξειδικευμένη και λεπτομερής,
κατά περίπτωση μνεία των συγκεκριμένων
περιστατικών, περιστάσεων και μέτρων,
που καθιστούν πιθανό το κέρδος ως προς
τα επί μέρους κονδύλια καθώς και ιδιαίτερη επίκληση των κονδυλίων αυτών, ώστε
να μπορεί να διαταχθεί απόδειξη [Ολ.ΑΠ
20/1999, ΑΠ 258/2008 δημ. ΝΟΜΟΣ].
Στην προκειμένη περίπτωση με
βάση τα εκτιθέμενα ανωτέρω ως περιεχόμενα στο αγωγικό δικόγραφο πραγματικά περιστατικά, η αγωγή είναι πλήρως και σαφώς ορισμένη περιέχουσα τα
αναγκαία προς τούτο στοιχεία ήτοι αναλυτικά τις παράνομες και υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων των
εναγομένων, τον χρόνο τέλεσης αυτών,
το διαφυγόν κέρδος, που προσδοκά ο
ενάγων ότι θα αποκόμιζε με πιθανότητα
κατά την συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων από την καλλιέργεια του κτήματος του, κατά τις καλλιεργητικές περιό-
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δους των ετών 1995 έως 2000 και το
οποίο απώλεσε από την μη καλλιέργεια
του καθώς και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς
των οργάνων των εναγομένων και της
πιθανολογούμενης αποθετικής ζημίας
του ενάγοντος.
Το πρωτοβάθμιο, επομένως, Δικαστήριο, το οποίο με την συνεκκαλουμένη
23/2001 μη οριστική του απόφαση έκρινε
ως ορισμένη την αγωγή, δεν έσφαλε στην
ερμηνεία και εφαρμογή των προδιαληφθεισών διατάξεων και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με το δεύτερο σκέλος του δευτέρου λόγου εφέσεως του από 10/2/2007
εφετηρίου είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
…Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία προέκυψε ότι η εναγομένη
κατά το θέρος του έτους 1955, δια του
εργατοτεχνικού της προσωπικού, προέβη σε καταπάτηση του παρεμβαλλόμενου μεταξύ των ομόρων ιδιοκτησιών των
διαδίκων αγροτικού δρόμου και στην επιχωμάτωση της προδιαληφθείσας δευτερεύουσας τάφρου [Τ 11 ζ], η οποία διασχίζει την ιδιοκτησία της, κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής, εκτός του τελικού
τμήματος της μήκους 50 μ., στην εκβολή
της [με υπόγεια διάβαση κάτω από τον
προς νότο υπάρχοντα αγροτικό δρόμο]
στην πρωτεύουσα τάφρο.
Έτσι τα όμβρια ύδατα από το ακίνητο της δεύτερης εναγομένης, αλλά και
των γύρων αγροκτημάτων, που εξυπηρετούνται από την επιχωματωμένη δευτερεύουσα ως άνω τάφρο, δεν μπορούν
να παροχετευθούν στο σημείο εξόδου
τους στην πρωτεύουσα τάφρο Τ11, με
συνέπεια την ανύψωση της στάθμης του
υδροφόρου ορίζοντα και την διατήρηση
για μεγάλο χρονικό διάστημα του κτήματος του ενάγοντος σε κατάσταση κορεσμού με νερό [πλημμύρα].
Ο τελευταίος, διαμαρτυρήθηκε
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προφορικά, για την ως άνω παράνομη ενέργεια των οργάνων της δεύτερης
εναγομένης, προς τους νομίμους εκπροσώπους του πρώτου εναγομένου. Οι τελευταίοι δεν προέβησαν σε καμιά ενέργεια. Για τον λόγο αυτόν, ο ενάγων κοινοποίησε σ’ αυτόν στις 30/1/1996 την από
24.1.1996 εξώδικη δήλωση και διαμαρτυρία, με την οποία τον καλούσε να προβεί στην άμεση διάνοιξη της τάφρου, εκθέτοντας ότι με την επίχωση της ως άνω
δευτερεύουσας τάφρου Τ11ζ εμποδίζεται η στράγγιση του αγροκτήματος του σ’
αυτήν. Ο πρώτος εναγόμενος με το από
14/10/1997 έγγραφο του κάλεσε την δεύτερη εναγομένη να προβεί εντός δεκαημέρου στην διάνοιξη της τάφρου και ότι
σε διαφορετική περίπτωση είναι αναγκασμένος να προστατεύσει τα συμφέροντα
του και να ζητήσει την τιμωρία αυτών, που
καταπατούν απαλλοτριωμένες εκτάσεις.
Επειδή, όμως, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της δεύτερης εναγομένης
δεν προέβησαν στην διάνοιξη της τάφρου, ο ενάγων επανήλθε με την από
25/10/1997 εξώδικη διαμαρτυρία του
προς τον πρώτο εναγόμενο, την οποία
κοινοποίησε σ’ αυτόν στις 3/12/1997 καθώς και προς τον εποπτεύοντα Γ.Ο.Ε.Β.
Αχελώου και την Περιφερειακή Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Αγρινίου του Υπουργείου Γεωργίας. Η τελευταία με το με
αρ. πρωτ. 1065/9.3.1998 έγγραφο της
κάλεσε τον πρώτο εναγόμενο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
αποκατάσταση της λειτουργικότητας
της ένδικης αποστραγγιστικής τάφρου,
η οποία, όπως αναφέρεται σ’αυτό, διακόπηκε από την παράνομη επέμβαση
των οργάνων της δεύτερης εναγομένης.
Ο πρώτος εναγόμενος απάντησε
στην ως άνω Περιφερειακή Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Αγρινίου επιβεβαιώνοντας με το αρ. πρωτ. 24/23.1.1998 έγγρα-
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φο του ότι πέραν της επίχωσης της άνω
τάφρου από την δεύτερη εναγομένη και
άλλοι καταπατητές έχουν προβεί σε επιχωματώσεις αποστραγγιστικών τάφρων.
Τελικά, η Περιφερειακή Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Αγρινίου κάλεσε με
την από 291/2/2/1998 πρόσκληση της
τους νομίμους εκπροσώπους της δεύτερης εναγομένης να προβούν στην απελευθέρωση και διάνοιξη της αποστραγγιστικής ως άνω τάφρου Τ11ζ, η οποία,
όπως, αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.
76/Φ.301/015/14.1.2000 έγγραφο, διανοίχθηκε, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
και βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος, όπως διαπιστώθηκε από αυτοψία
του υπαλλήλου της Νικ.Σ…
Από τα προδιαληφθέντα αποδεικνύεται ότι το υπάρχον αποστραγγιστικό
δίκτυο στην θέση «ΜΕΣΟΚΑΜΠΟΣ» ή
«ΒΑΛΤΟΣ» της περιοχής «ΦΟΙΝΙΚΙΑ»,
όπου βρίσκεται το αγρόκτημα του ενάγοντος, λειτουργεί πλημμελώς, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ολοσχερής και
πλήρης αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων αυτού, με αποτέλεσμα, κατά την χειμερινή περίοδο, να πλημμυρίζει, δεχόμενο, επίσης, και τα όμβρια ύδατα από το
όμορο ακίνητο της δεύτερης εναγομένης,
λόγω και της υψομετρικής του διαφοράς
σε σχέση με το ακίνητο του ενάγοντος.
Η κατάσταση, όμως, αυτή επιδεινώθηκε με την επιχωμάτωση της δευτερεύουσας αποστραγγιστικής τάφρου
από την δεύτερη εναγομένη, με αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα του αγροκτήματος του ενάγοντος να μην διοχετεύονται
και στην εν λόγω τάφρο, δεδομένου ότι
οι τρείς άλλες αποστραγγιστικές τάφροι,
που περιβάλουν βόρεια, νότια και δυτικά τούτο, να μην επαρκούν για την αποστράγγιση όλων των ομβρίων υδάτων,
τα δε νερά του ομόρου ακινήτου της δεύτερης εναγομένης να μην διοχετεύονται
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στην προαναφερόμενη αποστραγγιστική
τάφρο και στην συνέχεια μέσω της πρωτεύουσας τάφρου, που βρίσκεται, όπως
προεκτέθηκε, νότια των κτημάτων των
διαδίκων, να καταλήγουν στον φυσικό
τους αποδεκτή ήτοι στην θάλασσα. Τέλος αποδείχθηκε ότι κατά το θέρος 1999,
καθαρίστηκε και διανοίχτηκε η ως άνω
δευτερεύουσα αποστραγγιστική τάφρος,
όπως ομολογείται και από τον ενάγοντα.
Το ως άνω αποτέλεσμα του κορεσμού με όμβρια ύδατα του αγροκτήματος του ενάγοντος, οφείλεται σε πταίσμα
των προστηθέντων οργάνων της δεύτερης εναγομένης, τα οποία κατ’ εντολή και
για λογαριασμό της, προέβησαν κατά το
θέρος του έτους 1995, σε επιχωμάτωση με χώματα και μπάζα, της δευτερεύουσας αποστραγγιστικής τάφρου Τ11ζ,
που βρίσκεται ανατολικά του κτήματος
του ενάγοντος και εντός του κτήματος
της δεύτερης εναγομένης, με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η φυσική ροή των
ομβρίων υδάτων, τα οποία διοχετεύονται στο ακίνητο του ενάγοντος.
Παράλληλα, όμως, το αποτέλεσμα
αυτό οφείλεται και σε αμέλεια των οργάνων του πρώτου εναγομένου Τ.Ο.Β.Ε., τα
οποία καίτοι ειδοποιήθηκαν, αμέσως, από
τον ενάγοντα για την παράνομη και υπαίτια ως άνω πράξη της δεύτερης εναγομένης, δεν φρόντισαν για την διάνοιξη και την
αποκατάσταση της ομαλής της λειτουργίας
της, ούτε προέβησαν σε καταμήνυση των
νομίμων εκπροσώπων αυτής, για παράβαση των άρθρων 38 του ν.δ. 3881/1958
ήτοι για βλάβη εγγειοβελτιωτικού έργου,
παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις αυτού,
οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις
των άρθρων 14 παρ.2 ν.δ. 3881/1958 και
1 παρ.2 π.δ. 499/1975 και αφορούν στην
μέριμνα και φροντίδα αυτών για καλή λειτουργία, συντήρηση και αστυνόμευση του
αποστραγγιστικού δικτύου της περιοχής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πρωτοβάθμιο, επομένως, Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη
απόφαση του δέχθηκε ότι ο κορεσμός
του αγροκτήματος του ενάγοντος με όμβρια ύδατα, οφείλεται, κυρίως, στις προδιαληφθείσες παράνομες πράξεις και
παραλείψεις των εναγομένων δεν έσφαλε στην εκτίμηση των αποδείξεων, που
προσκομίστηκαν πρωτοδίκως.
Κατά το άνω διάστημα πιθανολογήθηκε ότι ο ενάγων θα καλλιεργούσε τούτο
με αραβόσιτο, σε έκταση περίπου εβδομήντα [70] στρεμμάτων, δεδομένου ότι λόγω
της ιδιομορφίας του αγροκτήματος του, στο
βορειοδυτικό του τμήμα παρουσιάζει κοίλωμα, στον οποίο συγκρατούνταν τα όμβρια ύδατα και πριν από την επιχωμάτωση
της ως άνω τάφρου, από το εργατοτεχνικό προσωπικό της δεύτερης εναγομένης.
Τα εν λόγω 70 στρέμματα θα απέδιδαν κατά μέσο όρο 1000 χιλιόγραμμα
αραβόσιτου ανά στρέμμα και συνολικά
70.000 χιλιόγραμμα κατ’ έτος. Την ως
άνω ποσότητα, ο ενάγων θα διέθετε στην
κατανάλωση έναντι τιμήματος ανά χιλιόγραμμο 38 δραχμών το έτος 1996, 40
δραχμών το έτος 1997, 45 δραχμών το
έτος 1998 και 50 δραχμών το έτος 1999
και θα εισέπραττε συνολικά 2.660.000
δραχμ. το έτος 1996, 2.800.000 δραχ.
το έτος 1997, 3,150.000 δραχ. το έτος
1998 και 3.500.000 δραχ. το έτος 1999.
Ακόμη, ο ενάγων θα εισέπραττε, ως οικονομική ενίσχυση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλλιέργεια των 70 στρεμμάτων με αροτραία
καλλιέργεια 560.000 δραχ. κατά το
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έτος 1996, 700.000 δραχ. κατά το έτος
1997‚ 840.000 δραχ. κατά το έτος 1998
και 920.430 δραχ. κατά το έτος 1999.
Συνολικά, λοιπόν, ο ενάγων απώλεσε με βεβαιότητα κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων και τα ληφθέντα
προπαρασκευαστικά μέτρα 3.220.000
[2.660.000 + 560.000] δραχ. κατά το έτος
1996, 3.500.000 [2.800.000 + 700.000]
δραχμές κατά το έτος 1997 3.990.000
[3.150.000 + 840.000] δραχμές κατά
το έτος 1998 και 4.420.430 [3.500000
+ 920.430] δραχ. κατά το έτος 1999 και
συνολικά το ποσό των 15.130.430 δραχ.
Για την παραγωγή της ανωτέρω
ποσότητας αραβοσίτου, ο ενάγων θα είχε
έξοδα [για αγορά σπόρου, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, άρδευση ξηραντικά,
για όργωμα, φρεζάρισμα και σκάλισμα] το
ποσό των 1.204.000 [17.200 Χ 70 στρέμματα] δραχ. ανά στρέμμα, για καθένα από
τα έτη 1996 και 1997 1.610.000 [23.000 Χ
70 στρέμματα] δραχ. για το έτος 1998 και
3400.600 [48.580 Χ 70 στρέμματα] δραχ.
για το έτος 1999 και 7.418.600 δραχ.
Συνεπώς, το καθαρό εισόδημα, που θα αποκέρδαινε ο ενάγων με
βεβαιότητα κατά την συνήθη πορεία
των πραγμάτων, από την καλλιέργεια
του αγροκτήματός του κατά το χρονικό διάστημα των ετών 1996 έως 1999,
αν δεν μεσολαβούσαν οι προδιαληφθείσες παράνομες και υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων των
εναγομένων, ανέρχεται το ποσό των
7.711.830 [15.130.430 - 7.418.600]
δραχ. ή 22.631,93 ευρώ.
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160/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Ελένη Μπερτσιά, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Παπανικολάου, Γεώργιος Κατσιγιάννης).
Βιβλία διεκδικήσεων.Διαγραφή. Πότε διατάσσεται.Αγωγή ¨ φανερά αβάσιμη¨. Έννοια Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 220
παρ.2 ΚΠολΔ oι αγωγές οι οποίες εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων, μεταξύ των οποίων και η διεκδικητική (1094
Α.Κ.), διαγράφονται αν είναι φανερά
αβάσιμες. Η έννοια της «φανερά αβάσιμης» αγωγής είναι ότι η αγωγή χαρακτηρίζεται ως αβάσιμη χωρίς τη διεξαγωγή
αποδεικτικής διαδικασίας.
Τούτο μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που η αγωγή είναι μη νόμιμη ή
απαράδεκτη, οπότε το αβάσιμο είναι δεδομένο, χωρίς την ανάγκη διεξαγωγής αποδείξεως και ως φανερό «πρόδηλο» στηρίζει την αίτηση διαγραφής της αγωγής
και στην περίπτωση που η αγωγή είναι
στην ουσία αβάσιμη και η γι’ αυτό κρίση
του δικαστηρίου σχηματίζεται χωρίς αποδείξεις από την ύπαρξη πασίδηλου, οπότε και πάλι είναι φανερά αβάσιμη η αγωγή. Η κρίση περί της συνδρομής του πασίδηλου δεν χρειάζεται να έχει γίνει από
το δικαστήριο της κυρίας δίκης, αλλά μπορεί να γίνει το πρώτον από το δικαστήριο
που δικάζει επί της αιτήσεως διαγραφής.
Πάντως αν η αγωγή απορριφθεί με
οριστική απόφαση ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, η δε σχετική κρίση θα στηριχθεί στην
εκτίμηση των προαχθέντων αποδεικτικών μέσων, τότε δε πρέπει ο εναγόμενος
να αναμείνει την τελεσιδικία της αποφάσεως προτού ζητήσει τη διαγραφή (βλ Κ.
Μπεή Πολιτική Δικονομία, Γενικαί Αρχαί και
κατ’ αρθρ. ερμηνεία στο άρθρο 220 σελ.
988, ΑΠ 1406/1998 Ελ. Δνη 40.84, Εφ Αθ.
4447/1990 και 6124/1990 Ελ.Δνη 33.864).

Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με την από
8-3-2007 (αριθμ. καταθ. 1362/2007 αγωγή
του που απηύθυνε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών και στρέφεται κατά της
αιτούσας και ήδη εκκαλούσας ανώνυμης
εταιρίας με την επωνυμία «Χ.Λ», ο ενάγων
σε αυτή και ήδη καθού η αίτηση — εφεσίβλητος ισχυρίσθηκε ότι με πρωτότυπο
τρόπο και συγκεκριμένα με έκτακτη χρησικτησία, με την υπερεικοσαετή αδιάλειπτη
νομή του, κατέστη, αποκλειστικός κύριος
ενός ακινήτου, έκτασης 600 στρεμμάτων
περίπου στη θέση «Βίγλα» ή «Άγιος Νικόλαος» της κτηματικής Περιφέρειας της
τέως κοινότητας Λακόπετρας και ήδη Δ.Δ.
του Δήμου Λαρισσού Ν. Αχαΐας του οποίου
τρία εδαφικά τμήματα 60,25 και 22 στρεμμάτων αντίστοιχα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο δικόγραφο της αγωγής από το
έτος 2006 κατέχει παράνομα η εναγόμενη — αιτούσα, αρνούμενη την απόδοση
τους σε αυτόν, επικαλούμενη παράλληλα
ίδια κυριότητα στο μεγαλύτερο ακίνητο των
600 στρεμμάτων.
Με βάση το ιστορικό αυτό ο ενάγων — καθού η αίτηση ζήτησε με την αγωγή του την αναγνώριση της κυριότητας του
στο μεγαλύτερο ακίνητο των 600 στρεμμάτων και να υποχρεωθεί η εναγόμενη σε
απόδοση προς αυτόν των ως άνω εδαφικών τμημάτων του που κατέχει παράνομα.
Στη συνέχεια ο ενάγων — καθού
η αίτηση άσκησε κατά της εναγομένης αιτούσας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών την από 26-4-2007 (αριθμ.
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Καταθ. 1951 (2007) αγωγή του με ταυτόσημο με την προηγούμενη ως άνω περιεχόμενο. Οι δύο αυτές αγωγές εγγράφηκαν
στα βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου Δύμης στον τόμο 22 με αριθμούς
2402 και 2414. στην δεύτερη όμως αγωγή του που επιδόθηκε στην εναγόμενη, ο
ενάγων περιέλαβε δήλωσή του ότι παραιτείται από το δικόγραφο της πρώτης με το
ίδιο περιεχόμενο αγωγής του.
Μετά την ως άνω παραίτηση από
το δικόγραφο της η πρώτη αγωγή που
σημειωτέον δεν επιδόθηκε στην εναγομένη, κρίθηκε με την εκκαλούμενη απόφαση ως φανερά αβάσιμη και διατάχθηκε η διαγραφή της από τα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Δύμης.
Αναφορικά όμως με τη δεύτερη ως άνω
αγωγή η αίτηση της εναγομένης σε αυτή
εταιρείας και ήδη εκκαλούσας για τη διαγραφή της από τα βιβλία διεκδικήσεων
απορρίφθηκε με την εκκαλουμένη απόφαση, γιατί δεν κρίθηκε ότι είναι φανερά
αβάσιμη κατά την ως άνω έννοια του άρθρου 220 παρ.2 ΚΠολ.Δ. για να μπορεί
να διαταχθεί η διαγραφή της.
Για την απόρριψη της αίτησης της
κατά το σημείο αυτό παραπονείται η αιτούσα με την υπό κρίση έφεση της. Σημειωτέον ότι η ως από αριθμ. καταθ.
1951/27-4-2007 αγωγή, της οποίας ζητείται η διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων, προσδιορίσθηκε στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο Πατρών για τη δικάσιμο της
20-1- 2009 και στη συνέχεια αναβλήθηκε
για τη δικάσιμο της 2 Φεβρουαρίου 2010.
Περαιτέρω όμως ουδόλως, προκύπτει ότι η αγωγή αυτή είναι φανερά
αβάσιμη κατ’ ουσίαν υπό την έννοια ότι
είναι πασίδηλη η αναλήθεια της ιστορικής βάσης της, ώστε η περί αυτού κρίση
του Δικαστηρίου να μπορεί να σχηματισθεί χωρίς αποδεικτική διαδικασία, όπως
σύμφωνα με την προηγούμενη νομική
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σκέψη απαιτείται για τη διαγραφή της.
Η αιτούσα και εναγόμενη στην
αγωγή αυτή επικαλείται τις υπ’ αριθμ.
41/2006 και 12/2007 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Δύμης με τις οποίες έγιναν
δεκτές αιτήσεις της ασφαλιστικών μέτρων
προς προστασία της νομής αναφορικά με
το επίδικο και αφού απορρίφθηκαν με αντίστοιχες αποφάσεις αιτήσεις αναστολής
εκτελέσεως με παράλληλες εφέσεις που
άσκησε κατ’ αυτών ο καθού, τελικά επικυρώθηκαν με τις αναφερόμενες αποφάσεις
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών.
Επίσης η αιτούσα προσκομίζει δήλωση (Ε9) του καθού προς την αρμόδια
ΔΟΥ στην οποία δεν αναφέρει το επίδικο, την υπ’ αριθμ. 1682/2006 συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής από τον καθού της κληρονομιάς του πατέρα, στην
οποία εμφανίζεται να αποδέχεται την κληρονομιά του πατέρα του επί του επίδικου
ως μοναδικός εξ αδιαιρέτου κληρονομιάς
αυτού, ενώ με την ένδικη προς διαγραφή
αγωγή του επικαλείται κτήση κυριότητας
επί του επίδικου με έκτακτη χρησικτησία.
Την από 3-9-1970 απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Ε.Σ.Υ. Ν.
Αχαΐας, στην ουσία εμφαίνεται και η γη
των κατοίκων της κοινότητας Λακόπετρας και προκύπτει ότι ο πατέρας του
καθού δεν δήλωσε ως ιδιοκτησία του
το επίδικο, την υπ’ αριθμ. 21726/1964
πράξη του συμβ/φου Πατρών Ι.Σ., στην
οποία ο ως άνω πατέρας του καθού δηλώνει ότι δεν έχει και παραιτείται από
οποιοδήποτε δικαίωμα του προσωπικό
ή εμπράγματο στο επίδικο.
Επίσης επικαλείται δημόσια διαθήκη που σύνταξε ο ως άνω πατέρας του
καθού καθώς και λοιπά έγγραφα, αρχαίους τίτλους προκτητόρων της στο επίδικο και ένορκες βεβαιώσεις που έχουν ληφθεί σε προηγούμενες δίκες.
Από τα στοιχεία αυτά δεν καθί-
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σταται η ως άνω αγωγή του καθού φανερά αβάσιμη ούτε ελέγχεται η ιστορική
βάση αυτής αναληθής, λόγω της συνδρομής πασιδήλου περί αυτού. Ειδικότερα από τα στοιχεία αυτά δεν αποκλείεται ο καθού να απόκτησε κυριότητα επί
του επίδικου με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, νεμόμενος από το
έτος 1980 αυτό, όπως υποστηρίζει με
την υπό διαγραφή αγωγή του.
Επομένως απαιτείται έρευνα των
στοιχείων και γεγονότων αυτών από το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η
αγωγή αυτή με τη διεξαγωγή σχετικών αποδείξεων. Υποστηρίζει περαιτέρω η αιτούσα ότι το επίδικο ακίνητο απέκτησε κατόπιν αναγκαστικού πλειστηριασμού που διεξήχθη κατά του προηγούμενου ιδιοκτήτη
του Μ.Κ την 27-7-1994 ενώπιον του συμ/
φου Δύμης Μ.Κ. στον οποίο πλειστηριασμό
αυτή αναδείχθηκε τελευταίος πλειοδότης
και κατόπιν αυτού εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.
9595/11-3-1998 περίληψη κατακυρωτικής
έκθεσης του συμβολαιογράφου Δύμης Σ.Η
που μετέγραψε νόμιμα αυτή στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Δύμης στον τόμο 663
με αριθμό 59.198. Στον δε καθού ο πλειστηριασμός Μ.Κ το ίδιο ακίνητο είχε περιέλθει από αγορά δυνάμει του αναφερομένου συμβολαίου από την Π.Μ.
Υποστηρίζει από την πλευρά του
ο καθού η ένδικη αίτηση και επαναλαμβάνει με την υπό διαγραφή διεκδικητική αγωγή του ότι η ως άνω Π.Μ ήταν
κουνιάδα του ως άνω πατέρα του Π.Φ,
προς τον οποίο πώλησε ατύπως το επίδικο το έτος 1962 όταν αναχώρησε αυτή
για Αθήνα και του παρέδωσε τη νομή του
και νεμόταν ο τελευταίος συνεχώς μέχρι
το έτος 1980, όταν παραχώρησε ατύπως
και παρέδωσε τη νομή αυτού στον ίδιο
καθού η αίτηση που συνέχισε να νέμεται αυτό χωρίς να ενοχληθεί από τρίτο
μέχρι το έτος 2006 που εμφανίσθηκαν
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στην περιοχή του εκπρόσωποι της αιτούσας, ισχυριζόμενοι ότι είχαν αυτό αγοράσει σε πλειστηριασμό, χωρίς όμως να
έχουν εγκατασταθεί ποτέ στη νομή αυτού πριν το έτος 2006, που ασκούσε συνεχώς κατά τα ανωτέρω ο ίδιος ο καθού.
Υποστηρίζει η αιτούσα προς απόκρουση των ανωτέρω ότι οποιαδήποτε
δικαιώματα τρίτων, δηλαδή και του ενάγοντος και ήδη καθού η αίτηση αποσβέσθηκαν αφού παρήλθε άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία (πενταετής) του
άρθρου 1020 ΚΠολΔ από τον όποιο
λόγο επίσης επικαλείται ότι η αγωγή είναι φανερά αβάσιμη και ζητεί τη διαγραφή της. Ειδικότερα κατά την διάταξη του
άρθρου 1020 ΚΠολΔ, που επικαλείται η
ως άνω η αιτούσα, αγωγή διεκδίκησης
του πράγματος που εκπλειστηριάσθηκε
πρέπει να ασκηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία προκειμένου για ακίνητα
πέντε ετών από τότε που μεταγράφηκε
η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης.
Το άρθρο αυτό δεν θεσπίζει ιδιαίτερη αγωγή, αλλά θέτει πενταετή αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση διεκδικητικής αγωγής, διαφορετική από
αυτήν του άρθρου 249 ΑΚ. Η έναρξη της
προθεσμίας αυτής τοποθετείται, προκειμένου περί ακινήτου στη μεταγραφή της
οικείας κατακυρωτικής έκθεσης.
Όμως όπως γίνεται δεκτό σημασία
έχει και η εκούσια ή αναγκαστική εγκατάσταση του υπερθεματιστή, αφού μόνο από
την εγκατάσταση αυτή, οπότε ο υπερθεματιστής αποκτά και τη νομή του πλειστηριασθέντος ακινήτου χωρεί η διεκδικητική αγωγή, η οποία εγείρεται κατά του νομέα ή κάτοχο του (1094 Α.Κ. ολ Α.Π. 25/1993 Ελ.Δνη.
35.345, Εφ Αθ 5537/1989 Δίκη 21.78).
Επομένως απαιτείται η διερεύνηση του στοιχείου αυτού από το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπό
διαγραφή αγωγή με τη διεξαγωγή σχετι-
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κών αποδείξεων. Πέραν αυτού η αιτούσα επικαλείται ότι το επίδικο απέκτησε
σε πλειστηριασμό που διενεργήθηκε την
27-7-1994, η δε περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης σε αυτήν του ακινήτου
εκδόθηκε μετά τετραετία από τον πλειστηριασμό (αριθμ. 9595/11-3- 1998), η
οποία μεταγράφηκε στη συνέχεια κατά
τα ανωτέρω χωρίς όμως να προσδιορίζει και το χρόνο που έλαβε χώρα η μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης ο
οποίος σημειωτέον δεν προκύπτει από
άλλα στοιχεία που αποτελεί και το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας
άσκησης της αγωγής διεκδίκησης του
πλειστηριασθέντος για να μπορεί να ελεχθεί το εμπρόθεσμο αυτής.
Συνεπώς ούτε από τον λόγο αυτό
η αγωγή ελέγχεται φανερά αβάσιμη για
να μπορεί να διαταχθεί η διαγραφή της,

οπότε η σχετική από κρίση αίτηση κατά
το μέρος που με αυτή ζητείται η διαγραφή της ως άνω αγωγής ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιμη και απορριπτέα.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση αν και με μερικότερη αιτιολογία,
αφού δεν απάντησε επί του τελευταίου
προβαλλομένου λόγου «φανερά αβάσιμου» της αγωγής, απέρριψε την αίτηση
ως ουσιαστικά αβάσιμη, ορθά κατ’ αποτέλεσμα έκρινε και δεν έσφαλε περί την
εφαρμογή του νόμου και την εκτίμηση
των αποδείξεων και οι σχετικοί αντίθετοι
λόγοι ελέγχονται ουσιαστικά αβάσιμοι.
Κατ’ ακολουθία πρέπει αφού συμπληρωθεί η αιτιολογία της εκκαλουμένης
με το αντίστοιχο ως άνω μέρος της αιτιολογίας της παρούσας (άρθρ. 534 ΚΠολΔ)
να απορριφθεί κατ’ ουσία η ένδικη έφεση.

178/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Βγενόπουλος, Σταύρος Κοντονής, Θεοφάνης
Παπαναγιωτάκης).
Πλειστηριασμός. Ανακοπή για την ακύρωση έκθεσης πλειστηριασμού και της περίληψης
κατακυρωτικής έκθεσης που εκδόθηκε με βάση αυτήν. Στάδια της αναγκαστικής εκτέλεσης
(934 ΚΠολΔ). Πλειστηριασμός ακινήτου. Διατυπώσεις άρθρου 999 παρ.4ΚΠολΔ. Η διάταξη αφορά στην καθ’ ολοκληρία παράλειψη των διατυπώσεων και όχι και την περίπτωση που αυτές έλαβαν χώρα αλλά με τρόπο δικονομικώς άκυρο. Έκθεση κατασχέσεως και
πρόγραμμα πλειστηριασμού. Επίδοση για νομικό πρόσωπο όχι στο νόμιμο εκπρόσωπο
αλλά σε τρίτο. Είναι βάσιμος ο λόγος της ανακοπής αλλά η ανακοπή πρέπει να ασκηθεί
μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ.1 εδ. β ΚΠολΔ δηλαδή μέχρι την έναρξη του
πλειστηριασμού. Τόπος διενέργειας του πλειστηριασμού. Διοικητική μεταβολή. Έδρα του
δήμου ή της κοινότητας κατά το άρθρο 998 παρ.2 ΚΠοΛΔ είναι εκείνη του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Η σχετική παράβαση συνεπάγεται ακυρότητα που κρίνεται με
βάση τη διάταξη του άρθρου 159 παρ.3 ΚΠολΔ εφόσον επήλθε ζημία όχι μόνο δικονομική αλλά και οικονομική που δεν διορθώνεται παρά μόνο με την ακύρωση. Περιστατικά.

Η διάταξη του άρθρου 934 ΚΠολΔ
καθιερώνει το σύστημα σταδιακής προ-

σβολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ειδικότερα, αν η ανακο-

358

πή : α)αφορά την εγκυρότητα του τίτλου
ή την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, πρέπει να ασκείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου γίνει η πρώτη μετά
την επιταγή πράξη εκτέλεσης, β)αν αφορά την εγκυρότητα των πράξεων εκτέλεσης που έγιναν από την πρώτη μετά την
επιταγή πράξη εκτέλεσης και πέρα ή την
απαίτηση, πρέπει να ασκείται μέχρι την
έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης
και γ)αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης πρέπει να ασκείται μέσα σε έξι μήνες αφότου η πράξη αυτή
ενεργηθεί και αν πρόκειται για εκτέλεση για
την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων,
μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα του
πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού αν
πρόκειται για κινητά και ενενήντα ημέρες
αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα. Στην αναγκαστική εκτέλεση για την
ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων,
πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης
είναι η σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης και
τελευταία η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης.
Περαιτέρω, αν κάποια πράξη της
αναγκαστικής εκτέλεσης δεν προσβληθεί
μέσα στην προσήκουσα, κατά τα παραπάνω, προθεσμία, επέρχεται έκπτωση
από το δικαίωμα προσβολής της (άρθρ.
151 ΚΠολΔ) - γεγονός που εξετάζεται και
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο που
κρίνει τη σχετική ανακοπή, με αποτέλεσμα η πράξη να θεωρείται έγκυρη και
ισχυρή και το ελάττωμά της να μην μπορεί να προβληθεί μεταγενέστερα, ούτε
να μπορεί να συμπαρασύρει σε ακυρότητα τις επόμενες πράξεις της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (βλ.
Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεση, έκδ. β,
παρ. 149, σελ. 395, Φραγκίστα-Γέσιου/
Φαλτσή, Αναγκαστική Εκτέλεση I, παρ.
40, σελ. 203, ΑΠ 93/2001 και 1784/1998,
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αμφότερες στο Σύστημα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, ΑΠ 129/1998 ΕΕΝ
2000.86, ΑΠ 853/1992 ΕΕΝ 1993.602,
ΕφΑθ 459/1993 ΝοΒ 1994.206, ΕφΑθ
4919/1993 ΝοΒ 1994.71).
Εξάλλου στην παράγραφο 4 του
άρθρου 999 ΚΠολΔικ ορίζεται, “πλην άλλων, ότι ο πλειστηριασμός ακινήτου που
υποβλήθηκε σε αναγκαστική κατάσχεση,
με ποινή ακυρότητας δεν μπορεί να γίνει
χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις
που ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου
άρθρου περί καταρτίσεως περιλήψεως της
κατασχετήριας εκθέσεως, που περιέχει την
ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού, καθώς και στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου περί επιδόσεως της άνω περιλήψεως στον οφειλέτη μέσα σε είκοσι ημέρες
από την ημέρα της κατασχέσεως.
Η διάταξη αυτή αφορά στην καθόλου παράλειψη των διατυπώσεων, όχι
δε και στην περίπτωση που αυτές έλαβαν μεν χώρα, αλλά με τρόπο δικονομικώς άκυρο. Αν η ενδιάμεση αυτή ακυρότητα δεν προβληθεί εμπροθέσμως, δεν
κωλύεται η συνέχιση της διαδικασίας της
αναγκαστικής εκτελέσεως και η διενέργεια του πλειστηριασμού. Έτσι, αν δεν
ασκήθηκε ανακοπή με τέτοιο περιεχόμενο, η πιο πάνω ακυρότητα δεν μπορεί να προβληθεί με ανακοπή ως λόγος
ακυρότητας - ελαττωματικότητας - του
πλειστηριασμού. Μόνον αν ο πλειστηριασμός διενεργηθεί παρά την ανυπαρξία
τελείως όλων ή μιας των τασσομένων με
ποινή ακυρότητας διατυπώσεών του είναι άκυρος, ανεξαρτήτως βλάβης, οπότε
η ακυρότητα αυτή, αφορά την ίδια την τελευταία πράξη της εκτελέσεως και απαγγέλλεται κατόπιν ανακοπής που ασκείται
από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός 90 ημερών από τη μεταγραφή της περιλήψεως της κατακυρωτικής
εκθέσεως επί πλειστηριασμού ακινήτων
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(Ολ ΑΠ 3/2007, 658/2007), δηλαδή μέσα
στην προθεσμία του άρθρου 934 & 1 εδ.
γ΄ Κ.Πολ.Δ. σε αντίθεση με την απλή ακυρότητα της επιδόσεως του προγράμματος, η οποία πρέπει να προβληθεί μέσα
στην προθεσμία του άρθρου 934 & 1 εδ.
β’ του ίδιου Κώδικα, δηλαδή μέχρι την
έναρξη του πλειστηριασμού, δεδομένου
ότι αυτή δεν επιδρά ακυρωτικώς επί του
πλειστηριασμού (βλ. ΑΠ 54/1995 Ελλ.Δ/
νη 1996,111, Ελ 347/199 Δίκη 26.765, ΑΠ
1257/1997 ό.π. Ελ 459/1993 ΝοΒ 42,206,
Ελ 11647/1995 Ελλ.Δ/νη 1997, 1621, Βαθρακοκοίλη, ό.π. άρθρο 999 αρ. 39,58).
Τέτοια απλή ακυρότητα και όχι ανυπόστατο της επιδόσεως υπάρχει και όταν
το πρόγραμμα πλειστηριασμού, δεν επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
126 παρ. 1 δ’ του Κ.Πολ.Δ., προκειμένου
για τα νομικά πρόσωπα, στον νόμιμο εκπρόσωπό τους σύμφωνα με το νόμο ή το
Καταστατικό τους, αλλά σε άλλο πρόσωπο.
Στην περίπτωση δηλαδή αυτή η
επίδοση του προγράμματος πλειστηριασμού σε άλλο πρόσωπο και όχι στον
νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, δεν εξομοιώνεται με έλλειψη επιδόσεως, ώστε να μπορεί να προταθεί
και μετά τον πλειστηριασμό μέσα στην
προθεσμία του άρθρου 934 παρ. 1 εδ.
γ’ Κ.Πολ.Δ. (βλ. ΑΠ 54/1995 ό.π., και
1198/1994 Ελ.Δνη 96,105).
Στην προκειμένη περίπτωση η
ανακόπτουσα επικαλείται ότι δυνάμει της
29/2002 διαταγής πληρωμής του Δικαστή
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου η δεύτερη των καθ’ ων επέσπευσε σε
βάρος της (ανακόπτουσας) αναγκαστική
εκτέλεση και κατέσχεσε δυνάμει της υπ’
αριθ. 134/4-4-2002 εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου Μ.Α και
ακολούθως εξέθεσε σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό στις 26-11-2003 με
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το υπ’ αριθμ. 2969/13-10-2003 πρόγραμμα αναγκαστικού πλειστηριασμού της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο
Ζακύνθου Ευγενίας Β.Τ, ένα ακίνητό της
‚ δηλαδή ένα οικόπεδο στη θέση ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ του δημοτικού διαμερίσματος
Καλαμακίου του Δήμου Λαγανά Ζακύνθου ‚ εκτάσεως 2.093 τ.μ., μετά της εντός
αυτού ευρισκομένης διώροφης μετά υπογείου οικοδομής, συνολικού εμβαδού 300
τ.μ, αποτελούμενης από υπόγειο όροφο
αποθήκη χρησιμοποιούμενη ως χώρος
επισκευής αυτοκινήτων, ισόγειο όροφο
χρησιμοποιούμενο ως γραφείο και πρώτο όροφο χρησιμοποιούμενο ως κατοικία.
Στον πλειστηριασμό που διενεργήθηκε,
το ως άνω ακίνητο της ανακόπτουσας κατακυρώθηκε υπέρ του πρώτου των καθ’
ων (Δ.Κ.Β) με την υπ’ αριθ. 16846/2004
έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού και
16933/2004 κατακυρώσεως της υπαλλήλου του πλειστηριασμού Συμβολαιογράφου Ζακύνθου Θ.- Ά Κ.
Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής της η ανακόπτουσα ζητεί την ακύρωση της ως άνω εκθέσεως πλειστηριασμού και κατακυρώσεως της υπ’ αριθμ.
16933/2004 περιλήψεως κατακυρωτικής
εκθέσεως της ίδιας συμβολαιογράφου,
της ως άνω εκθέσεως κατασχέσεως και
του προγράμματος πλειστηριασμού, για
το λόγο ότι το ως άνω υπ’ αριθ. 2969/ 1310-2003 πρόγραμμα αναγκαστικού πλειστηριασμού της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ζακύνθου Ε.Τ, δεν
επιδόθηκε στον νόμιμο εκπρόσωπό της
που είχε νομίμως οριστεί με απόφαση του
ΔΣ να είναι ο Α.Λ αλλά σε τρίτο πρόσωπο, τον Κ.Σ που εσφαλμένα αναφέρεται
ως νόμιμος εκπρόσωπός της και επομένως η επίδοση αυτή θεωρείται ανύπαρκτη και μη γενόμενη και κατ’ επέκταση ο
διεξαχθείς πλειστηριασμός είναι άκυρος.
Ωστόσο όμως, όπως αναπτύσ-
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σεται στην μείζονα σκέψη, η επίδοση
του προγράμματος πλειστηριασμού σε
τρίτο πρόσωπο και όχι στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δεν
εξομοιώνεται με παντελή έλλειψη επιδόσεως ή ανυπόστατο της επιδόσεως,
ώστε να μπορεί να προταθεί και μετά
τον πλειστηριασμό, όπως επί του προκειμένου μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 & 1 εδ. γ’ Κ.Πολ.Δ., αλλά συνιστά απλή ακυρότητα της επιδόσεως, η
οποία, όπως επίσης αναπτύσσεται στη
μείζονα σκέψη, έπρεπε να προβληθεί
εντός της προθεσμίας του άρθρου 934
& 1 εδ. β’ Κ.Πολ.Δ., δηλαδή μέχρι την
έναρξη του πλειστηριασμού. Συνεπώς
ο λόγος αυτός της ανακοπής πρέπει να
απορριφθεί ως απαράδεκτος λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς του.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε όμοια και απέρριψε ως απαράδεκτο τον πρώτο λόγο της
ανακοπής δεν έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αβασίμως παραπονείται με τον σχετικό λόγο
της εφέσεώς της η ανακόπτουσα‚ απορριπτόμενου τούτου ως αβασίμου.
Εξάλλου ‚ όπως προκύπτει από
το άρθρο 998 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ,
το ακίνητο που έχει κατασχεθεί πλειστηριάζεται δημοσίως ενώπιον του συμβολαιογράφος περιφέρειας όπου βρίσκεται,
ο τόπος ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός γίνεται
στην έδρα του δήμου ‚ αν το ακίνητο που
πλειστηριάζεται βρίσκεται στην περιφέρεια του δήμου και στην έδρα της Κοινότητας αν βρίσκεται στην Περιφέρεια της
κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό
κατάστημα. Σε ποιου δήμου ή κοινότητα
τη διοικητική περιφέρεια υπάγεται ο τόπος όπου βρίσκεται το πλειστηριαζόμενο
ακίνητο, κρίνεται βάσει του χρόνου κατά
τον οποίο διεξάγεται ο πλειστηριασμός.
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Επομένως επί διοικητικής μεταβολής, αναφερόμενης στην τοποθεσία
του πλειστηριαζόμενου ακινήτου, έδρα
του δήμου ή της κοινότητας, κατά την έννοια του άρθρου 998 παρ. 2 ΚΠολΔ, είναι
εκείνη του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Η παραβίαση της ανωτέρω
διατάξεως περί του τόπου διενέργειας
του πλειστηριασμού, συνεπάγεται ακυρότητα, η οποία κρίνεται με βάση τη διάταξη περί δικονομικών ακυροτήτων του
άρθρου 159 παρ. 3 του ΚΠολΔ, κατά την
οποία η παράβαση διατάξεως που ρυθμίζει την διαδικασία και ιδίως τον τύπο
κάποιας διαδικαστικής πράξεως συνεπάγεται ακυρότητα, την οποία απαγγέλλει το δικαστήριο, αν κρίνει ότι η παράβαση προκάλεσε στο διάδικο, που την
προτείνει, βλάβη, η οποία δεν μπορεί να
αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο
με την κήρυξη της ακυρότητας.
Ως βλάβη στην προκειμένη περίπτωση της παραβάσεως της διατάξεως
περί του τόπου διενεργείας του πλειστηριασμού, νοείται όχι μόνον η καθαρώς δικονομική, δηλαδή μόνον εκείνη από την
οποία επέρχεται αποκλεισμός ή η δυσχέρεια ασκήσεως δικονομικών δικαιωμάτων και εξουσιών αλλά και η περιουσιακή, όπως στην περίπτωση που η παράβαση είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό
της δυνατότητας επιτεύξεως μεγαλύτερου
πλειστηριάσματος από την διενέργεια του
πλειστηριασμού στο τόπο που προβλέπει
ο νόμος από εκείνο που επιτεύχθηκε από
την διενέργειά του στο τόπο που, κατά παράβαση του νόμου, διενεργήθηκε.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση της δανείστριας, δεύτερης των καθ’ ων η ανακοπή-εφεσίβλητης, (D. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕ) και δυνάμει της 29/2002
διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μο-
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νομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου νια το
συνολικό ποσό των 80.308,72 ευρώ πλέον
τόκων και εξόδων εκπλειστηριάστηκε την 2611-2003 ενώπιον της συμβολαιογράφου Ζακύνθου Θ. – Ά.Κ, με την 16846/26-11-2003
έκθεσή της δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού το ακίνητο της ανακόπτουσας που
κατασχέθηκε με την 134/4-4-2002 έκθεση
αναγκαστικής κατασχέσεως της δικαστικής
επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου
Μ.Α. και περιγράφεται στην 2969/13-102003 α’ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης της δικαστικής επιμελήτριας
στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου Ε.Τ..
Το πλειστηριασθέν ακίνητο κατακυρώθηκε στην τιμή των 310.000 ευρώ
στον τελευταίο υπερθεματιστή Δ. Κ.Β
(πρώτο των καθ’ ων η ανακοπή — εφεσίβλητο) συνταχθείσης προς τούτο της
υπ’ αριθμ. 16933/12-1- 2004 περίληψης
κατακυρωτικής εκθέσεως της ίδιας συμβολαιογράφου. Το εν λόγω ακίνητο που
βρίσκεται στην περιοχή «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ», κατά το χρόνο διενέργειας του πλειστηριασμού (26-1 1-2003), δεν υπαγόταν στο δημοτικό διαμέρισμα Αμπελοκήπων του Δήμου Ζακυνθίων, στο δημοτικό κατάστημα του οποίου διενεργήθηκε ο πλειστηριασμός, αλλά με διοικητική μεταβολή είχε υπαχθεί στην Περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος Καλαμακίου του Δήμου Λαγανά.
Επομένως, κατ’ αρχήν, ο πλειστηριασμός του ακινήτου αυτού έπρεπε να
διεξαχθεί στην έδρα του Δήμου Λαγανά,
διότι βρίσκεται στην διοικητική περιφέρεια
του δήμου αυτού. Στον πιο πάνω πλειστηριασμό, συμμετείχαν η δεύτερη των καθ’
ων επισπεύδουσα εταιρεία δια του υπαλλήλου της Σ..Τ, η ενυπόθηκη δανείστρια
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ και ο πρώτος των
καθ’ ων δια του εντολοδόχου του Α.Λ, εν
τέλει δε μετά από την διενέργεια ανταγωνιστικού πλειστηριασμού αναβιβάστηκε η
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τιμή του ακινήτου στο ποσό των 310.000
ευρώ από το ποσό των 30.000 ευρώ που
είχε διορθωθεί με την 382/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου η τιμή πρώτης προσφοράς αυτού
των 15.000 ευρώ, κατόπιν αιτήσεως της
ανακόπτουσας με την οποία η ίδια το είχε
εκτιμήσει στην αίτησή της διορθώσεως σε
50.000 ευρώ. Η ανακόπτουσα με τον δεύτερο λόγο της ανακοπής της, τον οποίο
επαναφέρει και ως λόγο εφέσεως ζητεί
την ακύρωση του πλειστηριασμού επικαλούμενη ότι η διενέργεια του πλειστηριασμού σε τόπο διάφορο εκείνου όπου
βρίσκεται το ακίνητο συνετέλεσε στη μη
προσέλευση περισσοτέρων πλειοδοτών
και ότι αν ο πλειστηριασμός είχε διενεργηθεί στο Δήμο Λαγανά στην περιφέρεια
του οποίου βρίσκεται το ακίνητο θα ήταν
δυνατόν να επιτευχθεί πολύ υψηλότερο
πλειστηρίασμα διότι θα προσέρχονταν
περισσότεροι πλειοδότες και το πλειστηρίασμα θα πλησίαζε ή και θα έφθανε την
πραγματική αξία του πλειστηριαζομένου,
η οποία, κατά τον χρόνο του πλειστηριασμού, ανερχόταν τουλάχιστον στο ποσό
των 600.000 ευρώ και ως εκ τούτου υπέστη περιουσιακή βλάβη.
Ωστόσο το γεγονός ότι ο πλειστηριασμός διενεργήθηκε στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ζακυνθίων και όχι σε
αυτό του Δήμου Λαγανά, όπου υπαγόταν
διοικητικώς το ακίνητο, ουδεμία βλάβη
επέφερε στην ανακόπτουσα, δεδομένου
ότι α) οι δημοσιεύσεις που προηγήθηκαν
του πλειστηριασμού ‚ από τις οποίες ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες για την - διενέργεια των πλειστηριασμών, ανέφεραν το κατάστημα του Δήμου Ζακυνθίων ως τόπο διενέργειας του
πλειστηριασμού, β) η Ζάκυνθος είναι μεγαλύτερη πόλη από τον Λαγανά και έτσι
αυξάνονται οι πιθανότητες προσελεύσεως περισσοτέρων πλειοδοτών και γ) ο
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πλειστηριασμός που διενεργήθηκε ήταν
ανταγωνιστικός μεταξύ τριών πλειοδοτών, όπως έχει ήδη αναφερθεί.
Οι δύο ένορκες βεβαιώσεις των
Γ.Δ και Ο.Μ που προσκομίζει η ανακόπτουσα προς απόδειξη του προαναφερθέντος λόγου της ανακοπής της, δεν κρίνονται πειστικές, δεδομένου ότι αμφότεροι είναι κάτοικοι Αθηνών και ισχυρίζονται ότι προσήλθαν αποφασισμένοι να
πλειοδοτήσουν φέροντας μαζί τους μάλιστα τα υπέρογκα ποσά των 700.000 ο
ένας και των 550.000 ευρώ ο άλλος χωρίς να έχουν φροντίσει να ενημερωθούν
προηγουμένως για τον τόπο διενέργειας
του πλειστηριασμού καταθέτοντας σχεδόν πανομοιότυπα, ότι το ακίνητο υπάγεται στον Δήμο Λαγανά, χωρίς όμως να
καταθέτουν από ποιόν πληροφορήθηκαν τούτο, λαμβανομένου μάλιστα υπό-

ψη ότι ο τίτλος κτήσης του ακινήτου αναφέρει ότι αυτό βρίσκεται στην περιφέρεια
του δημοτικού διαμερίσματος Αμπελοκήπων του Δήμου Ζακυνθίων, η ίδια δε η
ανακόπτουσα στην από 15-6-2002 αίτηση της προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου περί διορθώσεως της τιμής πρώτης προσφοράς του ακινήτου
της επίσης αναφέρει ως τόπο του ακινήτου της, το ως άνω δημοτικό διαμέρισμα
Αμπελοκήπων του Δήμου Ζακυνθίων.
Ενόψει των παραπάνω το Δικαστήριο κρίνει ότι ουδεμία περιουσιακή
βλάβη υπέστη η ανακόπτουσα λόγω
της διενέργειας του πλειστηριασμού σε
τόπο διαφορετικό εκείνου της τοποθεσίας του ακινήτου και γι’ αυτό ο σχετικός
λόγος της ανακοπής και συνακόλουθα
τούτου και ο λόγος της εφέσεως πρέπει
ν’ απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος.

196/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Ελένη Κούφη, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Σουλτανά, Αθανάσιος Καφέζας).
Ανακοπή ερημοδικίας. Πότε επιτρέπεται (501ΚΠολΔ). Έννοια ανώτερης βίας ως λόγος ανακοπής ερημοδικίας, συμπίπτει με εκείνη του άρθρου 152 ΚΠολΔ. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 501
ΚΠολΔ, όπως αυτό ισχύει, η ανακοπή
κατά αποφάσεως που έχει εκδοθεί ερήμην επιτρέπεται, αν εκείνος που δικάσθηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου, ή δεν
κλητεύθηκε νομίμως ή εμπροθέσμως ή
αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.
Συνεπώς δεν επιτρέπεται πλέον
αναιτιολόγητη ανακοπή ερημοδικίας, αλλά
η ανακοπή επιτρέπεται μόνο αν ο διάδικος που δικάσθηκε ερήμην επικαλεστεί
και αποδείξει ότι συντρέχουν οι πιο πάνω
λόγοι που δικαιολογούν την άσκησή της
(ΑΠ 3/1995 ΕλλΔνη 37. 82). Η έννοια της

ανωτέρας βίας, ως λόγος ανακοπής ερημοδικίας συμπίπτει με εκείνη του άρθρου
152 ΚΠολΔ (βλ. Σ. Ματθία σε ΕλλΔνη 36,
12, Εφ. Πειρ. 477/1997 ΕλλΔνη 40 356,
Εφ. Αθ. 10.895/1995 ΕλλΔνη 37.1105)
και περιλαμβάνει οποιοδήποτε ανυπαίτιο
γεγονός, εντελώς εξαιρετικής φύσεως, το
οποίο δεν αναμενόταν, ούτε ήταν δυνατό
να προληφθεί ή να οποτραπεί από το διάδικο, ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και
σύνεσης (ΑΠ 1126/1994 ΕλλΔνη 37- 91,
ΑΠ 404/1990 ΝοΒ 39. 736).
Δόλος του αντιδίκου, δηλαδή κάθε
από πρόθεση συμπεριφορά, η οποία συ-
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νίσταται στην παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή σε αποσιώπηση των αληθών, που τείνει να παραγάγει ή να ενισχύσει ή να διατηρήσει στον
αντίδικο πεπλανημένη αντίληψη ή εντύπωση, εξαιτίας της οποίας παραμελείται
από αυτόν η εμπρόθεσμη ενέργεια διαδικαστικής πράξεως δεν αναφέρεται στη
διάταξη του άρθρου 501 ΚΠολΔ.
Η άποψη ότι ο δόλος του αντιδίκου αποτελεί χωρίς τίποτα άλλο ειδικότερη εκδήλωση ανωτέρας βίας δεν είναι σωστή (Κ. Μπέη Πολ. Δικ. αρθρ. 152
σελ. 782). Ο ίδιος άλλωστε ο νομοθέτης
διακρίνει τις δυο αυτές έννοιες, τις οποίες
αναφέρει διακριτά, στην ως άνω διάταξη
152 ΚΠολΔ. Επί ανωτέρας βίας υπάρχει
αντικειμενική αδυναμία για την εμπρόθεσμη άσκηση της διαδικαστικής πράξεως
ενώ επί δόλου του αντιδίκου η ενέργεια
αυτή είναι δυνατή, αλλά η παράλειψη της
οφείλεται στο ότι κατέστη αδρανής η βούληση του υπόχρεου, ο οποίος υπολαμβάνει την άσκησή της άσκοπη ή μάταιη.
Εφόσον όμως η δόλια συμπεριφορά του αντιδίκου δημιούργησε κατάσταση ανωτέρας βίας, με την έννοια που
προαναφέρθηκε, τότε ο διάδικος που
ερημοδικάσθηκε, παραδεκτά επικαλείται
το δόλο αυτό, για την άσκηση ανακοπής
ερημοδικίας. Στην περίπτωση δηλαδή
αυτή δεν αρκεί η δόλια συμπεριφορά του
αντιδίκου να δημιούργησε, ενίσχυσε ή διατήρησε πεπλανημένη αντίληψη ή εντύπωση στο διάδικο που ερημοδικάσθηκε,
συνέπεια της οποίας ήταν να μην εμφανισθεί αυτός κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, αλλά πρέπει επιπλέον η παραπλάνηση αυτή να μην οφείλεται ούτε σε
ελαφρά αμέλεια του παραπλανηθέντα,
ούτε να μπορούσε να αποτραπεί με μέτρο άκρας επιμελείας και σύνεσης (Εφ.
Πειρ. 477/1997 ΕλλΔνη 40. 356). Επίσης εκείνος που επικαλείται συνδρομή
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νόμιμου λόγου ανακοπής πρέπει να τον
προαποδεικνύει για την οποία απόδειξη
αρκεί πιθανολόγηση (αρθρ. 509 ΚΠολΔ,
ΑΠ 215/1989 ΕλλΔνη 31. 1419).
Στην προκειμένη περίπτωση
με την από 10-10-2007 ανακοπή ερημοδικίας επιδιώκεται η εξαφάνιση της
365/2007 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε ερήμην
των εκκαλουσών και ήδη ανακοπτουσών
η από 13-6-2005 έφεσή τους κατά της
324/2005 αποφάσεως του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών. Με την τελευταία
αυτή απόφαση είχε γίνει δεκτή η από 186-2002 αγωγή της ήδη καθής η ανακοπή
Τράπεζας “Ε.Ε Α.Ε’ προς ακύρωση της
αναφερόμενης δικαιοπραξίας — συμβολαίου γονικής παροχής από τη δεύτερη
εναγομένη προς την πρώτη (ήδη ανακόπτουσες) ως καταδολιευτικής.
Οι ανακόπτουσες ισχυρίζονται
ότι κατά τη συζήτηση της εφέσεως τους
την 1-2-2007 δεν προσήλθαν αυτές στο
Δικαστήριο, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η έφεση, γιατί όπως διαβεβαίωσαν τη δεύτερη από αυτές (οφειλέτρια)
στο Τμήμα Δανείων της καθής η ανακοπή ως άνω δανείστριας Τράπεζας Ε.Γ,
η απαίτηση της τελευταίας κατι αυτής
για την ικανοποίηση της οποίας ζήτησε
και επέτυχε τη διάρρηξη της ως άνω δικαιοπραξίας θα συνυπολογιζόταν με τις
υπόλοιπες απαιτήσεις που είχε η αντίδικη Τράπεζα κατά της συνοφειλέτριας
της εταιρείας D. Α.Ε. και θα ικανοποιείτο από το εκπλειστηρίασμα των ακινήτων της τελευταίας εταιρείας ύστερα από
αναγκαστική εκτέλεση εναντίον της. Έτσι
υποστηρίζουν ότι στις 6-4-2005, 7-122005 και 21-3-2006 εκπλειστηράσθηκαν υπέρ της καθής Τράπεζας τα αναφερόμενα ακίνητα της ως άνω οφειλέτριας εταιρείας για τα ποσά των 88.734,
37.907 και 43.928 ευρώ πλειστηριάσμα-
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τος και συνετάχθησαν οι από 16-5-2005,
14- 3-2006 και 28-6-2006 πίνακες κατάταξης επί των πλειστηριασμάτων αυτών.
Κατόπιν αυτού πείσθηκαν στις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων οργάνων της
καθής η ανακοπή Τράπεζας ότι η οφειλή για την οποία επιτεύχθηκε η διάρρηξη
της ένδικης δικαιοπραξίας θα καλυπτόταν από τα ως άνω εκπλειστηριάσματα
και γι’ αυτό δεν εμφανίσθηκαν προς υποστήριξη της έφεσής τους.
Η καθής η ανακοπή Τράπεζα
όμως αν και ικανοποίησε τις απαιτήσεις
της κατά της ως άνω εταιρείας ‘D.Α.Ε’ με
αναγκαστική εκτέλεση εναντίον της, δεν
παραιτήθηκε από την ένδικη απαίτηση
κατά της δεύτερης ανακόπτουσας, παρά
τα ως άνω που τη διαβεβαίωσε και ενεργώντας δόλια και καταχρηστικά εμφανίσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού
και συζήτησε την έφεση ερήμην τους με
αποτέλεσμα την απόρριψη της.
Τα επικαλούμενα όμως αυτά από
τις ανακόπτουσες πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας
με την έννοια που προαναπτύχθηκε, καθόσον αυτές θα μπορούσαν αν έδειχναν
τη συνήθη επιμέλεια (πολύ περισσότερο άκρα επιμέλεια) να είχαν αποτρέψει
την ερημοδικία τους. Ειδικότερα αυτές
αν έδειχναν τη συνήθη επιμέλεια δεν θα
έπρεπε να εφησυχάσουν και να μην παραστούν στο Δικαστήριο από το λόγο ότι
όργανα της αντιδίκου εταιρείας τους έδωσαν τη διαβεβαίωση σε χρόνο που δεν
προσδιορίζουν, οπωσδήποτε όμως πριν
τις 6-4-2005 που άρχισαν οι ως άνω πλειστηριασμοί ότι η οφειλή που αφορούσε
αυτές εκαλύπτετο και θα εξοφλείτο από
το πλειστηρίασμα των ακινήτων της ως
άνω άλλης οφειλέτριας Εταιρείας.
Επομένως με δεδομένο ότι οι
ίδιες οι ανακόπτουσες επέσπευσαν τη
συζήτηση της έφεσής τους (βλ. αριθμ.
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706/15-6-2005 πράξη προσδιορισμού
αυτής) δεν έπρεπε να αρκεσθούν σε μια
απλή διαβεβαίωση που έλαβαν δυο έτη
πριν τη συζήτηση, κατά την άσκηση της
έφεσης τους, αλλά έπρεπε οι ίδιες είτε
με την πληρεξούσια δικηγόρο τους να
ερευνήσουν την υπόθεση και να έλθουν
σε συνεννόηση με την αντίδικη πλευρά
αν πράγματι ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις της, όπως αυτή είχε προβλέψει και
τις είχε διαβεβαιώσει αρχικά και σε θετική περίπτωση να έλθουν σε συμφωνία
με την αντίδικο περί ματαίωσης της συζήτησης της εφέσεως και περί του τρόπου επίλυσης της διαφοράς.
Άλλωστε η αγωγή της καθής η
ανακοπή εναντίον τους προς διάρρηξη δικαιοπραξίας είχε γίνει δεκτή με
την εκκαλουμένη απόφαση και αυτέςανακόπτουσες είχαν συμφέρον για την
απόρριψη της αγωγής, οπότε δεν έπρεπε να εγκαταλείψουν την έφεσή τους,
αλλά να επιδιώξουν τη συζήτηση της
και την εξαφάνισή της ως άνω απόφασης ώστε να εξαλειφθεί η διάρρηξη της
μεταξύ τους δικαιοπραξίας.
Ούτε βέβαια η καθής η ανακοπή
Τράπεζα είχε υποχρέωση να παραιτηθεί
από την απαίτηση της προς ικανοποίηση
της οποίας ζήτησε και επέτυχε με την εκκαλουμένη απόφαση τη διάρρηξη της ένδικης δικαιοπραξίας από το λόγο ότι ικανοποιήθηκαν οι υπόλοιπες απαιτήσεις της.
κατά της συνοφειλέτριας εταιρείας ‘D. Α.Ε’.
Περαιτέρω και με την εκδοχή ότι ο
επικαλούμενος ως άνω λόγος ανακοπής
συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας δεν
πιθανολογήθηκε η βασιμότητά του, αφού
οι ανακόπτουσες δεν προσκόμισαν ούτε
επικαλέστηκαν κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για την κατά πιθανολόγηση ουσιαστική υποστήριξη του (αρθρ. 509 ΚΠολΔ).
Η καθής η ανακοπή Τράπεζα αρνείται ότι υπήρξε οποιαδήποτε διαβεβαί-
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ωση εκ μέρους της που παραπλάνησε
τις ανακόπτουσες, ώστε να μην εμφανισθούν αυτές στο δικαστήριο προς υποστήριξη της έφεσής τους, αλλά οι ανακόπτουσες, οι οποίες επέσπευσαν και
προσδιόρισαν τη συζήτηση της έφεσής
τους σε δικάσιμο μετά διετία από την
άσκηση της, στη συνέχεια εγκατέλειψαν

ανυποστήρικτη αυτή, η οποία και απορρίφθηκε από το λόγο αυτό.
Ενόψει των ανωτέρω δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση να εξαφανισθεί η
ανακοπτόμενη 365/2007 οριστική απόφαση του δικαστηρίου αυτού και πρέπει
συνεπώς να απορριφθεί κατ’ ουσία η κρινόμενη ανακοπή ερημοδικίας κατ’ αυτής.

197/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεμιστοκλής Μαμάκος, Νικόλαος Τζένος, Διονύσιος Κατριμπούζας).
Τριτανακοπή. Δεν είναι ένδικο μέσο αλλά ένδικο βοήθημα και ασκείται από τρίτον εφόσον αυτός δεν έλαβε μέρος ως διάδικος ούτε κλήθηκε να παραστεί στη δίκη μεταξύ
άλλων ούτε είχε τη δυνατότητα να ακουστεί κατά τη συζήτηση. Η ενέργειά της εξαντλείται στην ανενέργεια ή ακύρωση της απόφασης έναντι στον τριτανακόπτοντα. Γενική προϋπόθεση άσκησής της. Δικαίωμα προς προστασία με την τριτανακοπή μπορεί να είναι η κυριότητα που απόκτησε ο τριτανακόπτων με έκτακτη χρησικτησία μέχρι το χρόνο έκδοσης της τριτανακοπτόμενης απόφασης που είναι ο κρίσιμος χρόνος.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 583 και 586 ΚΠολΔ συνάγεται, ότι κάθε τρίτος, ο οποίος δεν συμμετέχει στη δίκη μεταξύ άλλων, ούτε προσεπικλήθηκε, ούτε ανακοινώθηκε σ’ αυτόν η δίκη από την πρώτη συζήτηση στο
ακροατήριο, μπορεί να ασκήσει τριτανακοπή κατά της εκδοθείσας απόφασης, που
πρέπει να είναι οριστική (ΑΠ 1263/1984
ΝοΒ 33.805) και να ζητήσει την ως προς
αυτόν ακύρωση ή κήρυξη ανενεργού της
απόφασης και όχι την εξαφάνισή της, εφόσον αυτή προκαλεί βλάβη ή θέτε σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του και εφόσον
ο ίδιος έχει κατά το χρόνο έκδοσης της τριτανακοπτόμενης απόφασης κεκτημένο ή
προστατεύσιμο δικαίωμα, κατά το άρθρο
69 ΚΠολΔ, με βάση το οποίο θα μπορούσε να ασκήσει αγωγή ή παρέμβαση.
Ο τρίτος που δεν συμμετέχει στη
δίκη, ούτε δεσμεύεται από το δεδικασμέ-

νο, μπορεί να ασκήσει τριτανακοπή χωρίς άλλη προϋπόθεση, ούτε είναι υποχρεωμένος να επικαλεστεί δόλο ή συμπαιγνία των διαδίκων, δεδομένου ότι, περιορισμοί στην άσκηση της τριτανακοπής
προβλέπονται μόνο: α) για τους διαδίκους
και τους διαδόχους τους, που ταυτίζονται
με αυτούς, όπως οι καθολικοί διάδοχοι,
οι οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν τριτανακοπή, παρά μόνο μπορούν να προσβάλλουν την απόφαση στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες προβλέπεται αναψηλάφηση (άρθρ. 333 παρ. 1 ΚΠολΔ), και
β) εκείνους που δεσμεύονται από το δεδικασμένο, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν τριτανακοπή, μόνο αν επικαλούνται κοινό δόλο ή συμπαιγνία των διαδίκων (άρθρ. 586 παρ. 2 ΚΠολΔ), οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στη δίκη, που εκδόθηκε η τριτανακοπτόμενη απόφαση (Ολ
ΑΠ 23/1995 ΕλλΔνη 37.579).
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Εξάλλου η τριτανακοπή δεν είναι
ένδικο μέσο, αλλά ένδικο βοήθημα (Εφ
Αθ 459/1992 Ελλ Δνη 34.1129), που
δεν υπόκειται σε ορισμένη προθεσμία
(ΑΠ 311/1997 Ελλ Δνη 38.1787) και την
ασκεί τρίτος, εφόσον δεν έλαβε μέρος
ως διάδικος, ούτε κλήθηκε να παραστεί
στη δίκη μεταξύ άλλων και εντεύθεν δεν
είχε τη δυνατότητα να ακουστεί κατά τη
συζήτηση, κατά την οποία εκδόθηκε η
προσβαλλόμενη απόφαση, που, από
την άποψη του πραγματικού και νομικού
ζητήματος, φέρει βλάβη ή θέτει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του.
Με την τριτανακοπή δεν ασκείται
κάποιο ουσιαστικό δικαίωμα, ούτε επιδιώκεται η διάγνωσή του (ΑΠ 188/1985
ΝοΒ 33.1711), αλλά η ενέργειά της εξαντλείται στην ανενέργεια ή ακύρωση
της απόφασης απέναντι στον τριτανακόπτοντα. Η βλάβη ή η διακινδύνευση
των συμφερόντων του τριτανακόπτοντος, που θεμελιώνει το έννομο συμφέρον του, μπορεί να είναι άμεση, έμμεση
ή και ενδεχόμενη, αρκεί πάντως να προκύπτει από την απόφαση ή την εκτέλεσή
της (ΑΠ 386/1989 Δ. 21.579), το δε δικαίωμα του τρίτου προς άσκηση της τριτανακοπής πρέπει να είναι αποκτημένο
ή προστατεύσιμο δηλ. με αυτό να μπορούσε να ασκήσει αγωγή ή παρέμβαση.
Τέτοιο δικαίωμα μπορεί να είναι
και το δικαίωμα κυριότητας, που απέκτησε ο τριτανακόπτων, με έκτακτη χρησικτησία, μέχρι το χρόνο έκδοσης της τριτανακοπτόμενης απόφασης, ο οποίος
είναι ο κρίσιμος χρόνος, διότι, κατά το
χρόνο αυτό, αποκρυσταλλώνεται το δικαίωμα (Εφ. Αθ. 918/1983 Δ.. 15.422).
Στην περίπτωση που ο τρίτος
προσβάλλει την απόφαση, η οποία αναγνώρισε τον ενάγοντα κύρια, η τριτανακοπή υποκαθιστά την αναγνωριστική αγωγή
κυριότητας, η οποία μπορεί σε κάθε περί-
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πτωση να εγερθεί ενώπιον του αρμόδιου
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου υπό του έχοντος έννομο συμφέρον προς έγερση αυτής (ΑΠ 188/1985 ΕλλΔνη 27.77), εφόσον
ο τρίτος ισχυρίζεται ότι ο ίδιος είναι κύριος του επίδικου ακινήτου και απλώς επιδιώκει την ανατροπή των βλαπτικών συνεπειών της απόφασης απέναντι σ’ αυτόν (Εφ. Αθ. 1099/1991 Ελλ Δνη 34.1623,
Εφ. Δωδ. 17/2004, Εφ. Λαρ. 367/2001 Α΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η επίδικη έκταση εμβαδού 3.243,68 τ.μ., βρίσκεται στη
θέση «Κουρκουλίτσα» του ΔΔ Τουρλάδος του Δήμου Λευκασίου Αχαΐας, αποτελεί δε τμήμα μείζοντος ακινήτου (αγροτεμαχίου), εκτάσεως 10.773 τ.μ., όπως
αυτό απεικονίζεται στο από μηνός Ιουλίου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του
πολιτικού μηχανικού Α.Π με τα στοιχεία
Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Α, το οποίο συνορεύει ανατολικά και νότιο με ιδιοκτησία κληρονόμων Α.Σ, δυτικό με ιδιοκτησία Α.Κ
και βόρεια με ιδιοκτησίες Ν.Π και Γ.Κ.
Το εν λόγω ακίνητο είχε περιέλθει στον απώτατο δικαιοπάροχο του καθού η τριτανακοπή Γ.Μ, οπλαρχηγό της
περιοχής, με το 3.103/1848 συμβόλαιο
του τότε συμβολαιογράφου Πατρών Α.Π,
νομίμως μεταγραμμένου, σε συνδυασμό
με την 7427/1852 πράξη εξόφλησης του
ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου, με το
οποίο η Α.Ο χήρα Α.Φ μεταβίβασε κατά
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή σε
14 αρχηγούς οικογενειών των χωριών
Τουρλάδος και Αγίου Νικολάου, μεταξύ
των οποίων και στον ανωτέρω Γ.Μ, τεμάχια γαιών αποτελούμενα από ξηρικούς
αγρούς και λόγγους και απαρτίζοντα το
λεγόμενο «Ζευγολατιό» Τουρλάδων, τα
οποία συνόρευαν ανατολικά με αγρούς
Αρμπουναίων και λογγώδη τόπο διαχωριζόμενο από τη θέση Παλαιοχώρι ή Τού-
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μπι, δυτικά με δρόμο και αγρούς Γ.Κ, βόρειο με λαγκάδι και αγρούς Α.Π και νότιο με αγρούς και άγριο τόπο του χωριού
Κρυνόφυτα και όμοιο τόπο του Ν.Φ, διαχωριζόμενο από τη θέση Παληάμπελα.
Ο Γ.Μ παρέλαβε το ακίνητο αυτό
στην κατοχή του και το νεμήθηκε συνεχώς
με τη θέληση να έχει αυτό όπως αρμόζει
σε κύριο και με καλή πίστη μέχρι το χρόνο του θανάτου του το έτος 1863, ενεργώντας όλες τις εμφανείς υλικές πράξεις που
προσιδίαζαν στη φύση και στη θέση του,
με τις οποίες εκδηλωνόταν η περί εξουσιάσεως αυτού βούλησή του και συγκεκριμένα χρησιμοποιούσε αυτό είτε για καλλιέργεια με δημητριακά είτε ως βοσκότοπο.
Μάλιστα αυτός το έτος 1855 έκτισε
στο ανατολικό τμήμα του παραπάνω ακινήτου εξωκκλήσι με το όνομα του Προφήτη Ηλία, το οποίο γκρεμίστηκε από θεομηνία πριν το έτος 1900, ερείπια του οποίου
σώζονται ακόμα και σήμερα. Μετά το θάνατό του το παραπάνω ακίνητο περιήλθε
στον υιό του Σ.Γ, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμο του, ο οποίος υπεισήλθε και αναμείχθηκε στην κληρονομιαία περιουσία του,
στην οποία περιλαμβανόταν και το παραπάνω ακίνητο, ο οποίος συνέχισε να κατέχει και νέμεται με καλή πίστη το ακίνητο
αυτό, ενεργώντας επ’ αυτού τις ίδιες πιο
πάνω διακατοχικές πράξεις του δικαιοπαρόχου του, μέχρι το έτος 1922, οπότε το
παραχώρησε ατύπως στον υιό του Α.Γ,
ο οποίος συνέχισε να κατέχει και νέμεται
αυτά με καλή πίστη, ενεργώντας παρόμοιες πράξεις νομής, μέχρι το έτος 1942,
οπότε το δώρησε ατύπως στη σύζυγό του
Π. Γ, η οποία επίσης χρησιμοποιούσε το
εν λόγω ακίνητο για καλλιέργεια δημητριακών και για βοσκή των ζώων της μέχρι
το έτος 1958, οπότε η τελευταία το δώρησε ατύπως στον δικαιοπάροχο του καθού η τριτανακοπή Σ.Γ.
Από τον παραπάνω χρόνο (1958)
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ο τελευταίος κατείχε και νεμόταν το παραπάνω ακίνητο και ασκούσε σ’ αυτό
όλες τις διακατοχικές πράξεις που προσιδίαζαν στη φύση και θέση του. Συγκεκριμένα μέχρι το έτος 1960 περίπου αυτός καλλιεργούσε Το εν λόγω ακίνητο με
σιτάρι και βρώμη, ενώ αργότερο το μετέτρεψε σε βοσκότοπο, εκμισθώνοντας
αυτό σε κτηνοτρόφους της περιοχής για
τη βοσκή των ζώων τους.
Παράλληλα μέχρι το έτος 1995
επέβλεπε και επιτηρούσε ο ίδιος το παραπάνω ακίνητο, επισκεπτόμενος αυτό δύο
φορές τουλάχιστον το χρόνο, εφόσον δεν
ήταν μόνιμος κάτοικος της περιοχής, ενώ
αργότερα, λόγω σοβαρών προβλημάτων
της υγείας του, τα οποίο δεν του επέτρεπαν τη συχνή μετάβασή του στην παραπάνω περιοχή, ασκούσε τις προσιδιάζουσες στη φύση και θέση του ακινήτου διακατοχικές πράξεις δια του αντιπροσώπου
του Γ.Κ, στον οποίο είχε εκμισθώσει από
το έτος 1972 το εν λόγω ακίνητο προκειμένου να βόσκουν εκεί τα αιγοπρόβατά του.
Τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά αποδεικνύονται από τη συνεκτίμηση
του όλου αποδεικτικού υλικού και ιδίως
α) από τη σαφή και κατηγορηματική κατάθεση του μάρτυρα ανταποδείξεως Γ.Κ,
α οποίος υπήρξε μισθωτής του παραπάνω ακινήτου από το έτος 1972, β) από
τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων
Α.Κ και Ι.Σ, που δόθηκαν, με επιμέλεια
του καθού η τριτανακοπή, ενώπιον του
συμβολαιογράφου Κλειτορίας Σ.Π, και γ)
από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων Π. χήρας Π.Κ και Γ.Χ, που δόθηκαν
ενώπιον των συμβολαιογράφων Κλειτορίας και Αθηνών Σ.Π και Τ.Κ, αντίστοιχα,
και συνεκτιμώνται για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, οι οποίοι μετά λόγου γνώσεως, ως μόνιμοι κάτοικοι της
περιοχής όπου βρίσκεται το παραπάνω
ακίνητο, και ιδιοκτήτες όμορων ακινή-
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των και όντες οι περισσότεροι υπερήλικες, σαφώς και κατηγορηματικώς καταθέτουν, ότι όλοι οι προαναφερόμενοι δικαιοπάροχοι του Σ.Γ του Α. (άμεσοι και
απώτεροι) νεμήθηκαν, διαδοχικά και με
αδιάσπαστη σειρά, το παραπάνω ακίνητο με καλή πίστη, ασκώντας, με την πεποίθηση ότι ενεργούν ως κύριοι, όλες τις
προσιδιάζουσες στη φύση του διακατοχικές πράξεις και συγκεκριμένα καλλιεργώντας τα δεκτικά καλλιέργειας τμήματα με δημητριακά μέχρι το έτος 1960, εκμισθώνοντας σε τρίτους κτηνοτρόφους
της περιοχής τη χορτονομή και γενικά
επιβλέποντας και επιτηρώντας αυτό για
χρονικό διάστημα 155 ετών τουλάχιστον.
Οι καταθέσεις δε των ανωτέρω
μαρτύρων δεν αναιρούνται με πειστικότητα από κανένα άλλο αποδεικτικό μέσο
και ιδίως από την κατάθεση του μάρτυρα
αποδείξεως Ν.Π, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος της είναι ασαφής και αόριστη και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε διαφορετική κρίση.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω
δεκτών γενομένων, ως αποδειχθέντων
πραγματικών περιστατικών, αποδεικνύεται ότι το παραπάνω ακίνητο, εκτάσεως 10.773 τ.μ, στο οποίο περιλαμβάνεται και η επίδικη εδαφική έκταση 3243,68
τμ., ανήκε κατά κυριότητα στο δικαιοπάροχο του καθού η τριτανακοπή Σ. Γ,
ο οποίος έγινε κύριος αυτού με έκτακτη
χρησικτησία, αφού αυτός και οι δικαιοπάροχοί του νεμήθηκαν αυτό με καλή πίστη μέχρι την 23-2-1946, έκτοτε δε χωρίς το στοιχείο της καλής πίστης, από
το έτος 1848 μέχρι και το χρόνο του θανάτου του που συνέβη στις 24-6-2006.
Κατά το έτος 2001 ο Δήμος Λευκασίου, στον οποίο ο Α.Κ είχε παραχωρήσει με άτυπη δωρεά στις 6-6-2000 εδαφική έκταση 600 τ.μ. από την νοτιοανατολική πλευρά αγροτεμαχίου του 1000 τ.μ.,
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που βρίσκεται στη θέση «Κ.», εκμίσθωσε
στις ανώνυμες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας « C» και «V-P », χωρίς δικαίωμα, τμήματα του παραπάνω ακινήτου, που ανήκε στον Σ. Γ, θεωρώντας εσφαλμένα ότι
αυτά βρίσκονταν μέσα στην πιο πάνω παραχωρηθείσα σ’ αυτόν με την πιο πάνω
άτυπη δωρεά έκταση, ειδικότερα δε στην
μεν ανώνυμη εταιρία «C. — Κ.Τ Α.Ε.» με
το από 28-12-2001 ιδιωτικό συμφωνητικό
μισθώσεως έκταση 600 τ.μ. για εννέα έτη
(από 31-7-2001 έως 30-7-2010), αντί μισθώματος 900.000 δραχμών για το πρώτο μισθωτικό έτος, αναπροσαρμοζόμενου ακολούθως κατά ποσοστό ίσο με το
100% του καθοριζόμενου από την Τράπεζα της Ελλάδας τιμαρίθμου για τους
αμέσως προηγούμενους 12 μήνες, στη
δε ανώνυμη εταιρία «V — Π. Α. Ε.Ε.Τ»
με το από 29-9-2000 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως, όπως τροποποιήθηκε
στις 31-7-2001, έκταση 540 τ.μ. για εννέα έτη (από 29-9-2000 έως 28-9-2009),
αντί μισθώματος 800.000 δραχμών για το
πρώτο μισθωτικό έτος, αναπροσαρμοζόμενον ακολούθως κατά ποσοστό ίσο με
το 100% του τιμαρίθμου για τους αμέσως
προηγούμενους 12 μήνες, οι οποίες (μισθώτριες εταιρίες) στη συνέχεια διαμόρφωσαν τον ανωτέρω μισθωθέντα από
καθεμία χώρο, τον περιέφραξαν με πασσάλους και εγκατέστησαν σ’ αυτό κεραίες κινητής τηλεφωνίας με τον απαιτούμενο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.
Μετά ταύτα ο Σ.Γ άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων την από 19-2003 αγωγή κατά
των ανωτέρω εταιριών, με την οποία ζήτησε να αναγνωρισθεί το δικαίωμα της
κυριότητάς του επί τμήματος, εκτάσεως
7.600 τ.μ., του πιο πάνω αναφερ6μενου
αγροτεμαχίου του εκτάσεως 10.773 τ.μ.,
το οποίο, παράνομα και αυθαίρετα, κατέλαβαν οι τότε εναγόμενες εταιρίες, και
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να υποχρεωθούν οι τελευταίες να του το
αποδώσουν, επικαλούμενος πρωτότυπο
τρόπο κτήσεως κυριότητας επί του επίδικου ακινήτου και δη έκτακτη χρησικτησία.
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε
η 68/2005 οριστική απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία την έκανε δεκτή, μετά δε την άσκηση εφέσεων κατά
της αποφάσεως αυτής από τις τότε εναγόμενες εταιρίες εκδόθηκε η τριτανακοπτόμενη 873/2006 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποίο, αφού δέχθηκε
τις εφέσεις, εξαφάνισε την προσβαλλόμενη απόφαση και δέχθηκε εν μέρει την
αγωγή κατά το αναγνωριστικό της αίτημα
ενώ την απέρριψε κατά το καταψηφιστικό.
Συγκεκριμένα, αφού έκρινε ότι ο
τότε ενάγων Σ.Γ κατέστη κύριος του προαναφερόμενου αγροτεμαχίου, εκτάσεως
10.773 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Κ.»
του ΔΔ Τουρλάδος του Δήμου Λευκασίου
Αχαΐας με έκτακτη χρησικτησία, αναγνώρισε αυτόν κύριο των εκμισθωθέντων χωρίς δικαίωμα από το Δήμο Λευκασίου στις
τότε εναγόμενες εταιρίες εκτάσεων 600
τ.μ. και 540 τ.μ., που βρίσκονται περί το
κέντρο του παραπάνω αγροτεμαχίου του.
Ο τρινακακόπτων ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Τουρλάδος με την υπό κρίση τριτανακοπή ισχυρίζεται ότι η τριτανακοπτόμενη απόφαση προκαλεί βλάβη σ’ αυτόν και θέτει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του, αφού εκείνος είναι κύριος εδαφικής εκτάσεως 3.243,68
τ.μ. του παραπάνω αγροτεμαχίου, στην
οποία περιλαμβάνονται και τα εδαφικά
τμήματα τω 600 τ.μ. και 540 τ.μ., στα
οποία εγκαταστάθηκαν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, την κυριότητα της οποίας απέκτησε με έκτακτη χρησικτησία, καθόσον νεμήθηκε με διάνοια κυρίου και
καλή πίστη την ως άνω επίδικη έκταση
από το έτος 1890, οπότε και ανεγέρθηκε μέσο σ’ αυτήν το εξωκκλήσι του Προ-
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φήτη Ηλία από τον Π.Μ ή Τ., κάτοικο της
περιοχής, υπαγόμενο στον εν λόγω Ιερό
Ναό, μέχρι και την έκδοση της τριτανακοπτόμενης αποφάσεως, χρησιμοποιώντας τον προαύλιο χώρο του εξωκκλησίου για την ενέργεια εορταστικών εκδηλώσεων κατά την εορτή του Προφήτη Ηλία
μέχρι την καταστροφή του από τα καιρικά φαινόμενα, εκμισθώνοντας τον ευρύτερο του εξωκκλησίου χώρο στους κτηνοτρόφους της περιοχής ως βοσκότοπο
και επιβλέποντας αυτόν.
Από κανένα, όμως, αποδεικτικό
μέσο δεν αποδείχθηκαν πράξεις νομής
του τριτανακόπτοντος στο επίδικο ακίνητο με διάνοια κυρίου και καλή πίστη από
το έτος 1890, αλλά ούτε και σε μεταγενέστερο χρόνο. Το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία που ο τριτανακόπτων ισχυρίζεται ότι έκτισε ο Π. Μ. ή Τ. και υφίσταται μέχρι σήμερα, όπως αποδείχθηκε, βρίσκεται
μέσο στην όμορη ιδιοκτησία του Α.Κ. και
δεν ταυτίζεται με το παλιό εξωκκλήσι που
κτίστηκε από τον προπάππο του Σ. Γ.Γ.Μ.
Περί το έτος 1855 στο ανατολικό μέρος του παραπάνω αγροτεμαχίου
του και γκρεμίστηκε πριν το έτος 1900,
ερείπια του οποίου σώζονται μέχρι σήμερα. Πρέπει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι
ο τριτανακόπτων, παρότι εγνώριζε το δικαστικό αγώνα του Σ.Γ με τις προαναφερόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και
το Δήμο Λευκασίου, δεν άσκησε παρέμβαση στην σχετική δίκη, ούτε διαμαρτυρήθηκε για την τοποθέτηση των κεραιών
και την κατάληψη των παραπάνω εδαφικών εκτάσεων, παρότι οι κεραίες ήσαν
ορατές σε όλη την ευρύτερη περιοχή, και
μόνο μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης και τον επισυμβάντα θάνατο του Σ.Γ άρχισε να αμφισβητεί για
πρώτη φορά την κυριότητα του τελευταίου επί του επιδίκου, ενώ προηγουμένως
δε είχε εκδηλωθεί από εκείνον, ρητά ή
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σιωπηρά, βούληση εξουσίασης τούτου.
Τέτοια, άλλωστε, βούλησή του
δεν μπορεί να συναχθεί ούτε από τις περιστάσεις, αφού Ο Σ.Γ και οι δικαιοπάροχοί του από το έτος 1848 ασκούσαν διαρκώς στο επίδικο με διάνοια κυρίου και
καλή πίστη (έως τις 23-2-1946) όλες τις
προσιδιάζουσες στη φύση και τον προορισμό αυτού διακατοχικές πράξεις. Συνεπώς, δεν στοιχειοθετείται κτήση κυριότητας επί του επίδικου ακινήτου από
τον τριτανακόπτοντα με τα προσόντα
της έκτακτης χρησικτησίας.
Επομένως, εφόσον δεν αποδέχθηκε το προβαλλόμενο με την τριτανακοπή δικαίωμα κυριότητας του τρι-

τανακόπτοντος επί της επίδικης εδαφικής εκτάσεως, την κυριότητα της οποίας απέκτησε με έκτακτη χρησικτησία ο
δικαιοπάροχος του καθού η τριτανακοπή, κατά τα προαναφερθέντα, ο τριτανακόπτων στερείται εννόμου συμφέροντος
προσβολής και ακυρώσεως ή θεωρήσεως ανενεργούς ως προς αυτόν της προσβαλλόμενης αποφάσεως.
Κατά συνέπεια, πρέπει να απορριφθεί η τριτανακοπή ως αβάσιμη κατ’
ουσίαν και να καταδικαστεί ο τριτανακόπτων στα δικαστικό έξοδα του καθού η
τριτανακοπή λόγω της ήττας του (άρθρ.
176 Κ.Πολ.Δ.),όπως ορίζεται ειδικότερα
στο διατακτικό.

207/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Μπούλης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Βασίλειος
Μπολοβίνης, Αλέξανδρος Δημητριάδης).
Έφεση. Δικαίωμα για άσκησή της, έχει όποιος νικήθηκε ολικά ή μερικά στη πρωτόδικη
δίκη. Δικαίωμα έφεσης έχει και ο διάδικος που νίκησε εφόσον έχει έννομο συμφέρον
(516ΚΠολΔ). Προσδιοριστικό στοιχείο για την περίπτωση αυτή η βλάβη που προκαλεί η
απόφαση για τον διάδικο που νίκησε. Αν λείπει η βλάβη η έφεση απορρίπτεται. Η έφεση
στρέφεται κατά εκείνων που ήταν διάδικοι στη πρωτόδικη δίκη και σε αναγκαστική
ομοδικία και κατά όλων των ομοδίκων. Ως διάδικοι (517ΚΠολΔ) νοούνται οι νικήσαντες
αντίδικοι του εκκαλούντος και όχι εκείνοι που ηττήθηκαν, εκτός αν υπάρχει έννομο
συμφέρον που προκύπτει από το διατακτικό της απόφασης. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 516
ΚΠολΔ δικαίωμα έφεσης έχουν, εφόσον νικήθηκαν ολικά ή εν μέρει στην πρωτόδικη
δίκη, ο ενάγων, ο εναγόμενος κλπ., ενώ έφεση έχει δικαίωμα να ασκήσει και ο διάδικος
που νίκησε, εφόσον έχει έννομο συμφέρον.
Από την ως άνω διάταξη προκύπτει ότι για την άσκηση έφεσης, όπως
και κάθε άλλου ενδίκου μέσου, απαιτείται
ως βασική προϋπόθεση του προς τούτο
δικαιώματος, έννομο συμφέρον κατά το

χρόνο άσκησης της, με την έννοια ότι με
την προσβαλλομένη απόφαση απορρίφθηκαν τα αιτήματα του διαδίκου ή γενικώς οι θεμελιωτικοί αυτών ισχυρισμοί ή
έγιναν δεκτοί εν όλω ή εν μέρει τα αιτήματα ή οι ισχυρισμοί του αντιδίκου του.
Τέτοιο όμως έννομο συμφέρον έχει
και ο διάδικος που νίκησε, εφόσον, παρά
την απορριπτική για τον εναγόμενο απόφαση ή την παραδοχή της αγωγής για τον
ενάγοντα, παρίσταται γι’ αυτόν ανάγκη έν-
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δικης προστασίας, που κρίνεται από τη συγκεκριμένη περίπτωση με προσδιοριστικό
στοιχείο τη βλάβη που προκαλεί η απόφαση για το διάδικο που νίκησε.
Το έννομο συμφέρον αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης και η συνδρομή του ερευνάται αυτεπαγγέλτως από
το δικαστήριο, η δε έλλειψη του συνεπάγεται την απόρριψη της έφεσης ως απαράδεκτης. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου
517ΚΠολΔ η έφεση απευθύνεται κατά εκείνων που ήταν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη
ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων τους, ενώ αν υπάρχει αναγκαστική
ομοδικία η έφεση πρέπει να απευθύνεται
κατά όλων των ομοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ως διάδικοι κατά την ανωτέρω διάταξη νοούνται οι νικήσαντες αντίδικοι του
εκκαλούντος και όχι εκείνοι που ηττήθηκαν. Τότε μόνο έχει την ιδιότητα του διαδίκου, στην προκειμένη περίπτωση, ο διάδικος που ηττήθηκε, αν ο εκκαλών δικαιολογεί έννομο προς τούτο συμφέρον, το οποίο
να προκύπτει από το διατακτικό της από-

φασης και στο οποίο στηρίζει την άσκηση
της έφεσης κατά του εφεσιβλήτου αυτού.
Αν δεν συντρέχει η τελευταία περίπτωση, η έφεση είναι απαράδεκτη,
κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και
532 ΚΠολΔ (Σ.Σαμουήλ «Η έφεση», εκδ.
2009, παρ. 313, 336, Β.Βαθρακοκοίλη
«Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» άρθρο
516 αρ. 38 και άρθρο 517 αρ. 2).
Η έφεση κατά το μέρος που απευθύνεται κατά των εκ των εναγόντων της
πρώτης αγωγής Σ.Κ. και Μ.Β, είναι, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, απαράδεκτη για έλλειψη εννόμου συμφέροντος, γιατί ως προς τις ενάγουσες αυτές είχε απορριφθεί η πρώτη αγωγή για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης και άρα ως προς αυτές νίκησε ο εκκαλών και δεν επικαλείται κάποιο λόγο που να δικαιολογεί έννομο συμφέρον για την κατ’ αυτών απεύθυνση της
έφεσης του. Τ’ ανωτέρω εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, ως αναγόμενα στη συνδρομή της διαδικαστικής προϋπόθεσης της νομιμοποίησης (παθητικής
εν προκειμένω) των διαδίκων.

212/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αθανάσιος Τσουλός-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Αντώνιος Μπιλιάνης).
Προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική ενώπιον όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων. Στα δευτεροβάθμια δικαστήρια η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική μόνο
αν η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε από τον διάδικο που δικάστηκε στον πρώτο βαθμό σαν να ήταν παρών. Στο εφετείο, με την τυπική παραδοχή της
έφεσης, εξαφανίζεται η απόφαση και αναδικάζεται η υπόθεση οπότε απαιτείται προφορική συζήτηση και συνεπώς δεν επιτρέπεται παράσταση σύμφωνα με το άρθρο
242 παρ.2 ΚΠολΔ. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για το διάδικο που δικάστηκε πρωτόδικα
σαν να ήταν παρών αλλά και για τον αντίδικό του, ο οποίος κανονικά είχε παραστεί
στον πρώτο βαθμό. Αλλιώς ματαιώνεται η συζήτηση. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 270, 524 παρ.1 και 2 και

258 ΚΠολΔ, όπως αυτά ισχύουν μετά την
αντικατάσταση τους με τα άρθρα, αντι-
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στοίχως, 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
υποκατάστατο 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 της έφεσης 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 παράσταση κατά τη συζήτηση με
κοινή δήλωση των διαδίκων, που υπογράφεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, ή με δήλωση του ενός
ή ορισμένων μόνο πληρεξουσίων ότι
δεν θα παραστούν κατά την εκφώνηση.
Η απαγόρευση της παράστασης με
δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου στην
περίπτωση του άρθρου 528 ΚΠολΔ 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.
Τούτο σαφώς προκύπτει από τις
προαναφερόμενες διατάξεις διότι διαφορετικά, χωρίς δηλαδή την πραγματική παράσταση όλων των διαδίκων, προφορική
συζήτηση δε νοείται, αλλά και επιβάλλε-
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ται, για την ισότητα των όπλων και από
την αρχή της δίκαιης δίκης του άρθρου 6
της ΕΣΔΑ (βλ. ΑΠ 251/2009 ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 307
ΚΠολΔ, όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρ. 3 παρ.1 του ν.3327/2005, «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 διαδίκου, είτε της γραμματείας του
δικαστηρίου, το ίδιο εφαρμόζεται και όταν
το δικαστήριο διατάζει να επαναληφθεί η
συζήτηση. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις οι κλήσεις για συζήτηση και τα αποδεικτικά της επίδοσης συντάσσονται ατελώς.
Οι διατάξεις των προηγουμένων
εδαφίων εφαρμόζονται και στη περίπτωση, που για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί
απόφαση μέσα σε οκτώ μήνες από την συζήτηση πολιτικής υπόθεσης. Μόλις συμπληρωθεί οκτάμηνο, ο δικαστής υποχρεούται να
επιστρέψει τη δικογραφία, άλλως αυτή αφαιρείται αμέσως με πράξη του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο ή του προέδρου του
Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης».
Το άρθρο τούτο (307 ΚΠολΔ) διαφέρει από το άρθρο 254 του ιδίου Κώδικα όχι μόνο ως προς την περιπτωσιολογία αλλά και ως προς τα αποτελέσματα, γιατί ενώ στις περιπτώσεις του άρθρου
254 διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης κατά τρόπον ώστε η νέα δικάσιμος
να αποτελεί συνέχεια της αρχικής συζήτησης, οπότε ο κατά την μετά τη διαταχθείσα
επανάληψη συζήτηση απολειπόμενος εκκαλών θεωρείται ως κατ’ αντιμωλίαν δικαζόμενος αν είχε παραστεί προσηκόντως στην
προηγούμενη συζήτηση (ΕΑ 1373/1983 Δ.
16.44, ΕΑ 1252/1978 ΕλΔ 19.929), αντιθέ-
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τως στις περιπτώσεις του άρθρου 307 η
νέα συζήτηση (ανασυζήτηση της υπόθεσης), συνεπεία αδυναμίας, έκδοσης απόφασης, αποτελεί πλήρη αντικατάσταση της
προηγηθείσης συζήτησης, η οποία θεωρείται ότι δεν έλαβε χώρα (Μπέη Πολ.Δικ. σελ.
12751272, ΕΑ 927/2003 Δνη 2004/258, ΕΑ
8909/1984 ΑρχΝ 36.8182, ΕΑιγ 127/1985
ΕλΔ 26.1203 Πρβλ. και ΟλΣτΕ 1660/2009
ΝΟΜΟΣ).
Έτσι στην νέα αυτή συζήτηση
(ανασυζήτηση του 307) κρίνεται αν υπάρχει ή όχι ερημοδικία από την κατ΄ αυτήν
δικονομική παρουσία ή απουσία διαδίκου (βλ. και Β.Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ, υπ’
αριθμ. 307 σελ. 404). Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 260 παρ.1 ΚΠολΔ, που
εφαρμόζεται και στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης (άρθρο 524 παρ.1 ίδιου
Κώδικα), αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εμφανίζονται όλοι οι διάδικοι ή
εμφανίζονται, αλλά δεν μετέχουν κανονικά
στη συζήτηση, η συζήτηση ματαιώνεται.
Στην προκείμενη περίπτωση,
κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην
αρχή της παρούσας, ανασυζητήθηκε η
ήδη συζητηθείσα κατά την δικάσιμο της
22/5/2008, μετ’ αφαίρεση της δικογραφίας
λόγω μη έκδοσης απόφασης εντός οκτα-

μήνου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 251/2009
πράξης του προϊσταμένου του δικαστηρίου τούτου, έφεση του εναγόμενου κατά
της υπ’ αριθμ. 38/2007 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου,
που εκδόθηκε ερήμην του, αλλά σαν να
ήταν παρών κατά την τακτική διαδικασία.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης
στη παρούσα δικάσιμο, δεν εμφανίσθηκε ο
εκκαλών, μολονότι είχε κλητευθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως προς τούτο (βλ. το
από 26/6/2009 αποδεικτικό επίδοσης της
επιμελήτριας του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου), ενώ ο πληρεξούσιος δικηγόρος της
εφεσίβλητης, υπέβαλε την από 11-1-2010
δήλωση του κατ’ άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ
στον αρμόδιο γραμματέα ότι δεν θα παραστεί κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.
Κατά συνέπεια σύμφωνα με τα
προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη της
παρούσας εφόσον κατά τη προκειμένη
ανασυζήτηση της υπόθεσης ο μεν εκκαλών δεν εμφανίσθηκε, ενώ ο εφεσίβλητος δεν παραστάθηκε κανονικά (εφόσον
υπέβαλε δήωση κατ’ άρθρ. 242 ΚΠολΔ,
αν και η έφεση ασκήθηκε από τον εναγόμενο, που πρωτοδίκως δικάσθηκε σαν
να ήταν παρών), πρέπει να κηρυχθεί η
συζήτηση ματαιωμένη.

217/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χρυσόστομος Γασπαράτος, Λάμπρος Θεοτοκάτος).
Ανακοπή ερημοδικίας. Αιφνίδιο γεγονός ανωτέρας βίας στον πληρεξούσιο δικηγόρο
που δεν κατόρθωσε να παραστεί στο δικαστήριο κατά τη συζήτηση ούτε να ειδοποιηθεί ο εντολέας του. Η απόδειξη των λόγων της ανακοπής γίνεται προαποδεικτικώς
με βάση τα στοιχεία που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, κατά πιθανολόγηση, άρα λαμβάνεται υπόψη κάθε πρόσφορο μέσον και πέραν των αναφερομένων
στον άρθρο 339 ΚΠολΔ ή μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου. Περιστατικά.

Από τον συνδυασμό των διατάξε-

ων των άρθρων 501, 502, 503§1 και 509
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ΚΠολΔ, όπως αυτά ήδη ισχύουν μετά την
αντικατάσταση του μεν άρθρου 501 με το
άρθρο 9 του ν.2145/1993 του δε άρθρου
509 με το άρθρο 3 §16 του ν.2207/1994,
προκύπτει ότι δικαίωμα ανακοπής ερημοδικίας έχει ο εκκαλών, εφόσον δικάσθηκε ερήμην και το δικαστήριο πιθανολογεί ότι οι λόγοι που προτάθηκαν και
αναφέρονται είτε στην έλλειψη παντελούς ή νόμιμης κλητεύσεως ή εμπρόθεσμης κλητεύσεως, είτε σε λόγους ανωτέρας βίας, είναι βάσιμοι.
Στην έννοια δε της «ανωτέρας
βίας» που συμπίπτει με εκείνη του άρθρου 152 του ΚΠολΔ, περιλαμβάνεται
οποιοδήποτε ανυπαίτιο γεγονός, εντελώς εξαιρετικής φύσεως, το οποίο δεν
αναμενόταν, ούτε ήταν δυνατόν να προληφθεί ή να αποτραπεί από τον διάδικο
που δικάσθηκε ερήμην, ούτε μέτρα άκρας
επιμέλειας και συνέσεως, ανεξάρτητα αν
το γεγονός είναι εξωτερικό ή όχι (ΟλΑΠ
29/1992, ΑΠ 1537/2008, ΑΠ 44/2005,
Εφ.Θεσ. 2861/2004 Αρμ. 2005, 2019).
Τέτοιο γεγονός μπορεί να θεωρηθεί και το αιφνίδιο και απρόβλεπτο κώλυμα του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου, εξαιτίας του οποίου αυτός δεν μπόρεσε να ενεργήσει δικαστική ή εξώδικη πράξη ή να προβεί στις δέουσες ενέργειες για
την ανάθεση σ’ άλλο δικηγόρο της εκτελέσεως της εν λόγω πράξεως (ΑΠ 44/2005).
Ως τέτοιο δε αιφνίδιο και απρόβλεπτο κώλυμα του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου που συνιστά την έννοια της ανωτέρας βίας, έχει κριθεί από
την νομολογία και την θεωρία η αιφνιδία ασθένεια του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου (ΑΠ 1686/1997 Δίκη
29, 659, ΑΠ 1687/1997, Γ.Διαμαντοπούλου, Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ως φορέας γεγονότων ανωτέρας βίας στο πεδίο της ανακοπής ερημοδικίας, Αρμενόπουλος 1997, σελ. 439 επομ. με αναλυ-
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τικές παραπομπές στη νομολογία) ή στενού συγγενούς του (Εφ.Αθην. 570/1974
ΝοΒ 22, 1072, ΣΤΕ 208/1994 Διοικητ.
Δικ.1994, 1112, Κ.Μπέη Πολ.Δικ. υπ’ άρθρο 152, σημ. 13, σελ. 786) και η εκ τούτου αδυναμία του (πληρεξουσίου δικηγόρου) να παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου κατά την συζήτηση της υποθέσεως ή να ειδοποιήσει τον εντολέα του
για να προβεί στην αντικατάσταση του
ή να ενεργήσει με άλλο δικηγόρο, έστω
και συνεργάτη του.
Περαιτέρω από την διάταξη του
άρθρου 509 ΚΠολΔ, όπως ήδη ισχύει,
προκύπτει ότι αν η ανακοπή ερημοδικίας ασκήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως, το δικαστήριο προβαίνει στην
έρευνα των λόγων της και αν πιθαναλογεί ότι είναι βάσιμοι εξαφανίζει την ανακοπτόμενη απόφαση, διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου και προχωρεί
στην εξέταση της διαφοράς.
Διαφορετικά απορρίπτει την ανακοπή και διατάσσει την εισαγωγή του παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο. Η απόδειξη των λόγων της ανακοπής γίνεται προαποδεικτικώς με βάση τα στοιχεία, που
επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, κατά πιθανολόγηση.
Συνεπώς κατά το άρθρο 347
ΚΠολΔ λαμβάνεται ελευθέρως υπόψη από το δικαστήριο κάθε πρόσφορο μέσον και πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 339 ΚΠολΔ ή μέσα που
δεν πληρούν τους όρους του νόμου (ΑΠ
141/2005 ΝοΒ 2005, 1444, ΑΠ 42/2004
ΝοΒ 2004, 1364, ΑΠ 359/2003 ΝοΒ 51,
1858, ΑΠ 904/2002 ΕλΔ/νη 44, 1284,
Εφ.Πατρών 2008/2006).
Στην προκειμένη περίπτωση η
ανακόπτουσα, προκειμένου να δικαιολογήσει την μη παράσταση της ενώπιον του
Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 12ης
Μαρτίου 2009 κατά την οποία συζητήθη-
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κε η από 22.5.2007 έφεση της κατά της
111/2006 αποφάσεως του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, εκθέτει τα
ακόλουθα: Ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος
της Χ.Γ που είχε χειρισθεί την υπόθεση της
στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και ο οποίος υπογράφει και το δικόγραφο της εφέσεως της την ειδοποίησε στις 28.2.2009,
δώδεκα δηλαδή ημέρες πριν την συζήτηση της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου,
ότι για προσωπικούς του λόγους δεν θα
μπορούσε να μεταβεί στην Πάτρα για να
παραστεί και να την εκπροσωπήσει κατά
την συζήτηση της στις 12.3.2009 και της
συνέστησε να απευθυνθεί στον δικηγόρο
Αργοστολίου Σ.Μ με τον οποίο, όπως της
είπε, συνεργαζόταν, προκειμένου να παραστεί αυτός και να την εκπροσωπήσει
κατά την συζήτηση της εφέσεως.
Κατόπιν τούτου η ίδια απευθύνθηκε στον τελευταίο δικηγόρο και του
έδωσε την εντολή και την πληρεξουσιότητα να παραστεί και να την εκπροσωπήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου
κατά την προαναφερόμενη δικάσιμο. Ότι
ο ανωτέρω δικηγόρος ανεχώρησε από
την Κεφαλληνία για την Πάτρα την προηγουμένη της συζητήσεως ημέρα, συνοδευόμενος από την διανύουσα τον τρίτο
μήνα της κυήσεως της σύζυγο του Δ.Κ,
προκειμένου να παραστεί κατά την επομένη, δηλαδή την ημερομηνία της δικασίμου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου
τούτου και να την εκπροσωπήσει κατά
την συζήτηση της εφέσεως της.
Την 8η όμως πρωϊνή της δικασίμου η παραπάνω σύζυγος του, παρουσίασε ξαφνικά έντονους πόνους και μεγάλη
αιμορραγία και διακομίσθηκε επειγόντως
με την συνοδεία του συζύγου της στο θεραπευτήριο «Ο.Γ.Κ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ», όπου
διαγνώσθηκε «παλίνδρομος κύηση πρώτου τριμήνου», συνεπεία της οποίας υποβλήθηκε επειγόντως την 9,50 πρωϊνή σε
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θεραπευτική απόξεση που διήρκησε μια
περίπου ώρα και εν συνεχεία παρέμεινε
προς ανάρρωση στο θεραπευτήριο μέχρι το μεσημέρι της 12ης Μαρτίου 2009.
Εξαιτίας δε του γεγονότος τούτου
το οποίο ήταν εντελώς εξαιρετικής φύσεως
μη αναμενόμενο, μη δυνάμενο να προληφθεί και να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας συνετού ανθρώπου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Σ.Μ δεν μπόρεσε να
παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου κατά
την συζήτηση της εφέσεως της και να την
εκπροσωπήσει, ούτε είχε την δυνατότητα
να ενεργήσει με άλλον δικηγόρο τις αναγκαίες διαδικαστικές πράξεις για την εκπροσώπηση της στο Δικαστήριο.
Από τα προσκομιζόμενα όμως μετ’
επικλήσεως από τους διαδίκους αποδεικτικά μέσα και ειδικότερα: α) τα από
12.3.2009 τρία (3) έγγραφα του Θεραπευτηρίου «Ο.ΓΕΝ.Κλινική Πατρών ΑΕ»
(ήτοι εισιτήριο-ατομικό δελτίο ασθενή,
εξιτήριο ασθενή και ιατρική βεβαίωση),
β)σελίδα καταλόγου δικηγόρων Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας, γ)φωτοαντίγραφα των υπ’ αριθμ. 343/2009 και
688/2009 αποφάσεων αυτού του Δικαστηρίου, δ) την 14.597/10.2.2010 ένορκη βεβαίωση Σ.Μ ενώπιον της συμβολαιογράφου Αργοστολίου Α.Γ-Κ και ε)την
υπ’ αριθμ. 2528/11.2.2010 ένορκη βεβαίωση Α.Δ ενώπιον της συμ/φου Ληξουρίου Α.Κ, η οποία παραδεκτώς λαμβάνεται υπόψη κατά την διάταξη του άρθρου
347 ΚΠολΔ εφόσον αρκεί εν προκειμένω πιθανολόγηση (άρθρο 509 ΚΠολΔ),
μη εφαρμοζομένης στην υπό κρίση περίπτωση της προϊσχύσασας διατάξεως
του άρθρου 270§2 εδ. γ΄ του ΚΠολΔ που
όριζε, πριν την αντικατάσταση της από το
άρθρο 12 του Ν.2915/2001, ότι «ένορκες
βεβαιώσεις ενώπιον του ειρηνοδίκη ή του
συμβολαιογράφου λαμβάνονται υπόψη
μόνο αν έχουν συνταχθεί πριν από τη
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δικάσιμο…», όπως αβασίμως ισχυρίζεται η ανακόπτουσα, δεν πιθανολογήθηκε
ότι κατά την δικάσιμο της 12ης Μαρτίου
2009 υφίστατο βία για την ανακόπτουσα
υπό την προεκτεθείσα στην μείζονα σκέψη της παρούσας έννοια.
Ειδικότερα και αν ακόμη ήθελε γίνει δεκτός ο ισχυρισμός της τελευταίας ότι
ανέθεσε την εκπροσώπηση της στο Εφετείο Πατρών κατά την συζήτηση της εφέσεως στον δικηγόρο Αργοστολίου Σ.Μ,
παρά το γεγονός ότι από το έτος 1996
είχε αναθέσει αποκλειστικά τον χειρισμό
της υπό κρίση υποθέσεως της τόσο στο
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο όσο και στο Δικαστήριο τούτο στο δικηγόρο Αργοστολίου Χ.Γ, ο οποίος, κατ’ αυτήν, δώδεκα ημέρες πριν την συζήτηση της εφέσεως της
της γνωστοποίησε ότι για μη κατονομαζόμενους λόγους δεν μπορούσε να την εκπροσωπήσει κατά την ανωτέρω δικάσιμο (ενώ θα μπορούσε ευχερώς να πράξει κάτι τέτοιο προσερχόμενος οποιαδήποτε από τις ανωτέρω δώδεκα ημέρες πριν την συζήτηση στην γραμματεία
του Δικαστηρίου τούτου είπε ο ίδιος είτε
οποιοσδήποτε συνεργάτης του και καταθέτοντας προτάσεις καθώς και την δήλωση του άρθρου 242§2 ΚΠολΔ περί μη παραστάσεως του κατά την ημέρα της δικασίμου) και πάλι δεν πιθανολογήθηκε ότι το
επικαλούμενο πρόβλημα υγείας της συζύγου του δικηγόρου Σ.Μ αποτελεί αιφνίδιο και απρόβλεπτο κώλυμα αυτού, εξαιτίας του οποίου ο ίδιος δεν μπόρεσε να
παρασταθεί στο ακροατήριο κατά την δικάσιμο της 12ης Μαρτίου 2009 που συζητήθηκε η έφεση της ανακόπτουσας ή
να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την
ανάθεση σε άλλον δικηγόρο της εκτελέσεως της εν λόγω πράξεως.
Ειδικότερα ο τελευταίος με το κείμενο που προσκόμισε στην συμ/φο Αργοστολίου Α.Γ-Κ, το οποίο, αναγνωσθέν
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υπ’ αυτής, αποτέλεσε το περιεχόμενο της
14.597/10.2.2010 ένορκης βεβαιώσεως
του (βλ. 2η σελίδα ένορκης βεβαιώσεως),
βεβαιώνει επί λέξει όλα όσα εκτίθενται παραπάνω και αποτελούν περιεχόμενο του
δικογράφου της ανακοπής. Όμως η ένορκη βεβαίωση αυτού ως προς το αιφνίδιο
και απρόβλεπτο της ασθένειας της συζύγου του δεν προσεπιβεβαιώνεται από
τα προσκομισθέντα ως άνω έγγραφα του
Θεραπευτηρίου «Ο.».
Ειδικότερα από τα έγγραφα αυτά
πιθανολογείται ότι η ανωτέρω σύζυγος του
εισήλθε στο θεραπευτήριο στις 12.3.2009
και υποβλήθηκε σε θεραπευτική απόξεση
λόγου παλινδρόμου κυήσεως πρώτου τριμήνου, χωρίς όμως να αναφέρεται στα έγγραφα αυτά η ώρα εισαγωγής της, ο χρόνος διάρκειας της θεραπευτικής αποξέσεως και αν αυτή εισήλθε στο θεραπευτήριο παρουσιάζοντας μεγάλη αιμορραγία
ή κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού,
όπως υποστηρίζει ο καθού η ανακοπή και
βεβαιώνει η σύζυγος του στην 2528/2010
ένορκη βεβαίωση της, γεγονότα που αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την πιθανολόγηση του επικαλούμενου αιφνιδίου και
απρόβλεπτου κωλύματος του πληρεξουσίου δικηγόρου της.
Ανεξαρτήτως όμως τούτου ούτε
και πιθανολογήθηκε αδυναμία του ως
άνω δικηγόρου της ανακόπτουσας (ο
οποίος δεν αναφέρει στην βεβαίωση
του αν επικοινώνησε με την εντολέα του
πριν τη συζήτηση της εφέσεως και αν
της γνωστοποίησε το ανωτέρω κώλυμα
του) να επικοινωνήσει με άλλον δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αργοστολίου που βρισκόταν στην Πάτρα εκείνη
την ημέρα και να του αναθέσει να εμφανισθεί αντ’ αυτού στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και να συζητήσει την υπόθεση αφήνοντας τον φάκελλο με τις προτάσεις που ισχυρίζεται ότι είχαν συντα-
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χθεί και τα έγγραφα στον υπάλληλο της
υποδοχής του ξενοδοχείου, όπου διέμενε, για να τον παραλάβει, ή να ζητήσει ο
ως άνω δικηγόρος από το Δικαστήριο να
κρατηθεί η υπόθεση για μετά την εξέταση των μαρτύρων στο ακροατήριο ή αν
αυτό ήταν δυνατόν να ζητήσει αναβολή
εκδικάσεως της υποθέσεως.
Και τούτο διότι ο Σ.Μ, έχοντας ταξιδεύσει με το πλοίο της γραμμής από
Κεφαλληνία προς Πάτρα την προηγούμενη της δικασίμου, εγνώριζε ότι εκείνη
την ημέρα βρίσκονταν στην Πάτρα και άλλοι δικηγόροι του δικηγορικού συλλόγου
Αργοστολίου, όπως οι Γ.Θ και Ι.Μ (βλ.
φωτοαντίγραφα υπ’ αριθμ. 688/2009 και
343/2009 αποφάσεων αυτού του Δικαστηρίου), οι οποίοι επρόκειτο να συζητήσουν υποθέσεις τους στο Εφετείο Πατρών κατά την ίδια δικάσιμο και με τους

οποίους μπορούσε ευχερώς να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς και να τους αναθέσει
τις προεκτεθείσες δικαστικές ενέργειες.
Συνεπώς η παράλειψη αυτή του
παραπάνω δικηγόρου να αναζητήσει άλλους δικηγόρους, όπως μπορούσε ευχερώς να κάνει, ώστε να εκπροσωπηθεί η
ανακόπτουσα κατά την συζήτηση της εφέσεως της και η παράλειψη του να ειδοποιήσει εγκαίρως την ανακόπτουσα περί του
κωλύματος του, όπως επίσης μπορούσε
να κάνει, ώστε αυτή να αναζητήσει άλλον
δικηγόρο για να την εκπροσωπήσει δεν
συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας.
Ενόψει τούτων, μη πιθανολογουμένου λόγου ανωτέρας βίας, πρέπει να
απορριφθεί η υπό κρίση ανακοπή ως
κατ’ ουσίαν αβάσιμη και να διαταχθεί η
εισαγωγή του παραβόλου στο δημόσιο
ταμείο (άρθρο 509 ΚΠολΔ).

219/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Αμπατζής, Δικαστική Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.
Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου, Μαργαρίτα Ρόδη, Ελένη Ηλιοπούλου).
Ωρομίσθιος καθηγητής που προσλαμβάνεται για διδασκαλία. Η αγωγή του δικάζεται
στα διοικητικά δικαστήρια. Δικαιολογία και περιστατικά.

Επειδή, το άρθρο 1 του
Ν.1406/1983 ορίζει ότι : «1.Υπάγονται
στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων όλες οι διοικητικές διαφορές
ουσίας που δεν έχουν μέχρι σήμερα υπαχθεί σε αυτή. 2. Στις διαφορές αυτές περιλαμβάνεται ιδίως αυτές που αναφύονται
κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που
αφορά: α)…η)την ευθύνη του Δημοσίου,
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου προς αποζημίωση, σύμφωνα με
τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού

Νόμου του Αστικού Κώδικα».
Όταν δηλονότι, σύμφωνα με τις
δύο τελευταίες αυτές διατάξεις, η ευθύνη
προς αποζημίωση απορρέει από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου και των εν λόγω νομικών προσώπων κατά την ενάσκηση της
δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί και η παράνομη συμπεριφορά συντελείται με εκτελεστές διοικητικές πράξεις των οργάνων τους ή παραλείψεις
προς έκδοση τέτοιων πράξεων, αλλά
και από υλικές ενέργειες που τελέσθη-
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καν σε συνάρτηση προς την οργάνωση
και λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας
ή εξ αιτίας τους εφόσον δεν συνδέονται
με την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας τους, ούτε οφείλονται σε πταίσμα του
οργάνου, το οποίο ενήργησε εκτός του
κύκλου των υπηρεσιακών του καθηκόντων (Α.Ε.Δ. 21/2005 Ελ.Δ/νη 48.375).
Κατά την διάταξη του άρθρου 7
§1 του ν.δ. 212/1969 ο «Οργανισμός
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.)» αποτελεί νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου, εδρεύον στην Αθήνα
και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας.
Εξάλλου στο άρθρο 13 του
Ν.3144/2003 (Α ΄ΙΙΙ) ορίζεται ότι :1. Ο
Ο.Α.Ε.Δ. για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τ.Ε.Ε. μπορεί να προσλαμβάνει εκτός των ωρομισθίων του άρθρου 2 του Ν. 2336/1995 (Φ.Ε.Κ. 189 Α),
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο
16 του Ν. 2643/1998, και προσωρινούς
αναπληρωτές των κλάδων Π.Ε. και Τ.Ε. με
πλήρες ωράριο διδασκαλίας του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού και προσωρινούς
αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, με τους όρους και προϋποθέσεις
του άρθρου 17 του Ν. 1566/1985…2.. 3. Οι
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ως ωρομίσθιοι στα Τ.Ε.Ε., μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.,
των κλάδων Π.Ε. και Τ.Ε., εφόσον έχουν
συμπληρώσει μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον χιλίων διακοσίων (1.200) ωρών
στην δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση
του Ο.Α.Ε.Δ., εντάσσονται σε ενιαίο πίνακα για την κάλυψη των αναγκών των
Τ.Ε.Ε. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και προσλαμβάνονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στα Τ.Ε.Ε.
του Ο.Α.Ε.Δ., με σειρά που εξαρτάται από
την προαναφερθείσα συνολική διδακτική

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

προϋπηρεσία και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Ο.Α.Ε.Δ. ανά κλάδο και ειδικότητα…8. Εφόσον οι ανάγκες του Οργανισμού για αναπληρωτές ή ωρομίσθιο
εκπαιδευτικό προσωπικό δεν καλυφθούν
από τους πίνακες της παρ.3 του παρόντος άρθρου, καλύπτονται από τους πίνακες των εκπαιδευτικών που ο Οργανισμός
καταρτίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2336/1995, όπως αυτός τροποποιήθηκε
με το άρθρο 16 του Ν. 2643/1998. 9…».
Τέλος, με την 190898/7.7.2004
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
(Φ.Ε.Κ. Β 1035) που εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 16 του
Ν.2643/1999 (ΦΕΚ 189 Α) αντικαταστάθηκε η 190862/2.8.2002 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων «Καθορισμός κριτηρίων
επιλογής, διαδικασίας και επιλογής του
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών Τ.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ.».
Στην προκειμένη περίπτωση η εκκαλούσα με την κρινόμενη αγωγή της ισχυρίσθηκε ότι είναι πτυχιούχος φιλόλογος
του κλάδου Π.Ε. Ο2, και ότι με διαδοχικές
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου παρείχε κατά το παρελθόν τις
υπηρεσίες της ως ωρομίσθια φιλόλογος
στις σχολές του Τ.Ε.Ε. του δευτέρου εφεσιβλήτου νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου στον Πύργο. Ότι για την σχολική
περίοδο 2004-2005 υπέβαλε αίτηση προς
αυτό (δεύτερο εφεσίβλητο) προκειμένου
να συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ώστε να παράσχει τις υπηρεσίες της στις σχολές Τ.Ε.Ε. στον Πύργο
ως ωρομίσθια φιλόλογος.
Ότι, παρά το γεγονός ότι κατέλαβε η ίδια την πρώτη θέση στον πίνακα
κατατάξεως μεταξύ των υπολοίπων υποψηφίων, εντούτοις δεν προσελήφθη από
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το ανωτέρω εφεσίβλητο, διότι τέθηκε σε
εφαρμογή η υπ’ αριθμ. 190898/7.7.2004
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας (την οποία
ήδη έχει προσβάλλει με άλλους εκπαιδευτικούς με την από 6.10.2004 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας) με αποτέλεσμα να
προσληφθεί στην θέση της η Ε.Λ, που
είναι πέμπτη στον ίδιο πίνακα κατατάξεως και με λιγότερα προσόντα από αυτήν.
Ότι η άρνηση του εν λόγω εφεσιβλήτου Ν.Π.Δ.Δ. να την προσλάβει συνιστά παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά
εις βάρος της, από την οποία ζημιώθηκε
κατά το ποσόν των 12.414 ευρώ το οποίο
θα ελάμβανε ως αποδοχές κατά την σχολική περίοδο 2004-2005, αν προσλαμβανόταν ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός φιλόλογος κατά την ανωτέρω περίοδο, κατ’
εφαρμογή του Ν.3144/2003, την επιδίκαση δε του ανωτέρω ποσού ως αποζημίωση ζήτησε με την προεκτεθείσα αγωγή της.
Επειδή, όπως προκύπτει από την
ως άνω αγωγή της η εκκαλούσα επικαλείται παρανομία οργάνου του εφεσιβλήτου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου καθόσον αφορά την μη πρόσληψη της
κατά την σχολική περίοδο 2004-2005 ως
ωρομίσθιας φιλολόγου στις σχολές ΤΕΕ
αυτού στον Πύργο, στηρίζει δε την αγωγή της αυτή στα άρθρα 105 και 106 του
Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.

Η αναφορά στις αποδοχές, τις οποίες θα ελάμβανε ως ωρομίσθια φιλόλογος
στις σχολές ΤΕΕ αυτού αν δεν μεσολαβούσε η παρανομία (μη πρόσληψη) την οποία
επικαλείται, γίνεται μόνο για τον υπολογισμό
της εκτάσεως της ζημίας, την οποία επέφερε
στην εκκαλούσα η παρανομία αυτή.
Με τα δεδομένα αυτά η διαφορά
από την άνω αγωγή υπάγεται στην δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, με
βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου
94 του Συντάγματος και της περ. η΄ της
παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 1406/1983
(ADHOC Α.Ε.Δ. 21/2005 ο.π.) και όχι του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας ενώπιον του οποίου ασκήθηκε.
Ενόψει τούτων η εκκαλουμένη,
που με τις ίδιες κατά βάση παραδοχές
έκρινε ότι η υπό κρίση αγωγή υπάγεται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και την απέρριψε
ως απαράδεκτη για έλλειψη δικαιοδοσίας, ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τον
νόμο και οι υποστηρίζοντες τα αντίθετα
λόγοι εφέσεως κρίνονται ως αβάσιμοι.
Μετά ταύτα πρέπει να απορριφθεί
η ένδικη έφεση ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν και
να συμψηφισθούν στο σύνολο τους μεταξύ της εκκαλούσας και του δευτέρου εφεσιβλήτου τα δικαστικά έξοδα του παρόντος
βαθμού δικαιοδοσίας λόγω του δυσερμηνεύτου των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν (άρθρα 179 και 183 ΚΠολΔ).

235/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Παρασκευή Τσούμαρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χριστόφορος Παλιογιώργος, Παντελής Κιτσάκης).
Νομικός χαρακτηρισμός του περιστατικού από την αγωγή. Δεν δεσμεύει το δικαστήριο
που αυτεπάγγελτα προβαίνει στην ορθή νομική υπαγωγή των επικαλουμένων κατά
τρόπο σαφή περιστατικών έστω και διαφορετικά από εκείνη στην οποία προβαίνει ο
ενάγων χωρίς αυτό να συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή της βάσης της αγωγής. Δια-
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πραγματεύσεις. Σύμβαση που απαιτεί έγγραφο(μίσθωση ακινήτου). Οι διαπραγματεύσεις διαρκούν μέχρι την νομότυπη κατάρτιση της σύμβασης ή την οριστική ματαίωση. Πταίσμα κατά τις διαπραγματεύσεις, δηλαδή μη τήρηση των κανόνων που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Τότε οφείλεται αποζημίωση που δεν
περιλαμβάνει το διαφυγόν κέρδος ή το διαφέρον εκπληρώσεως, αλλά το αρνητικό της
συμβάσεως διαφέρον που μπορεί να συνίσταται σε ζημία θετική(δαπάνες) ή αποθετική (ακύρωση άλλης ευκαιρίας). Αποζημίωση για ηθική βλάβη δεν επιδικάζεται. Αποζημίωση οφείλεται και στην περίπτωση αυθαίρετης ματαίωσης της κατάρτισης τυπικής
σύμβασης καθόν χρόνο οι διαπραγματεύσεις είχαν ολοκληρωθεί και απομένει μόνο
η περιβολή του νόμιμου τύπου της σύμβασης και ο υπαίτιος της ματαίωσης είχε παράσχει διαβεβαιώσεις περί του ότι η σύναψή της πρέπει να θεωρείται βέβαιη. Προσβολή χρηστών ηθών. Προϋποθέσεις της αδικοπραξίας αυτής (919 ΑΚ). Συμφωνία
για ανέγερση πολυκατοικίας μεταξύ εργολάβου και ιδιοκτήτη με ιδιωτικό συμφωνητικό. Σύμβαση έργου και σύμβαση μεταβίβασης ποσοστών οικοπέδου. Είναι μεικτή
σύμβαση που απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, έστω και αν η σύμβαση έργου δεν
απαιτεί. Ποινική ρήτρα. Προϋποθέτει έγκυρη κύρια σύμβαση. Τι επιδίκασε η απόφαση.

Κατά την έννοια του άρθρου 216
παρ.1 ΚΠολΔ ο νομικός χαρακτηρισμός
των επικαλούμενων περιστατικών, στα
οποία θεμελιώνεται η αγωγή, δεν είναι
δεσμευτικός για το δικαστήριο, το οποίο
οφείλει αυτεπαγγέλτως να προβεί στην
ορθή νομική υπαγωγή των επικαλούμενων κατά τρόπο σαφή περιστατικών,
έστω και διαφορετικά απ’ εκείνη στην
οποία προβαίνει ο ενάγων, χωρίς αυτό
να συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή της
βάσεως της αγωγής, αφού η βάση αυτή
συγκροτείται από τα θεμελιούντα το αίτημα πραγματικά περιστατικά και όχι
από τον διδόμενο από τον ενάγοντα νομικό τους χαρακτηρισμό (ΑΠ 119/2008
Ηλεκτρονική Συλλογή ¨ΝΟΜΟΣ¨, ΑΠ
11/1996 ΕλΔ 37.1347, ΑΠ 1261/1993
ΕλΔ 36.131, ΕφΘεσ 15 43/2007 Ηλεκτρονική Συλλογή ¨ΝΟΜΟΣ¨).
Συνεπώς το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως προσδίδει στα επικαλούμενα προς θεμελίωση της αγωγής περιστατικά τον προσήκοντα νομικό χαρακτηρισμό και υπάγει την αγωγή στον
προσήκοντα κανόνα δικαίου λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική βάση και το

αίτημα της αγωγής (ΑΠ 1485/2005 ΕλΔ
47.90, ΑΠ 157/2004 ΕλΔ 45.1642, ΕφΑθ.
5415/2003 ΕλΔ 45.492), χωρίς τούτο να
αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 20
του Συντάγματος και του άρθρου 6 παρ.1
της Ε.Σ.Δ.Α. (ΑΠ 15468/2005 ο.π., ΕφΑθ
1948/2007 ΕλΔ 49.625).
Το ορισμένο ή μη του δικογράφου της αγωγής ως προς την έκθεση των
πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την ιστορική βάση της, δηλαδή η νομική αοριστία της νοούμενη ως συνδεόμενη με την εκτίμηση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να εφαρμοσθεί,
εκτιμάται κυριαρχικά από το δικαστήριο,
εκτός αν τούτο αξιώνει περισσότερα ή αρκείται, σε λιγότερα στοιχεία, απ’ όσα πράγματι απαιτεί ο νόμος (ΑΠ 1105/2008, ΑΠ
879/2008, ΑΠ 438/2007, ΑΠ 73/2007 Ηλεκτρονική Συλλογή ¨ΝΟΜΟΣ¨, ΑΠ 14/2007
ΕΔΠολ 2008.104, ΑΠ 1676/2001 ΕλΔ
42.84, Εφ.Σαμ. 17/09, ΝΟΜΟΣ).
Από τις διατάξεις των άρθρων 197,
198, 158 και 159 του ΑΚ, προκύπτει, ότι,
επί των συμβάσεων, οι οποίες κατά το
νόμο πρέπει να καταρτίζονται με έγγραφο, όπως η σύμβαση για τη μεταβίβα-
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ση της κυριότητας ακινήτου (άρθ. 369 και
1033 ΑΚ), το στάδιο των διαπραγματεύσεων, για το οποίο τα δύο πρώτα άρθρα επιβάλλουν υποχρεώσεις και ευθύνες στους
διαπραγματευόμενους, διαρκεί μέχρι τη
νομότυπη κατάρτιση της σύμβασης ή την
οριστική της ματαίωση (ΑΠ 261/1996 ΕλλΔνη 37, 1560, Α.Π. 309/1996 ΕλλΔ/νη
38,83 Α.Π. 1324/1994 Ελλ.Δνη 37.639, ΑΠ
1303/84 ΝοΒ 33.993, ΕφΠειρ 1219/2000,
Νόμος, ΕφΘεσ 65/1994 Αρμ. ΜΗ΄, 1134
και εκεί παραπομπές).
Κατά το στάδιο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 197 Α.Κ., τα μέρη οφείλουν αμοιβαία να τηρούν τη συμπεριφορά που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα
συναλλακτικά ήθη. Και σύμφωνα με το
άρθρο 198 παρ.1, όποιος κατά τις διαπραγματεύσεις από πταίσμα του προξενήσει στον άλλο ζημία, υποχρεούται να
την ανορθώσει και αν δεν καταρτίσθηκε η
σύμβαση (Βλ. Α.Π. 309/1996 ανωτ., Α.Π.
1303/1984 ο.π.). Ως πταίσμα, κατά την
έννοια των διατάξεων αυτών, νοείται η
μη τήρηση της συμπεριφοράς που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (Βλ. Α.Π. 1303/1984 ο.π., ΕφΠειρ
1219/2000, Νόμος, Εφ.Αθ. 7315/1998
Ελλ.Δ/νη 40, 190 και εκεί παραπομπές).
Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση δεν περιλαμβάνει το διαφέρον εκπληρώσεως ή διαφυγόν κέρδος από τη
μη πραγματοποίηση και ματαίωση της
συμβάσεως, αφού τα μέρη δεν έχουν νομική υποχρέωση για τη σύναψη της, αλλά
το αρνητικό της συμβάσεως διαφέρον ή
διαφέρον εμπιστοσύνης, δηλαδή κάθε ζημία που θα αποφευγόταν αν ο άλλος τηρούσε αρνητική στάση ως προς την κατάρτιση της συμβάσεως και η οποία βρίσκεται σε πρόσφορο αιτιώδη σύνδεσμο
με την ως άνω γενεσιουργό αιτία.
Μπορεί δε η ζημία αυτή να είναι
είτε θετική, όπως είναι οι δαπάνες στις
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οποίες υπεβλήθη ο πιστεύσας στην κατάρτιση της συμβάσεως, είτε αποθετική, λόγω αποκρούσεως άλλης ευκαιρίας
προς σύναψη παρόμοιας συμβάσεως με
τους ίδιους ή ευνοϊκότερους όρους από
εκείνης που ματαιώθηκε (Α.Π. 628/95
ΝοΒ 45-598, ΑΠ 1505/88 ΝοΒ 38-62,
ΑΠ 1303/1984 ο.π. ΕφΑθ 9538/1998,
Νόμος και εκεί παραπομπές).
Η ευθύνη εκ των διαπραγματεύσεων είναι ευθύνη από αθέτηση ειδικής
εκ του νόμου ενοχής (βλ.Α.Π. 211/1980,
ΝοΒ 28.1483, ΕφΑθ. 12101/1989 ΕλλΔνη 35.448, ΕφΠειρ. 856/1993 ΕλλΔνη
35.1696, Εφ.Δωδ. 30/2004, ΝΟΜΟΣ),
Κατά την έννοια των άνω διατάξεων ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις
υπάρχει και σε περίπτωση αυθαίρετης
ματαιώσεως της καταρτίσεως τυπικής
συμβάσεως καθόν χρόνο οι διαπραγματεύσεις είχαν ολοκληρωθεί και απέμενε μόνο η περιβολή του νόμιμου τύπου στην υπό κατάρτιση σύμβαση, για
την οποία ο υπαίτιος της ματαιώσεως της
είχε παράσχει στον αντιδιαπραγματευόμενο διαβεβαιώσεις περί του ότι η σύναψη της πρέπει να θεωρείται βέβαιη (ΑΠ
309/1996 ΕλλΔνη ο.π.).
Περαιτέρω, υπαίτιος πράξης ή
παράλειψης, η οποία συνιστά συμβατική αθέτηση και γεννά ενδοσυμβατική
ευθύνη του οφειλέτη, μπορεί να θεμελιώσει και αδικοπρακτική ευθύνη του,
εάν και χωρίς τη συμβατική σχέση η
ενέργεια του (πράξη ή παράλειψη) θα
ήταν καθεαυτή παράνομη κατά την έννοια του άρθρου 914 Α.Κ. (βλ. Α.Π. Ολ.
967/1973 ΝοΒ 22.505, Α.Π. 532/1999
Ελλ.Δ/νη 41.87, Α.Π. 217/2000 Ελλ.Δ/
νη 41, 754, Α.Π. 1015/1999 ΕλλΔ/νη 41,
344, Α.Π. 1709/1999 Ελλ.Δ/νη 41, 1935,
Α.Π. 47/1996 ΕλλΔνη 37, 1316, Α.Π.
1268/1994 ΕλλΔ/νη 37/1360).
Υπό τις αυτές προϋποθέσεις μπο-
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ρεί να θεμελιώσει και αδικοπρακτική ευθύνη, υπαίτια πράξη παράλειψη συνιστώσα προσυμβατική αθέτηση υποχρεώσεως (ΕφΠειρ 1219/2000 ο.π.). Εξάλλου,
κατά τη διάταξη του άρθρου 919 Α.Κ.,
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 Α.Κ., αφού επεκτείνει την αδικοπρακτική ευθύνη και στις περιπτώσεις
που ευθέως δεν προσεβλήθη ορισμένο
δικαίωμα ή προστατευόμενο συμφέρον,
με σαφήνεια προκύπτει ότι προϋποθέσεις εφαρμογής της είναι :α)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 άλλον
και δ)να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και
της ζημίας (Α.Π. 598/86 ΝοΒ 35.370,
ΕφΑθ. 5025/1990, ΕφΔωδ. 30/2004,
ΝΟΜΟΣ, Γεωργιάδης-Σταθόπουλος Α.Κ.
στο άρθρο 919 αρ. 722).
Τέλος, κατά την διάταξη του άρθρου 522 του Κ.Πολ.Δ., με την άσκηση της έφεσης η υπόθεση μεταβιβάζεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μέσα
στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους.
Από το μεταβιβαστικό αυτό αποτέλεσμα της εφέσεως, το εφετείο αποκτά
την εξουσία να εξετάσει όλους τους ισχυρισμούς που υποβάλλονται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 525 μέχρι 527 του
ιδίου κώδικα, τόσο από τη μία πλευρά
όσο και από την άλλη και, παρόλο ότι ο
εκκαλών, με την έφεση, παραπονείται
γιατί η αγωγή το απορρίφθηκε ως ουσι-
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αστικά αβάσιμη να κρίνει, μετά από αυτεπάγγελτη μάλιστα έρευνα, ότι η αγωγή είναι μη νόμιμη ή αόριστη.
Στην περίπτωση αυτή, επειδή δεν
επιτρέπεται να αντικατασταθούν οι αιτιολογίες της εκκαλούμενης απόφασης,
κατά τη διάταξη του άρθρου 534 του ιδίου κώδικα, αφού η αντικατάσταση αυτή
οδηγεί σε διαφορετικό, κατά το αποτέλεσμα, διατακτικό, εξαφανίζεται η εκκαλουμένη απόφαση και απορρίπτεται η αγωγή για τον λόγο αυτό και μάλιστα χωρίς
ειδικό παράπονο, κατά τη διάταξη του
άρθρου 533 παρ.1 του κώδικα αυτού, δεδομένου ότι η απόφαση αυτή είναι επωφελέστερη για τον εκκαλούντα (Σαμμουήλ, Η Έφεση, έκδοση 2003, αρ. 854 επ.
ΑΠ 731/91, Δ/νη 37, 583, ΑΠ 457/89, Δ
21, 180, ΕΑ 6409/89. Δ/νη 31.852).
Στην προκειμένη περίπτωση ο
ενάγων και τώρα εκκαλών με την από 1212-2004 αγωγή του, εκθέτει ότι οι εναγόμενοι, έχοντας αποφασίσει να ανοικοδομήσουν πολυκατοικία, σε αστικό ακίνητο
της συνιδιοκτησίας τους, που περιγράφεται στην αγωγή, απευθύνθηκαν σ’αυτόν,
που ασχολείται από πολλών ετών, από
κοινού με τον αδελφό του, με τον οποίο
τελεί σε αφανή εταιρική σχέση, με εργολαβική επιχείρηση ανεγέρσεως οικοδομών
και αναλαμβάνουν την κατασκευή οικοδομών, με το σύστημα της αντιπαροχής.
Ότι μετά από πολύμηνες συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις, υπογράφτηκε μεταξύ τους, στις 19-2-2004, έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό, δυνάμει
του οποίου οι εναγόμενοι του ανέθεταν
και αυτός αναλάμβανε την υποχρέωση
να κατασκευάσει πολυόροφη οικοδομή,
επί του προαναφερθέντος ακινήτου τους,
με το σύστημα της αντιπαροχής.
Ότι ειδικότερα βάσει της ανωτέρω
συμφωνίας, το εργολαβικό αντάλλαγμα
ορίστηκε σε ποσοστό 32 %, ενώ τις ανα-
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λογούσες στο υπόλοιπο ποσοστό οριζόντιες ιδιοκτησίες, ανέλαβαν οι οικοπεδούχοι-εναγόμενοι να μεταβιβάσουν στον ενάγοντα ή στους υποδειχθησόμενους απ’
αυτόν τρίτους ως εργολαβική του αμοιβή.
Ότι τις λεπτομέρειες της ως άνω
συμφωνίας θα καταχωρούσαν σε χρονικά επόμενο και εκτενέστερο κείμενο, στο
οποίο θα περιγράφονταν τόσο οι οριζόντιες ιδιοκτησίες όσο και ο τρόπος άσκησης
των εκ της εργολαβικής συμβάσεως εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Ότι το κείμενο αυτό θα συνδυαζόταν με το προσύμφωνο περί μεταβιβάσεως ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του ακινήτου, για τα αντιστοιχούντα στις υπό κατασκευή μελλοντικά οριζόντιες ιδιοκτησίες, έτσι όπως αυτές θα προσδιορίζονταν
στη σχετική συστατική πράξη.
Ότι τόσο το ως άνω προσύμφωνο, όσο και η συνεχόμενη μ΄ αυτό συστατική πράξη, προϋπόθεταν την κατάρτιση
σχεδίων και την σύνταξη μελέτης, ώστε
να περιληφθούν κατόπιν την απαιτούμενη μορφή και τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.
Ότι σε ένδειξη του πέρατος των
διαπραγματεύσεων και της οριστικότητας των συμφωνηθέντων, στο ως άνω
συμφωνητικό, πλέον της βασικής συμφωνίας, συμφωνήθηκε επίσης ότι σε περίπτωση που αυτός (ενάγων) δεν προβεί
σε έναρξη των εργασιών έως 31-3-2004,
θα υποχρεώνονταν σε καταβολή ποινικής
ρήτρας 12.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση
που οι οικοπεδούχοι (εναγόμενοι) δεν συμπράξουν στο εργολαβικό προσύμφωνο,
τη σύνταξη οριζόντιας ιδιοκτησίας και δεν
δώσουν το οικόπεδο για αντιπαροχή στον
ενάγοντα, θα υποχρεώνονται σε καταβολή ομοίου ύψους ποινικής ρήτρας.
Ότι σε εκτέλεση της ως άνω συμφωνίας, άρχισε τις ενέργειες υλοποίησης των
υποσχεθέντων, ήτοι την κατάρτιση των αρ-
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χιτεκτονικών σχεδίων, των στατικών μελετών και ότι άλλο απαιτούσε η πολεοδομική
διαδικασία για την έναρξη των εργασιών.
Ότι οι εναγόμενοι έχοντας αποφασίσει να αποστούν από την ως άνω
συμφωνία, με σκοπό να αναθέσουν την
ανέγερση σε άλλον εργολάβο, δημιουργούσαν προσκόμματα στην ολοκλήρωση και οριστική κατάρτιση των σχεδίων,
προβάλλοντας συνεχώς αιτήματα τροποποίησης των τελευταίων.
Ότι ενώ στις 30-10-2004, παρέδωσε στους εναγόμενους τα τροποποιηθέντα σχέδια, οι τελευταίοι εντελώς
αδικαιολόγητα διέκοψαν κάθε συνεργασία μαζί του, υπαναχωρώντας, υπαίτια,
παράνομα και κακόπιστα από την επίδικη σύμβαση, διαπραγματευόμενοι μάλιστα με άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.
Ότι από την ως άνω παράνομη,
αντισυμβατική και υπαίτια συμπεριφορά
των εναγομένων, υπέστη ζημία, η οποία
υπερβαίνει κατά πολύ την συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα. Ότι ειδικότερα ζημιώθηκε α) με το ποσό των 1.500 ευρώ,
που κατέβαλε στον μηχανικό Γ. για την
εκπόνηση των σχεδίων της υπό ανέγερση οικοδομής των εναγομένων και β)με
το ποσό των 251.855 ευρώ, που αποτελεί το προσδωκόμενο μετά βεβαιότητας καθαρό εμπορικό κέρδος του, που
θα απεκόμιζε από την ανωτέρω εργολαβική σύμβαση, όπως αυτό αναλύεται ειδικότερα στην αγωγή, άλλως με το ίδιο
παραπάνω ποσό που θα αποκόμιζε ως
κέρδος από ετέρα, συναφή με την παρούσα εργολαβική σύμβαση για ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής σε άλλο οικόπεδο εντός της πόλεως του Αγρινίου, την οποία απέκρουσε.
Τέλος εκθέτει ότι από την ως άνω
απατηλή, παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά των εναγομένων έχει υποστεί ηθική βλάβη, για την ικανοποίηση
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της οποίας πρέπει να του επιδικαστεί
το ποσό των 50.000 ευρώ. Ζητεί δε με
βάση τα ανωτέρω και μετά την μετατροπή του καταψηφιστικού του αιτήματος εν
μέρει σε αναγνωριστικό, α) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον ο καθένας, να του καταβάλουν το ποσό των
1.500 ευρώ, ως αποζημίωση για τη θετική του ζημία, το ποσό των 11.000 ευρώ,
για τα διαφυγόντα κέρδη του και το ποσό
των 1.000 ευρώ για την χρηματική του
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και β)
να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι, οφείλουν να του καταβάλλουν εις ολόκληρον
ο καθένας, το ποσό των 240.855 ευρώ,
για απώλεια των διαφυγόντων κερδών
του, το ποσό των 49.000 ευρώ για την
χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης, άλλως και όλως επικουρικά ζητεί
να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του
καταβάλλουν το ποσό των 12.000 ευρώ,
ως καταπεσούσα ποινική ρήτρα και όλα
τα ανωτέρω ποσά με το νόμιμο τόκο. Τέλος ζητεί να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική του δαπάνη.
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με
την εκκαλουμένη απόφαση του, αφού
έκρινε την αγωγή, νόμιμη, τόσο κατά την
κύρια της βάση, όσο και κατά την επικουρική τοιαύτη, στηριζομένη στις διατάξεις
των άρθρων 914, 919, 932, 346, 405,
406 του Α.Κ, απέρριψε στη συνέχεια
αυτή, ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Κατά της
αποφάσεως αυτής παραπονείται τώρα
ο εκκαλών-ενάγων, για τους λόγους που
αναφέρονται στην έφεση του και ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των
αποδείξεων, ζητώντας να εξαφανιστεί
η εκκαλουμένη με σκοπό να γίνει δεκτή
στο σύνολο του η ανωτέρω αγωγή του.
Η ένδικη αγωγή, έχοντας το πιο
πάνω περιεχόμενο και αίτημα, υπαγόταν κατά την κυρία της βάση, με βάση τα
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θεμελιούντα αυτή περιστατικά στην προερχόμενη από τις διατάξεις των άρθρων
197 και 198 του Α.Κ., ευθύνη εκ των διαπραγματεύσεων, κατά τον γενόμενο αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο αυτό
προσήκοντα νομικό χαρακτηρισμό, χωρίς αυτό να δεσμεύεται από τα αναγραφόμενα από τον ενάγοντα, στην αγωγή,
περί πέρατος των διαπραγματεύσεων αυτών και καταρτίσεως της οριστικής συμβάσεως μεταξύ των διαδίκων, αφού, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, επί συμβάσεων, οι οποίες κατά το νόμο πρέπει
να καταρτίζονται με έγγραφο, όπως και
ένδικη σύμβαση για τη μεταβίβαση της
κυριότητας ακινήτου (άρθ. 369 και 1033
ΑΚ), το στάδιο των διαπραγματεύσεων,
διαρκεί μέχρι τη νομότυπη κατάρτιση της
σύμβασης ή την οριστική της ματαίωση.
Στην προκειμένη δε περίπτωση,
σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην αγωγή,
η συναφθείσα μεταξύ των διαδίκων σύμβαση, είχε την μορφή προσυμφώνου περί
μεταβιβάσεως ορισμένου ποσοστού οικοπέδου με αντιπαροχή διαμερισμάτων της
ανεγερθησομένης υπό του προς ον η μεταβίβαση εργολάβου-ενάγοντος, πολυκατοικίας, το οποίο έπρεπε να υποβληθεί στον τύπο του συμβολαιογραφικού
εγγράφου κατά τα άρθρα 159 παρ.1, 166
και 1033 του ΑΚ δοθέντος ότι ναι μεν η
εργολαβική σύμβαση, δεν υπόκειται κατ΄
αρχήν εις τύπον τινά, κατ’ εξαίρεση όμως
όταν η εκ ταύτης παροχή περί προσδιορισμού ορισμένου έργου, ενώνεται σε ενιαία
μεικτή σύμβαση με παροχή που αποτελεί
το περιεχόμενο άλλης τυπικής σύμβασης,
υποκειμένης εις τον τύπον του συμβολαιογραφικού εγγράφου, όπως είναι πρωτίστως η μεταβίβαση ποσοστού κυριότητας
οικοπέδου επί αντιπαροχή διαμερισμάτων, τότε ο τύπος αυτός απαιτείται δι’ ολόκληρο την μεικτήν ταύτη σύμβαση. Ακόμη
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ο υπό του νόμου οριζόμενος για τη σύμβαση τύπος απαιτείται και για τις σε αυτή
περιεχόμενες μη αυτοτελείς προσθέτους
συμφωνίες (ΑΠ 91/1979 ΝοΒ 27, 1083,
Εφ.Λαρ. 502/2000, ΝΟΜΟΣ).
Το κεφάλαιο όμως της αγωγής
που αφορά το αιτούμενο κονδύλιο των
251.855 ευρώ και αποτελεί το προσδωκόμενο μετά βεβαιότητας καθαρό εμπορικό κέρδος του ενάγοντος, που θα απεκόμιζε από την ανωτέρω επίδικη εργολαβική σύμβαση, είναι μη νόμιμο και απορριπτέο για το λόγo αυτό, αφού η επικαλουμένη ζημία εκ του λόγου τούτου, δεν
είναι εξ εκείνων που, κατά τα εκτεθέντα
στην νομική σκέψη που αναλύθηκε στην
αρχή της παρούσας, εμπίπτει στην έννοια της ζημίας που μπορεί να αποκατασταθεί, δεδομένου ότι η ζημία αυτή,
δεν συνδέεται αιτιωδώς με την ματαίωση της κατάρτισης της συμβάσεως και
όπως αναφέρθηκε, δεν αποκαθίσταται.
Άλλωστε το ίδιο παραπάνω ποσό,
που ισχυρίζεται ο ενάγων ότι θ αποκόμιζε
ως κέρδος από ετέρα, συναφή με την παρούσα εργολαβική σύμβαση για ανέγερση
οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής
σε άλλο οικόπεδο εντός της πόλεως του
Αγρινίου, την οποία απέκρουσε, που μπορεί να αποτελέσει περιεχόμενο αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις περί ευθύνης από
τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τα όσα
προαναφέρθηκαν, πρέπει να απορριφθεί
προεχόντως ως αόριστο, αφού δεν εκτίθεται στην αγωγή, ποια η ετέρα αυτή προσφορά που αποκρούστηκε από τον ενάγοντα και ποιοι οι ειδικότεροι όροι αυτής.
Επίσης, το κεφάλαιο της αγωγής
που αφορά την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, είναι μη νόμιμο,
αφού, σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν
παραπάνω, η αθέτηση των υποχρεώσεων
που επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων
197-198 Α.Κ. δεν δημιουργούν υποχρέ-
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ωση για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, γιατί η ευθύνη του υπαιτίου δεν είναι από αδικοπραξία, αλλά ευθύνη από αθέτηση ειδικής εκ
του νόμου ενοχής, ενώ δεν μπορεί αυτό
να θεωρηθεί ότι στηρίζεται στη διάταξη του
άρθρου 919 του Α.Κ., δεδομένου ότι δεν
εκτίθενται στην αγωγή, συγκεκριμένα περιστατικά που να πληρούν τις οριζόμενες
από το ανωτέρω άρθρο προϋποθέσεις.
Επομένως η εκκαλουμένη απόφαση, που προέβη στον ανωτέρω νομικό χαρακτηρισμό, έσφαλε ως προς την
εφαρμογή του νόμου και για το λόγο αυτό,
πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση και αφού
εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, να
κρατηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο αυτό
και να δικαστεί κατ’ ουσία η αγωγή (άρθ.
535 παρ.1 του Κ.Πολ.Δ.), η οποία είναι
νόμιμη, κατά την κυρία της βάση και κατά
το κεφάλαιο μόνο, που αφορά την ζημία
του ενάγοντος από την καταβολή του
ποσού των 1.500 ευρώ για την εκπόνηση των σχεδίων της επιδίκου οικοδομής,
στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων
197, 198 του Α.Κ. και 176 του Κ.Πολ.Δ.
Από τη διάταξη του άρθρου 408
Α.Κ. προκύπτει ότι η ποινική ρήτρα, ως
σύμβαση παρεπόμενη, προϋποθέτει
έγκυρη κυρία σύμβαση και συνεπώς η
ακυρότητα της τελευταίας συνεπάγεται την
ακυρότητα και της συμφωνίας για την ποινική ρήτρα (Α.Π. 155/1971 ΕΕΝ 38.395,
Εφ.Αθ. 2778/1981 Αρμ. 35.978, Εφ.Πατρ.
931/1988 Αχ.Νομ. 1989 αρ. 626, Εφ.Πατρ.
621/2004, Αχ.Νομ. 2005, 285).
Στην προκειμένη περίπτωση, ο
ενάγων ισχυρίζεται με την επικουρική
βάση της αγωγής του, η οποία ερευνάται από το παρόν δικαστήριο, μετά την
εξαφάνιση της εκκαλουμένης αφού στην
περίπτωση αυτή το δικαστήριο είναι αρμόδιο να εξετάσει όλα τα πρωτοδίκως
υποβληθέντα για την οριστική διάγνωση
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ζητήματα (Σαμουήλ, Η Έφεση, έκδοση
2003, αρ. 946 επ.), ότι το αξιούμενο με
την αγωγή χρηματικό ποσό των 12.000
ευρώ συμφωνήθηκε με το προαναφερόμενο από 19.2.2004 ιδιωτικό συμφωνητικό, να εκπέσει υπέρ αυτού ως ποινική
ρήτρα, για την περίπτωση που οι εναγόμενοι δεν συμπράξουν στο εργολαβικό
προσύμφωνο και την σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και ότι υπαίτιοι για τη μη
υπογραφή του οριστικού συμβολαίου της
συμβάσεως είναι ότι οι εναγόμενοι κατά
τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αγωγή.
Η σύμβαση όμως αυτή για συνομολόγηση ποινικής ρήτρας είναι επίσης άκυρη ως παρεπόμενη σύμβαση της κυρίας
συμβάσεως, εφόσον δεν περιεβλήθηκε
τον επιβαλλόμενο από το νόμο για την κυρία σύμβαση συμβολαιογραφικό τύπο και
ως εκ τούτου μη νόμιμη είναι η κρινομένη
αγωγή, κατά την επικουρική βάση αυτής.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: μεταξύ του ενάγοντος, που είναι εργολάβος οικοδομών, του πρώτου εναγομένου και του Χ.Κ,
που ενεργούσε για λογαριασμό των δεύτερης και τρίτης των εναγομένων, υπογράφτηκε στις 19-2-2004 Αγρίνιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμφωνα με το οποίο, οι εναγόμενοι
ανέθεσαν στον ενάγοντα την κατασκευή πολυόροφης οικοδομής, σε ακίνητο της συνιδιοκτησίας τους, που βρίσκεται στο Αγρίνιο,
με το σύστημα της αντιπαροχής.
Ειδικότερα με το ως άνω συμφωνητικό, οι διάδικοι συμφώνησαν ότι
οι εναγόμενοι-οικοπεδούχοι θα λάβουν
ποσοστό 32% συνολικά, επί της μελλούσης να ανεγερθεί οικοδομής, καθένας για το λόγo της μερίδας του, πλέον ποσοστού 32% επί του καταστήματος, που θα ελάμβανε ο πρώτος εξ αυτών, ενώ διευκρινιζόταν ότι το ποσοστό
των λοιπών εναγομένων θα υλοποιούνταν στον δεύτερο και τρίτο όροφο της
προκειμένης οικοδομής, ενώ το υπόλοι-
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πο ποσοστό θα ελάμβανε ο ενάγων, ως
εργολαβική αμοιβή, με την αυτονόητη
υποχρέωση των εναγομένων για μεταβίβαση σ’αυτόν ή τους υποδειχθησομένους απ’ αυτόν τρίτους των αναλογούντων στο ως άνω ποσοστό της εργολαβικής αμοιβής οριζοντίων ιδιοκτησιών.
Συμφώνησαν επίσης με το ίδιο
συμφωνητικό, ότι ο ενάγων όφειλε να
προβεί στην έναρξη εργασιών μέχρι τις
31-3-2004, ενώ οι εναγόμενοι όφειλαν να
συμπράξουν στο εργολαβικό προσύμφωνο και την σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και μάλιστα με πρόβλεψη ποινικής ρήτρας του ποσού των 12.000 ευρώ, για την
περίπτωση της παράβασης των υποχρεώσεων του κάθε συμβαλλόμενου μέρους.
Από το περιεχόμενο του ως άνω
ιδιωτικού συμφωνητικού, προκύπτει με
σαφήνεια ότι, μεταξύ των διαδίκων, συνήφθη προσύμφωνο περί μεταβιβάσεως ορισμένου ποσοστού οικοπέδου με
αντιπαροχή διαμερισμάτων της ανεγερθησομένης υπό του προς ον η μεταβίβαση εργολάβου –ενάγοντος, πολυκατοικίας, το οποίο έπρεπε να υποβληθεί στον
τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου
κατά τα εκτεθέντα ανωτέρω.
Ως εκ τούτου η υπογραφείσα ανωτέρω σύμβαση μεταξύ των διαδίκων, εφόσον δεν περιεβλήθη τον απαιτούμενο τύπο
του συμβολαιογραφικού εγγράφού, ήτο
άκυρος κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις
των άρθρων 159 παρ.1 και 180 του Α.Κ.
και μέχρι την νομότυπη κατάρτιση της ή
την οριστική ματαίωση της, σύμφωνα με
τα όσα αναπτύχθηκαν στην αρχή της παρούσης, διαρκούσε, μεταξύ των διαδίκων
το στάδιο των διαπραγματεύσεων.
Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι μετά
την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού ο ενάγων απευθύνθηκε σε μηχανικό
αρχικά της επιλογής των εναγομένων και
στη συνέχεια της επιλογής του, για την
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σύνταξη των απαιτουμένων μελετών και
σχεδίων για την λήψη της σχετικής οικοδομικής άδειας και την εν τέλει έναρξη
των εργασιών της επιδίκου οικοδομής.
Μετά την σύνταξη των αρχικών
αυτών σχεδίων, οι εναγόμενοι ζητούσαν διάφορες τροποποιήσεις, στις οποίες προέβη ο μηχανικός του ενάγοντος
και τα τελικά σχέδια οριστικοποιήθηκαν
τον Οκτώβριο του έτους 2004, οπόταν
και παραδόθηκαν στους εναγομένους.
Οι τελευταίοι όμως, εντελώς αιφνίδια και αναιτιολόγητα διέκοψαν κάθε
συνεργασία με τον ενάγοντα. Ο τελευταίος τους κοινοποίησε στις 25-11-2004
εξώδικη διαμαρτυρία και δήλωση για την
ως άνω συμπεριφορά τους. Σε απάντηση της ανωτέρω εξωδίκου οι εναγόμενοι απέστειλαν στον ενάγοντα την από
1-12-04 εξώδικη δήλωση τους, με την
οποία ισχυρίζονταν ότι πρώτος ο ενάγων
υπέστη της συμφωνίας τους, αφού δεν
έκαμε εγκαίρως έναρξη των εργασιών
στις 31-3-2004, κατά τα συμφωνηθέντα.
Ο ισχυρισμός του όμως αυτός δεν
αποδεικνύεται βάσιμος, αφού, παρότι
πράγματι είχε παρέλθει η ως άνω προθεσμία έναρξης των εργασιών, η μη πραγματοποίηση αυτής δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενάγοντος αλλά στην προαναφερομένη τροποποίηση των σχεδίων
της επιδίκου οικοδομής, κατ’ απαίτηση
των εναγομένων, αφού οι τελευταίοι, μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2004, είχαν
κατ’ επανάληψη επισκεφθεί το γραφείο
του μηχανικού του ενάγοντος για την τροποποίηση των ανωτέρω σχεδίων.
Για όλα τα παραπάνω καταθέτει με
σαφήνεια ο εξετασθείς μάρτυρας της απόδειξης, που είναι μηχανικός και εργαζόταν
στο προαναφερόμενο γραφείο, ο οποίος
επιβεβαιώνει τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις των σχεδίων, κατ’ απαίτηση
των εναγομένων, την ολοκλήρωση αυ-
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τών και την παράδοση τους στους εναγόμενους τον Οκτώβριο του έτους 2004.
Σε αντίθετη κρίση δεν μπορεί να
οδηγηθεί το δικαστήριο από την κατάθεση του μάρτυρα των εναγομένων, που
είναι ο συμβληθείς πληρεξούσιος στο
ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό, που
υπογράφτηκε μεταξύ των διαδίκων, ο
οποίος, ενώ βεβαιώνει με την κατάθεση
του, τον προβληθέντα με τις προτάσεις
ισχυρισμό των εναγομένων, ότι δηλ. αμέσως μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας για την έναρξη των εργασιών
στην επίδικη οικοδομή και την απραξία
του ενάγοντος, οι διάδικοι συναντήθηκαν σε καφετέρια του Αγρινίου και συμφώνησαν για την μη ισχύ της ανωτέρω
συμβάσεως, στη συνέχεια επιβεβαιώνει την επίσκεψη του στο ως άνω γραφείο του μηχανικού, τον Σεπτέμβριο του
έτους 2004, την συζήτηση μαζί του για
την τροποποίηση των σχεδίων, την παράδοση αυτών στους εναγόμενους, χωρίς να μπορεί να δώσει κάποια πειστική
αιτιολογία για όλα τα τελευταία.
Στη συνέχεια όμως καταθέτει ότι η
επίσκεψη του στο γραφείο του ανωτέρω
μηχανικού είχε την έννοια της παρέμβασης προκειμένου να βοηθήσει τους οικοπεδούχους εναγόμενους και τον ενάγοντα,
γεγονός που δεικνύει την συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των διαδίκων.
Η παραπάνω συμπεριφορά των
εναγομένων αντίκειται στην καλή πίστη
και στα συναλλακτικά ήθη, δηλαδή στην
σε κάθε χρηστό και εχέφρονα άνθρωπο
κατά την κοινή αντίληψη επιβαλλόμενη
συναλλακτική ευθύτητα και στους ειθισμένους τρόπους ενεργείας.
Διότι, ενώ βρισκόντουσαν στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με
τον ενάγοντα, αφού είχαν ολοκληρωθεί
όλες οι τροποποιήσεις των σχεδίων της
επιδίκου οικοδομής και ο ορθός τρόπος
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ενεργείας, σύμφωνα με το πνεύμα εμπιστοσύνης που πρέπει να διέπει τις σχέσεις αυτές, επέβαλε να προσέλθουν για
την υπογραφή του εργολαβικού συμβολαίου και την πράξη συστάσεως οριζοντίας ιδιοκτησίας, αυτοί χωρίς κανένα
λόγο ματαίωσαν την σύναψη των ως
άνω συμβάσεων, ενώ με την προπεριγραφείσα συμπεριφορά τους, είχαν παράσχει στον αντιδιαπραγματευόμενο διαβεβαιώσεις περί του ότι η σύναψη της
πρέπει να θεωρείται βέβαιη.
Συνεπώς είναι υποχρεωμένοι, να
καταβάλουν στον ενάγοντα, όποια ζημία
υπέστη από τη διάψευση της εμπιστοσύ-

νης τους, ότι η σύμβαση θα συναφθεί, δηλαδή το αρνητικό της συμβάσεως διαφέρον ή το διαφέρον εμπιστοσύνης, όπως
αναφέρεται παραπάνω, και πλέον ειδικότερα, το ποσό των 1.500 ευρώ, που αυτός κατέβαλε στον μηχανικό Γ. για την εκπόνηση των προαναφερθέντων σχεδίων.
Το ποσό αυτό πρέπει να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν στον
ενάγοντα κατ’ ισομοιρία, αφού πρόκειται
για διαιρετή παροχή κατά τα οριζόμενα
στη διάταξη του άρθρου 480 του Α.Κ. και
δεν αποδείχθηκε ειδική συμφωνία για την
εις ολόκληρον ευθύνη τους, την οποία άλλωστε δεν επικαλείται ο ενάγων.

272/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μπέσκος, Παναγιώτης Θεοφανόπουλος).
Ευθύνη του Δημοσίου κ.λ.π. νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η ευθύνη του είναι για παράνομες πράξεις και παραλείψεις για έκδοση εκτελεστών πράξεων αλλά και
από τις υλικές ενέργειες που τελέσθηκαν σε συνάρτηση με την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή εξαιτίας τους, οι οποίες όμως δεν συνδέονται με
την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας τους. Διαφορά ιδιωτικού δικαίου (δηλαδή αυτής που συνδέεται με ιδιωτική διαχείριση περιουσίας του δήμου) εισάγεται στα πολιτικά δικαστήρια και όχι στα διοικητικά. Ισχυρισμός με τις προτάσεις στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ότι το πολιτικό δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία να δικάσει την αγωγή
γιατί υπάγεται στα διοικητικά δικαστήρια. Καλώς προτείνεται στο Εφετείο. Δεδικασμένο. Καλύπτει ολόκληρο το δικανικό συλλογισμό. Καλύπτει, όχι μόνο το κριθέν δικαίωμα (δηλαδή την έννομη σχέση που διαγνώσθηκε) αλλά και την ιστορική αιτία που έγινε δεκτή από την απόφαση. Ενστάσεις. Ποιές καλύπτονται. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 94 παρ.1, εδ. α΄ του Συντάγματος, η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1, 2 στοιχ, η΄
του Ν.1406/1983 «για την ολοκλήρωση
της δικαιοδοσίας των τακτικών δικαστηρίων», συνάγεται ότι στη δικαιοδοσία των

τακτικών δικαστηρίων υπάγονται όλες οι
διοικητικές διαφορές ουσίας στις οποίες
περιλαμβάνονται και εκείνες που αναφύονται 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.
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Από το σκοπό της διατάξεως του
άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ., ερμηνευμένης
ενόψει και του άρθρου 1 του Ν. 1406/83,
με το οποίο ο νομοθέτης απέβλεψε να
υπαγάγει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια όλες τις διοικητικές διαφορές ουσίας
που στα πλαίσια της δημοσίας δράσεως
της Διοικήσεως γεννώνται από την ευθύνη του Δημοσίου, Δήμων κλπ. προς
αποζημίωση, συνάγεται ότι παρά την
συσταλτική διατύπωση του άρθρου 105
Εισ.Ν.Α.Κ., που αναφέρεται σε πράξεις ή
παραλείψεις κατά την ενάσκηση της δημοσίας εξουσίας, η έννοια της διατάξεως αυτής είναι ότι η αγωγή αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου, Δήμου κλπ. για
παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των
οργάνων του, υπαγόμενη, ήδη, μετά το
νόμο 1406/83, στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, παρέχεται βάσει της διατάξεως αυτής του άρθρου 105 ΕισΝ.Α.Κ. στις περιπτώσεις ευθύνης του Δημοσίου, Δήμων, ν.π.δ.δ. όχι
μόνον από εκτελεστές διοικητικές πράξεις
των οργάνων τους ή παραλείψεις προς
έκδοση τέτοιων πράξεων, αλλά και από
τις υλικές ενέργειες που τελέσθηκαν σε
συνάρτηση με την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή εξαιτίας τους, οι οποίες όμως δεν συνδέονται
με την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας
τους (ΑΕΔ 5/1995 ΝΟΜΟΣ).
Η κρινόμενη αγωγή, με το προαναφερόμενο περιεχόμενο και αίτημα εισήχθη προς εκδίκαση στο πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο η, ως διαφορά ιδιωτικού δικαίου και συγκεκριμένα ως συνδεόμενη
με την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας του εναγομένου Δήμου και όχι στα
πλαίσια ασκήσεως δημόσιας εξουσίας ή
σε συνάρτηση προς την οργάνωση και
λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή
εξαιτίας της (βλ.Α.Ε.Δ. 53/1995 Ελ.Δνη
1996.575, ΑΠ 932/2005, 1068/2009).
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Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο είχε δικαιοδοσία για την εκδίκαση της ένδικης αγωγής σύμφωνα και με
την προαναφερόμενη νομική σκέψη. Ο
εκκαλών, για πρώτη φορά ενώπιον του
Δικαστηρίου τούτου, με τις προτάσεις
του, ισχυρίζεται ότι δεν είχε δικαιοδοσία
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής. Ο ισχυρισμός του αυτός παραδεκτά προτείνεται ως λαμβανόμενος υπόψιν αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, επειδή αφορά τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της δίκης και πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος.
Από τα άρθρα 321, 322 και 324 του
ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δεδικασμένο καλύπτει ολόκληρο τον δικανικό συλλογισμό, βάσει του οποίου το δικαστήριο κατέληξε στην
αναγνώριση της επίδικης έννομης σχέσης.
Συγκεκριμένα καλύπτει ,όχι μόνο το κριθέν
δικαίωμα (δηλαδή την έννομη σχέση που διαγνώσθηκε), αλλά και την ιστορική αιτία που
έγινε δεκτή από την απόφαση (υπό την έννοια των περιστατικών, τα οποία ήταν αναγκαία για τη διάγνωση της έννομης σχέσης), καθώς και τη νομική αιτία (το νομικό
χαρακτηρισμό που το δικαστήριο έδωσε στα
πραγματικά περιστατικά, υπάγοντας αυτά
στην οικεία διάταξη νόμου).
Αυτά ισχύουν και όταν η τελεσιδίκως διαγνωσθείσα έννομη σχέση αποτελεί προδικαστικό ζήτημα άλλη (μεταγενέστερης) επίδικης αξιώσεως. Επομένως
το δεδικασμένο από τελεσίδικη απόφαση δημιουργείται και όταν το αντικείμενο της δίκης, που διεξάγεται μεταξύ των
ιδίων προσώπων, είναι διαφορετικό από
εκείνο που ζητήθηκε στη δίκη που προηγήθηκε, έχει όμως ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώματος
που κρίθηκε στη δίκη εκείνη, τούτο δε
συμβαίνει, όταν στη νέα δίκη, πρόκειται
να κριθεί η ίδια έννομη σχέση και το ίδιο
νομικό ζήτημα με αυτό, το οποίο κρίθη-
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κε με την προηγούμενη απόφαση (βλ.
Ολ.Α.Π. 34/1992 Ελ.Δνη 1992, 1451, ΑΠ
1570/2003 Ελ.Δνη 2004, 411).
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο
330 ΚΠολΔ, το δεδικασμένο εκτείνεται
στις ενστάσεις που προτάθηκαν, καθώς
και σε εκείνες που μπορούσαν να προταθούν αλλά δεν προτάθηκαν. Από τις ως
άνω διατάξεις συνάγεται ότι το δεδικασμένο καλύπτει τις ενστάσεις, η παραδοχή των
οποίων οδηγεί στην κατάλυση ή τον περιορισμό των κριθέντων στην προγενέστερη δίκη, από την οποία αυτό προέκυψε.
Έτσι καλύπτονται όλες οι λεγόμενες καταχρηστικές ενστάσεις (βλ. για την
έννοια τους ΑΠ 598/1986 ΝοΒ 38, 370,
ΑΠ 1214/1986 ΝοΒ 38, 908) και οι μη
γνήσιες ενστάσεις, είτε προτάθηκαν, είτε
δεν προτάθηκαν, μολονότι τα περιστατικά που τις απαρτίζουν είχαν συμπληρωθεί κατά τη συζήτηση της προγενέστερης
αγωγής και μπορούσαν συνεπώς να προταθούν, καθώς και οι προταθείσες γνήσιες
(αυτοτελείς) ενστάσεις (βλ. ΑΠ 1506/2004
Ελ.Δνη 2005, 758, ΑΠ 1570/2003, ό.π.,
ΑΠ 1017/2001 ΝοΒ 2002, 1104).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι ενάγοντες είναι συγκύριοι και συννομείς κατά ποσοστό 1/3 εξ
αδιαιρέτου ο καθένας, ενός οικοπέδου εκτάσεως 1.496 τμ. μετά του επ’ αυτού κτιριακού συγκροτήματος επιφάνειας 1.243 τ.μ.
που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών
Ζωοδόχου Πηγής και Παυσανίου, στο Αίγιο.
Το ακίνητο αυτό (παλαιό εργοστάσιο επεξεργασίας σταφίδας) αγόρασαν
από την ΕΤΕ ΑΕ με το υπ’ αριθ. 4373/2000
συμβόλαιο της συμ/φου Αθηνών Ελ.Ρ-Ο,
που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγίου.
Η πωλήτρια Τράπεζα, κατά το έτος 1996,
είχε παραχωρήσει με σύμβαση χρησιδανείου το επίδικο ακίνητο στον ήδη εναγόμενο Δήμο Αιγίου, προκειμένου αυτός να
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αποθηκεύσει παλαιά μηχανήματα.
Έτσι, ο εκκαλών τοποθέτησε σ’
αυτό δύο τροφοδοτικές μηχανές με σπαστήρες, δύο αερομηχανές καθαρισμού
–διαιρέσεως, ένα πλυντήριο με πετροπαγίδα, μια αποσχιστική μηχανή με απορροφητήρα, μια ταινία χειροδιαλογής 12 μέτρων με δύο απορροφητήρες, μια διπλή
ταινία χειροδιαλογής 6 μέτρων εναλλασόμενης κινήσεως με αυτόματη συσκευαστική μηχανή χαρτοκιβωτίων, μεταφορικές
ταινίες συνολικού μήκους 100 μέτρων,
κόσκινα βοηθητικού καθαρισμού και δύο
περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα.
Αν και έληξε η σύμβαση του χρησιδανείου τον Δεκέμβριο του 1998 και
η Τράπεζα όχλησε επανειλημμένως το
Δήμο, ζητώντας την απόδοση του ακινήτου και την απομάκρυνση των κινητών πραγμάτων που είχε τοποθετήσει ο
Δήμος, ο τελευταίος δεν συμμορφώθηκε με αποτέλεσμα να ασκήσει η Τράπεζα
κατ’ αυτού αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
Επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
33/2000 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας, η οποία αναγνώρισε την Τράπεζα προσωρινή νομέα του ακινήτου
και υποχρέωσε το Δήμο να αποδώσει
τη νομή του ακινήτου σ’ αυτή. Ο εκκαλών όμως αρνήθηκε να συμμορφωθεί
στο διατακτικό της αποφάσεως και δεν
το απέδωσε είτε στην Τράπεζα είτε στους
ενάγοντες, οι οποίοι κατέστησαν συγκύριοι αυτού κατά τον παραπάνω τρόπο.
Οι εφεσίβλητοι προέβησαν στην
αγορά του, έχοντας την πρόθεση να επισκευάσουν το κτιριακό συγκρότημα (καθόσον είχε υποστεί ζημίες από το σεισμό
του 1995) και να το εκμεταλλευθούν, εκμισθώνοντας το σε τρίτους. Με την πεποίθηση δε ότι ο εκκαλών θα τους απέδιδε
τη νομή του, προσυμφώνησαν με το από
31.7.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό να το εκμισθώσουν από 1.2.2001 και για χρονι-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

κό διάστημα εννέα (9) μηνών στον Κ.Τ,
αντί μηναίου μισθώματος 1.800.000 δρχ.
για τα δύο πρώτα έτη της μισθώσεως, το
οποίο θα αναπροσαρμοζόταν κατά ποσοστό 5% ετησίως. Αν και όχλησαν επανειλημμένως τον εναγόμενο να απομακρύνει τα μηχανήματα από το ακίνητο και να
τους αποδώσει αυτός αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η μίσθωση.
Με τις υπ’ αριθ. 304/2004,
1142/2004, 1047/2006, 187/2007 και
263/2008 αποφάσεις του Δικαστηρίου τούτου, που απέρριψαν οι εφέσεις του εκκαλούντος κατά αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, που δίκασε
αγωγές των ήδη εφεσιβλήτων κατά του τελευταίου, που στηρίζονταν στην ίδια ιστορική και νομική αιτία με την υπό κρίση αγωγή και αφορούσαν διαφυγόντα κέρδη των
εναγόντων, καθώς και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική τους βλάβη, σε χρόνους προγενέστερους της ένδικης αγωγής, κρίθηκαν τελεσίδικα ως αποδεδειγμένα τα πιο πάνω πραγματικά περιστατικά και επιδικάσθηκαν στους ενάγοντες
ως αποζημίωση, τα ποσά που αυτοί θα
αποκόμιζαν με πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων από την εκμίσθωση του ακίνητου τους κατά τα χρονικά
διαστήματα από 1.2.2001 έως 31.7.2001,
1.8.2001 έως 31.3.2002 και 1-4-2003 έως
30-9-2004, καθώς και χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής
βλάβης την οποία υπέστησαν από την παραπάνω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εναγομένου-εκκαλούντος.
Συνεπώς, υπάρχει δεδικασμένο ως
προς τις συνθήκες που τελέστηκε η επικαλούμενη με την αγωγή αδικοπραξία και την
υπαιτιότητα του εναγομένου-εκκαλούντος.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι και κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, ήτοι από 1.4.2005
έως 30.9.2005, ο εκκαλών συνέχισε να
κατακρατεί παράνομα το πιο πάνω ακίνη-
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το και να μην το αποδίδει στους εφεσίβλητους, οι οποίοι με πιθανότητα και κατά τη
συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων και
με βάση τα ανωτέρω προπαρασκευαστικά μέτρα που είχαν λάβει, θα εκμίσθωναν
αυτό σε τρίτο, στο μισθωτή Κ.Τ.
Έτσι αυτοί από την αδυναμία εκμίσθωσης του κατά το προαναφερόμενο
χρονικό διάστημα, απώλεσαν τα μισθώματα που προσδοκούσαν με πιθανότητα να εισπράξουν, τα οποία θα ανέρχονταν με βάση
το παραπάνω προσύμφωνο μίσθωσης, σε
5.823, 90 € το μήνα, πλέον το 5% η συμφωνηθείσα αναπροσαρμογή από 1-3-05
και συνολικά σε 36.690, 54 (6.115, 09 Χ 6) €.
Επομένως, συνολικά απώλεσαν
για το διάστημα αυτό εισοδήματα (μισθώματα) ύψους 36.690, 54 €, τα οποία και
θα πρέπει να τους αποδοθούν, διαιρετά
στον καθένα κατά το ποσοστό της συγκυριότητας τους επί του ένδικου ακινήτου, ήτοι 12.230,18 € στον καθέναν τους
(36.690, 54 Χ 1/3), ποσό το οποίο και ζημιώθηκαν από την προαναφερόμενη παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά των αρμόδιων οργάνων του εκκαλούντος Δήμου.
Ο τελευταίος ισχυρίστηκε στο
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και ήδη επαναφέρει με σχετικό λόγo εφέσεως ότι 1)
το επίδικο ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή,
που έχει χαρακτηριστεί «ως ζώνη πρασίνου», τελεί υπό απαλλοτρίωση, δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια επισκευής και δεν
μπορεί να εκμισθωθεί σε τρίτους και 2)
ότι η μη απομάκρυνση των κινητών από
το επίδικο, εξαιτίας των οποίων διαταράσσεται η νομή των εναγόντων, οφείλεται
σε υπαιτιότητα των τελευταίων, οι οποίοι δεν φρόντισαν για την αποκατάσταση
των ζημιών των κτισμάτων του επίδικου,
έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα των
εργατών αυτού (εναγομένου Δήμου) να
εισέλθουν στο επίδικο για να απομακρύνουν τα προαναφερόμενα κινητά.
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Οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να
απορριφθούν ως απαράδεκτοι, καθόσον καλύπτονται από το δεδικασμένο
που απορρέει από την 34/2005 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, μετά την απόρριψη της έφεσης, που άσκησε κατ’ αυτής ο εκκαλών,
με την 1047/2006 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου. Ειδικότερα, οι ίδιοι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι, προταθέντες από τον εκκαλούντα, στα πλαίσια
της αγωγής των εναγόντων-εφεσιβλήτων
κατά του τελευταίου, προγενέστερη της
υπό κρίση, που στηριζόταν στην ίδια με
αυτή ιστορική και νομική αιτία και είχε το
ίδιο αίτημα (αλλά για διαφορετικό χρονικό διάστημα), επί της οποίας εκδόθηκε
η παραπάνω τελεσίδικη απόφαση του
πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου.

Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω,
το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με
την εκκαλούμενη απόφαση του (που δεν
προσβάλλεται με λόγο εφέσεως κατά το
κεφάλαιο της, ως προς το ύψος της αποζημιώσεως και εκείνο, το οποίο επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση ποσού 700€,
για την ηθική βλάβη που υπέστη καθένας από τους εφεσίβλητους) δέχθηκε, με
την ίδια αιτιολογία, την κρινόμενη αγωγή και επιδίκασε σε καθένα των εναγόντων το ποσό των 12.930,18 € (12.230,
18€ για αποζημίωση και 700 € για χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης), ορθά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις προσκομισθείσες αποδείξεις και
όσα αντίθετα υποστηρίζει ο εκκαλών είναι απορριπτέα ως αβάσιμα, καθώς και
η έφεση στο σύνολο της.

278/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Παναγιώτης Αρβανίτης).
Εφετείο. Νομοθετική μεταβολή. Το Εφετείο εφαρμόζει το νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της πρωτόδικης απόφασης, με μόνες εξαιρέσεις τις περιπτώσεις που
ο νέος νόμος καταλαμβάνει και τις σχέσεις που έχουν κριθεί ή είναι πραγματικά ερμηνευτικός, οπότε θεωρείται σύγχρονος του ερμηνευόμενου, ενώ στην περίπτωση κατά
την οποία, συνεπεία παραδοχής κάποιου λόγου εφέσεως ως ουσιαστικά βάσιμου,
εξαφανίσει την εκκληθείσα απόφαση και ακολουθήσει το νέο στάδιο, κατά το οποίο
κρατώντας το ίδιο την υπόθεση, δικάζει αυτήν στην ουσία, υποκαθιστάμενο στη θέση
του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Προσωπική κράτηση. Νομοθετική μεταρρύθμιση
(1047 παρ.2 ΚΠολΔ). Μεταβολή για το ποσό της κράτησης. Εφαρμογή. Περιστατικά.
s
sΌ πως προκύπτει από τις διαέχει προσβληθεί με έφεση, εφαρμόζει το

τάξεις των άρθρων 533 παρ.2 και 535
παρ.1 Κ.Πολ.Δ., σε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής, το Εφετείο, κατά το
πρώτο στάδιο της δίκης της εφέσεως
κατά το οποίο αποβλέπει αποκλειστικώς
στον έλεγχο της κατά το χρόνο αυτό νομικής ορθότητας της αποφάσεως που

νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της πρωτόδικης αποφάσεως, με
μόνες εξαιρέσεις τις περιπτώσεις που ο
νέος νόμος με ρητή διάταξη καταλαμβάνει και τις σχέσεις που έχουν κριθεί ή είναι πραγματικά ερμηνευτικός, οπότε θεωρείται σύγχρονος του ερμηνευόμενου,
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ενώ στην περίπτωση κατά την οποία, συνεπεία παραδοχής κάποιου λόγου εφέσεως ως ουσιαστικά βάσιμου, εξαφανίσει την εκκληθείσα απόφαση και ακολουθήσει νέο στάδιο, κατά το οποίο, κρατώντας το ίδιο την υπόθεση, δικάζει αυτήν
στην ουσία, υποκαθιστάμενο στη θέση
του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, οφείλει,
συμμορφούμενο προς τη γενική διάταξη
του άρθρου 2 ΑΚ, να εφαρμόσει το νέο
νόμο, αφού αυτός ισχύει κατά το χρόνο της δίκης του αποφάσεως, που κρίνει την ουσία της υποθέσεως, ασχέτως
αν αυτός έχει ή όχι αναδρομική δύναμη
και εφαρμογή του οδηγεί σε κρίση διαφορετική από εκείνη του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (Ολ.Α.Π. 654/1984 ΝοΒ
33.71, Α.Π. 411/1997 Ελλ.Δνη 38.1799,
Εφ.Θεσ.1046/2008 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω κατά τη διάταξη των
παραγράφου 1 του άρθρου 1047, προσωπική κράτηση διατάσσεται, εκτός από
τις περιπτώσεις, που ορίζει ρητώς ο νόμος και κατά εμπόρων για εμπορικές
απαιτήσεις. Μπορεί να διαταχθεί επίσης
και για απαιτήσεις από αδικοπραξίες, ενώ
κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 του
ιδίου άρθρου, δεν διατάσσεται προσωπική κράτηση για απαίτηση δικαστικών εξό-

δων που επιδικάστηκαν από πολιτικό δικαστήριο ή για απαίτηση μικρότερη από
τριάντα χιλιάδες (30.000) ΕΥΡΩ, εκτός αν
προέρχεται από πιστωτικό τίτλο.
Στην προκειμένη περίπτωση με την
αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση, η ενάγουσα ζητεί να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει νομιμοτόκως το ποσό (22.770 ΕΥΡΩ)
και με προσωπική του κράτηση, λόγω της
αδικοπραξίας που έχει τελέσει. Επί της
προκείμενης ένδικης διαφοράς στην πιο
πάνω απαγόρευση προσωπικής κρατήσεως για απαίτηση μικρότερη από τριάντα χιλιάδες (30.000) υπάγεται και η από
την ενάγουσα ζητούμενη απαγγελία προσωπικής κρατήσεως κατά του εναγομένου
για απαίτηση από αδικοπραξία.
Κατόπιν αυτών, το Δικαστήριο
τούτο, εφαρμόζοντας στο παρόν στάδιο συζήτησης της αγωγής τη διάταξη
της παραγράφου 2 του άρθρου 1047
Κ.Πολ.Δ., το ποσό της οποίας αναπροσαρμόσθηκε σε 30.000 ΕΥΡΩ με την ΥΑ
12082/2009 (ΦΕΚ Β΄ 318/20-2-2009),
κρίνει ότι το παρεπόμενο αίτημα της
αγωγής περί απαγγελίας προσωπικής
κρατήσεως του εναγομένου πρέπει να
απορριφθεί ως νόμιμο.

288/2010
(Πρόεδρος: Γιώργος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος. Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Περικλής Πασχάκης).
Αναψηλάφηση. Περίπτωση άρθρου 544 αριθ. 7 ΚΠολΔ. Απαραίτητα το έγγραφο πρέπει να υπήρχε κατά το χρόνο της προσβαλλόμενης απόφασης. Πάντως δεν αρκεί η
αρχή έγγραφης απόδειξης. Η προθεσμία (εξήντα ημερών) προς άσκηση της αναψηλάφησης αρχίζει από την ημέρα που εκείνος που ζητεί την αναψηλάφηση, έμαθε ότι
υπάρχουν νέα κρίσιμα έγγραφα. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 544 αριθ. 7
ΚΠολΔ, αναψηλάφηση επιτρέπεται αν

ο διάδικος που ζητεί αυτήν βρήκε ή πήρε
στην κατοχή του μετά την έκδοση της
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προσβαλλόμενης απόφασης νέα κρίσιμα έγγραφα, τα οποία δεν μπορούσε να
τα προσκομίσει εγκαίρως από ανώτερη
βία ή τα οποία κατακράτησε ο αντίδικος
του ή τρίτος που είχε συνεννοηθεί με τον
αντίδικο του και των οποίων της ύπαρξη
αγνοούσε, όπως αγνοούσε και την κατοχή τους από τον αντίδικο ή τον τρίτο
κατά τη διάρκεια της δίκης.
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται
ότι τα νέα έγγραφα, τα οποία ανευρέθησαν ή περιήλθαν στον κατοχή του αιτουμένου την αναψηλάφηση μετά την έκδοση
της απόφασης, τα οποία υπήρχαν κατά το
χρόνο έκδοσης της, πρέπει να είναι κρίσιμα, με την έννοια ότι από αυτά προκύπτει
απόδειξη ή ανταπόδειξη ουσιώδους πραγματικού ισχυρισμού κατά τρόπο ώστε να
καθίσταται εμφανές ότι η προσβαλλόμενη
απόφαση είναι εσφαλμένη, δεν κατέστη δε
δυνατόν να προσαχθούν από τον αιτούντα
εγκαίρως από ανώτερη βία, δηλαδή από
απρόβλεπτο εξωτερικό γεγονός μη δυνάμενο να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας
επιμέλειας και σύνεσης (Α.Π. 173/1994
Ελ.Δ. 36, 625 Α.Π. 1009/1992 Ελ.Δ. 35,
375, Α.Π. 554/1985 ΝοΒ 34, 204, Α.Π.
1305/1982 ΝοΒ 31, 1185).
Δηλαδή, προϋπόθεση του λόγου
αναψηλάφησης, κατ’ άρθρο 544 αριθ.
7 ΚΠολΔ., είναι το έγγραφο να υπήρχε κατά το χρόνο της προσβαλλόμενης
απόφασης, δεδομένου ότι έγγραφο που
εκδόθηκε μεταγενέστερα ή τέτοιο που τελούσε εν γνώσει του διαδίκου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγω αναψηλάφησης (Α.Π. 17/1998 ΕΕΝ 1989, 56,
Εφ.Αθ. 11003/1991 Ελ.Δ. 34, 138) και
αυτό (έγγραφο) να είναι κρίσιμο, κάτι
που κρίνεται κυριαρχικώς από το δικαστήριο, χωρίς να διατάσσεται απόδειξη (Α.Π. 1339/1998 Δ.30, 415, Α.Π.
332/1993 Ελ.Δ. 35.374) η δε προσαγωγή του να δύναται να ασκήσει αποφασι-
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στική επιρροή, ενώ η μη έγκαιρη προσαγωγή του να οφείλεται σε ανώτερη
βία (Α.Π. 1327/1992 Ελ.Δ. 35, 374, Α.Π.
176/1991 ΝοΒ 40, 1017). Ανώτερη βία,
με την έννοια του άρθρου 544 αριθ. 7
Κ.Πολ.Δ., συνιστά και η άγνοια της ύπαρξης των κρίσιμων εγγράφων, εξαιτίας της
οποίας ήταν αδύνατη η έγκαιρη προσκόμιση τους στο δικαστήριο (Α.Π. 176/1991
ό.π., Α.Π. 220/1983 Ελ.Δ. 24.952).
Έγγραφα δε κατά την έννοια του
παραπάνω άρθρου, θεωρούνται τα δημόσια και τα ιδιωτικά, που περιέχουν εξώδικη ομολογία και συνεπώς δεν θεωρούνται
κρίσιμα έγγραφα κατά την έννοια του ως
άνω άρθρου εκείνα από τα οποία προκύπτει αρχή έγγραφης απόδειξης ή συνάγονται δικαστικά τεκμήρια (Α.Π. 1529/1995,
Ελλ.Δ. 38, 1538, Α.Π. 657/1984 ΝοΒ 33,
447, Α.Π. 1524/1982 Ελ.Δ. 24, 786).
Εξάλλου σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 545 παρ.1 του ΚΠολΔ η προθεσμία αναψηλαφήσεως αν εκείνος που
τη ζητεί με αίτηση του διαμένει στην Ελλάδα, είναι εξήντα (60) ημερών και αρχίζει να τρέχει από το χρόνο επιδόσεως της
προσβαλλομένης αποφάσεως. Και ακριβώς τούτο ισχύει για τους λόγους αναψηλαφήσεως που αναφέρονται στο άρθρο
544 με αριθμούς 2, 3 και 4 του ΚΠολΔ.
Αντίθετα για το λόγο του άρθρου
544 με αριθμό 7 του ίδιου Κώδικα στην
περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει
από την ημέρα που εκείνος ο οποίος ζητεί την αναφηλάφηση έμαθε ότι υπάρχουν νέα κρίσιμα έγγραφα (άρθρο 545
παρ.3 περ. β΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ του ΚΠολΔ).
Αν τέλος περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τότε η αναψηλάφηση
είναι απαράδεκτη και μάλιστα το απαράδεκτο τούτο λαμβάνεται υπόψη του
δικαστηρίου και αυτεπάγγελτα (Βλέπε
ΑΠ 41/1979 ΝοΒ 27.943, ΑΠ 138/1980
ΝοΒ 28.1453, ΑΠ 1705/1982 ΕλλΔνη
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24.409, ΑΠ 220/1983 ΕλλΔνη 24.952
και ΑΠ 545/1985 ΝοΒ 34.204).
Στην προκειμένη περίπτωση, με
την υπό κρίση, από 10-4-2005 αίτηση
αναψηλάφησης κατά της 195/2003 τελεσίδικης αποφάσεως του Δικαστηρίου
τούτου, ο αιτών υποστηρίζει ότι, μετά την
έκδοση της ανωτέρω προσβαλλόμενης
απόφασης που εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία και απέρριψε την από
20-10-2001 με αριθ. καταθ. 61/2001 έφεση του ήδη αιτούντος κατά της υπ’ αριθμ.
32/2001 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, η οποία
απέρριψε την από 16-1-1996 (αριθμ. καταθ. 13/1996) αγωγή του περί αναγνώρισης ακυρότητας διαθήκης λόγω έλλειψης της χρήσης του λογικού από τον διαθέτη εξ αιτίας πνευματικής ασθένειας
αυτού (γεροντικής άνοιας), έμαθε στις
10-3-2005 ότι υπάρχουν νέα κρίσιμα έγγραφα την ύπαρξη των οποίων αγνοούσε και από ανώτερη βία δεν μπορούσε
να προσαγάγει εγκαίρως και που αποδεικνύουν τον προαναφερόμενο ισχυρισμό του, διότι ο αντίδικος του που τα
γνώριζε τα είχε κατακρατήσει και αποσιωπήσει την ύπαρξη τους από το Δικαστήριο και συγκεκριμένα ότι τα έγγραφα
αυτά είναι α) η με ημερομηνία 16-6-1995
ιατρική βεβαίωση του νευρολογικού τμήματος του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ζακύνθου, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι ο Α.Μ (διαθέτης) παρουσίαζε συμπτώματα ανοϊκής συνδρομής και
β) η με ημερομηνία 6-12-1995 ιατρική
βεβαίωση του ιδίου ως άνω νοσοκομείου και ενόψει αυτών ζητεί να ακυρωθεί
η προσβαλλόμενη 195/2003 απόφαση
του Δικαστηρίου τούτου, επί τω τέλει να
γίνει δεκτή η ως άνω αγωγή του.
Με το περιεχόμενο αυτό η κρινόμενη αναψηλάφηση και εφόσον, κατά τα
ιστορούμενα σ’ αυτήν, ο αιτών έμαθε περί
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της υπάρξεως των άνω εγγράφων στις 103-2005 (άρθρο 545 παρ.3 περ. ε΄ ΚΠολΔ)
και άσκησε αυτήν στις 20-4-2005 (βλ. την
παρά πόδας της αιτήσεως έκθεση καταθέσεως της αρμόδιας γραμματέως), δηλαδή εντός της υπό του νόμου τασσόμενης
προθεσμίας των εξήντα ημερών από την
ημέρα που αυτός έμαθε ότι υπάρχουν νέα
κρίσιμα έγγραφα και κατά τις νόμιμες διατυπώσεις (βλ. Α.Π. 97/1989, 31, 1423),
είναι παραδεκτή και νόμιμη, σύμφωνα με
το άρθρο 544 αριθ. 7 ΚΠολΔ, καθώς και
πλήρως ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα
τα περιστατικά εκείνα που είναι κατά νόμον αναγκαία για τη θεμελίωση της. Πρέπει, συνεπώς, να εξετασθεί αυτή περαιτέρω κατά το ουσιαστικά βάσιμο του προβαλλόμενου παραπάνω λόγου της (άρθρ.
549 παρ.1 ΚΠολΔ.).
Από όλα ανεξαιρέτως τα προσαγόμενα και επικαλούμενα από τους διαδίκους έγγραφα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών ήγειρε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, την
από 16-1-1996 και με αριθμ. καταθ.
13/1996 αγωγή κατά του ήδη πρώτου
καθ’ ου (τότε εναγομένου), κατά τη συζήτηση της οποίας (αγωγής) παρενέβη
προσθέτως υπέρ του τελευταίου και η
ήδη δεύτερη καθ’ ης η αίτηση αναψηλάφησης, με την οποία (αγωγή) ζήτησε την
αναγνώριση της ακυρότητας της δημόσιας διαθήκης του πατέρα τους Α.Μ λόγω
έλλειψης της χρήσεως του λογικού του
εξαιτίας πνευματικής ασθένειας (γεροντικής άνοιας), άλλως την κήρυξη της ακυρότητας αυτής ως προϊόν απάτης.
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η 136/1997 μη οριστική απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου με
την οποία διατάχθηκαν αποδείξεις και στη
συνέχεια, κατά την μετ’ απόδειξη συζήτηση η 32/2001 οριστική απόφαση του ως
άνω Δικαστηρίου, με την οποία απορρί-
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φθηκε η αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη.
Κατά της απόφασης αυτής ο τότε
ενάγων και ήδη αιτών άσκησε την από
20-10-2001 και με αριθ. εκθ. καταθ.
61/2001 έφεση του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, με αίτημα την εξαφάνιση της
και την παραδοχή τους ως άνω αγωγής
του. Επί της εν λόγω έφεσης εκδόθηκε
η προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. 195/2003
απόφαση του Δικαστηρίου τούτου με την
οποία αυτή έγινε τυπικά δεκτή και απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν.
Κατά την διεξαγωγή των αποδείξεων ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή του
πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και δη κατά
την εξέταση του μάρτυρος Α.Κ. στην συνεδρίαση της 27-5-2000, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος (ήδη αιτούντος) κατέθεσε, εκτός άλλου εγγράφου,
«και την από 6-12-1995 ιατρική βεβαίωση της νευρολόγου Ζακύνθου Ε.Κ από
την οποία προκύπτει ότι ο Α.Μ (διαθέτης)
νοσηλεύτηκε από 26 μέχρι 28-6-1995
στη νευρολογική κλινική του ΓΝΜΖ λόγω
οξείας αταξικής συνδρομής κλπ…» (βλ.
την 11/1998 εισηγητική έκθεση).
Περαιτέρω ο αιτών με τις προτάσεις του ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, κατά την μετ’ απόδειξη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής
του επί της οποίας εκδόθηκε η προαναφερθείσα 32/2001 απόφαση του, μεταξύ
των άλλων εγγράφων επικαλέστηκε και
προσκόμισε την από 6-12-1995 ιατρική
βεβαίωση του Νευρολογικού Τμήματος
του Νοσοκομείου Ζακύνθου. Το έγγραφο τούτο, είναι το ίδιο έγγραφο με αυτό
που επικαλείται ο αιτών με την κρινόμενη
αίτηση του ως νέο κρίσιμο έγγραφο και
επομένως, εφόσον δεν το βρήκε ούτε το
έλαβε στην κατοχή του μετά την έκδοση
της προσβαλλομένης απόφασης (κατά
τα εκτιθέμενα στην αίτηση του), αλλά,
αντιθέτως το κατείχε και το προσκόμι-
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σε ο ίδιος στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
κατά τη μετ’ απόδειξη συζήτηση της αγωγής του, δεν δημιουργείται, ούτε κατά την
ανωτέρω διάταξη της παρ.7 του άρθρου
544Κ.Π.Δ. ούτε κατ’ άλλη διάταξη λόγος
αναψηλαφήσεως και η αίτηση αναψηλαφήσεως όσον αφορά το εν λόγω έγγραφο είναι κατ’ ουσίαν αβάσιμη.
Περαιτέρω, και όσον αφορά το
έτερο έγγραφο, δηλαδή την από 16-61995 ιατρική βεβαίωση του ιδίου Νοσοκομείου αποδεικνύεται ότι σε ποινική
δίκη κατά την συνεδρίαση της 28-1-2005
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ζακύνθου, με κατηγορούμενους
τον αιτούντα (Δ.Μ) και την σύζυγο του
(Α. συζ. Δ.Μ) για ψευδορκία μάρτυρος
και ηθική αυτουργία, στα αναγνωστέα
(προσκομισθέντα από τους διαδίκους)
έγγραφα, περιλαμβάνεται η από 16-61995 ιατρική βεβαίωση από το νευρολογικό τμήμα Ζακύνθου (βλ. τα υπ’ αριθμ.
50/28-1-2005 πρακτικά και απόφαση του
Τριμ.Πλημ.Ζακύνθου).
Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου
αυτού από το υπάρχον στον φάκελο της
50/28-1-2005 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Ζακύνθου, όπως βεβαιώνεται από την γραμματέα του ως άνω
Δικαστηρίου, προσκομίζεται από τους
καθ’ ων η αίτηση. Η ιατρική αυτή βεβαίωση με ημερομηνία 16-9-1995 προέρχεται από το νευρολογικό τμήμα του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ζακύνθου και έχει ακόλουθο περιεχόμενο
«Βεβαιούται ότι ο κ.Μ.Α του Δ. εισήχθη
στα εξωτερικά ιατρεία της Νευρολογικής κλινικής ΓΝΜΖ με ζάλη και διαταραχές ισορροπίας κατά την βάδιση. Εκτός
τούτου παρουσίαζε συμπτώματα Ανοϊκής συνδρομής και νευρολογικές διαταραχές. Εδόθη θεραπεία…».
Το έγγραφο αυτό που αναγνώστηκε από το ως άνω ποινικό Δικαστήριο με
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κατηγορούμενο τον αιτούντα που ήταν παρών κατά την δίκη εκείνη της 28-1-2005, είναι το ίδιο με το επικαλούμενο με την υπό
κρίση αίτηση έτερο ως νέο κρίσιμο έγγραφο. Και ναι μεν από το περιεχόμενο της ως
άνω 20/28-1-2005 αποφάσεως του Τριμ.
Πλημ.Ζακύνθου, δεν προκύπτει ευθέως
εάν προσκόμισαν το έγγραφο αυτό οι κατηγορούμενοι ή ο μηνυτής (Ι.Μ, ήδη καθ’
ου η αίτηση αναψηλάφησης), κατά πάσα
όμως περίπτωση, κατέστη τούτο γνωστό
στον τότε κατηγορούμενο και ήδη αιτούντα από την ημέρα εκείνη της δίκης του
(28-1-2005) που ο αιτών έλαβε γνώση
του εγγράφου αυτού που επικαλείται ως

νέο και κρίσιμο για την υπόθεση του, μέχρι
την άσκηση της αναψηλάφησης του στις
20-4-2005, παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών που απαιτείται
για την εμπρόθεσμη άσκηση της αναψηλάφησης για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, όπως είναι και ο αιτών (άρθρο 545
παρ.1 και 3 περ. ε΄ του ΚΠολΔ) και επομένως η υπό κρίση αναψηλάφηση κατά το
εν λόγω έγγραφο (από 16-6-1995 ιατρική
βεβαίωση) αποδεικνύεται ότι ασκήθηκε
εκπρόθεσμα και ως εκ τούτου είναι απαράδεκτη. Κατ’ ακολουθία όλων των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο
της η αίτηση αναψηλάφησης.

319/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Ελένη Κατσούλη, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Αθανάσιος Ασημακόπουλος).
Διακοπή της δίκης λόγω θανάτου του διαδίκου και επανάληψη της δίκης με πρόσκληση
των κληρονόμων από τον αντίδικο του θανόντος. Ο προσκαλών πρέπει να αποδείξει
τη νομιμοποίηση του προσκαλουμένου που ερευνάται αυτεπαγγέλτως, χωρίς να αρκεί
η ομολογία από την ερημοδικία. Επανάληψη της συζήτησης με απόφαση του δικαστηρίου (254 παρ.1 εδ.α ΚΠολΔ). Αυτό γίνεται (για την προσκομιδή οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου και ιδιαίτερα εγγράφων ιδιωτικών ή δημοσίων όταν από παραδρομή ή
για άλλο λόγο δεν προσκομίσθηκαν ή εκ των υστέρων κρίθηκε αναγκαία η προσκομιδή τους. Αναβολή, ερήμην των διαδίκων, για να προσκομισθούν έγγραφα. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 286 παρ.1 στοιχ. α΄, 291,
292 ΚΠολΔ., 1846, 1847, 1858 Α.Κ., σαφώς συνάγεται ότι ο αντίδικος του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή
της δίκης λόγω θανάτου δύναται να επισπεύσει και επαναλάβει τη δίκη με πρόσκληση προς τους κληρονόμους του αποβιώσαντος και σε περίπτωση ακόμη που
δεν γνωστοποιηθεί ο θάνατος, μετά την
παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται
από το άρθρ. 1847 Α.Κ. (τετράμηνης προθεσμίας) για την αποδοχή ή αποποίηση

της κληρονομίας. Η δίκη επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως τριάντα ημέρες μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο
προσκαλών πρέπει να αποδείξει τη νομιμοποίηση του προσκαλουμένου που αυτεπαγγέλτως ερευνάται κατ΄ άρθρο 79
ΚΠολΔ (ΕΚρ. 61/1990 Δνη 33, 1287) και
στη συγκεκριμένη περίπτωση την ιδιότητα των καλουμένων ως κληρονόμων (εξ
αδιαθέτου ή εκ διαθήκης). Η έρευνα χωρεί
και αν ερημοδικεί κάποιος από τους διαδίκους καθόσον δεν ισχύει για τη νομιμοποί-
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ηση η από την ερημοδικία ομολογία (Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ άρθρ. 68 σελ.396, 12).
Εξάλλου κατά το άρθρ. 254 παρ.1
εδ. α΄ ΚΠολΔ το οποίο εφαρμόζεται και
στην ενώπιον του Εφετείου δίκη, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη
της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία
έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά τη
μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που
χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση.
Κατά την εφαρμογή και ερμηνεία
της διατάξεως αυτής εγένετο δεκτό ότι
το δικαστήριο μπορεί κρίνοντας κυριαρχικώς επί όλων αυτών, να διατάξει την
επανάληψη της συζήτησης για την προσκομιδή οιουδήποτε αποδεικτικού μέσου και ιδιαίτερα εγγράφων ιδιωτικών ή
δημοσίων, όταν από παραδρομή ή για
άλλο λόγο δεν προσκομίσθηκαν ή εκ των
υστέρων κρίθηκε αναγκαία η προσκομιδή τους, πράγμα που είναι σύμφωνο
προς την οικονομία της δίκης και προς
τη διάταξη του άρθρου 232 παρ.1 εδφ.
γ΄ΚΠολΔ, με την οποία ορίζεται αδιακρίτως ότι μπορεί να διαταχθεί η κατά τη
συζήτηση προσαγωγή εγγράφων (Εφ.
Αθ. 1675/1991 Αρχ.Ν.ΜΓ 28, Εφ.Αθ
2985/1990 Δνη 31, 1538).
Στην προκειμένη υπόθεση από
τα έγγραφα που προσκόμισαν οι καλούσες-ενάγουσες αποδεικνύονται τα εξής:
Με την οριστική απόφαση 70/1999 του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας αναγνωρίστηκαν οι ενάγουσες κληρονόμοι
του Α. του Δ. και της Μ.Β, εκάστη στο 1/8
όλης της περιουσίας του και ειδικότερα
των δύο καταστημάτων του ισογείου και
του διαμερίσματος του ανωγείου ορόφου που περιγράφονται στην απόφαση.
Κατά της εν λόγω απόφασης
άσκησαν την από 28/12/1999 (αρ.Κατ.
126/1999) έφεση οι εναγόμενοι Κ.Α.Β και
Δ.Α.Β. Στις 12/10/2005 απεβίωσε ο δεύ-
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τερος εκκαλών και επήλθε διακοπή της δίκης. Οι καλούσες επέσπευσαν τη δίκη με
κοινοποίηση της από 12/6/2009 κλήσης
τους καθ’ ών ισχυριζόμενες ότι αυτοί είναι
οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του αποβιώσαντος αφού αποποιήθηκαν την κληρονομιά όλοι οι κληρονόμοι της πρώτης τάξης,
της δεύτερης τάξης και από την τρίτη τάξη
αυτοί της μητρικής γραμμής και είχαν προαποβιώσει ο πάππος και η μάμμη της πατρικής γραμμής Δ.Β και Μ.Β και τα τέκνα
τους Κ., Α. και Μ., χωρίς όμως να αποδεικνύει τα ισχυριζόμενα με την προσκομιδή
των αναγκαίων πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών μη δημοσιεύσεως διαθήκης του αποβιώσαντος, αποποιήσεις.
Επομένως για τη συμπλήρωση του
υπάρχοντος αυτού κενού, πρέπει σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη, να
αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης επί της ουσίας ως προς τον αποβιώσαντα εκκαλούντα Δ.Β ερήμην των καθών
η κλήση 2ου έως και 15ου νομίμων κληρονόμων του αποβιώσαντος εκκαλούντος
Δ.Β, οι οποίοι παρότι κλήθηκαν νομίμως
και εμπροθέσμως για να παραστούν προς
συζήτηση τη εφέσεως κατά την ως άνω
σημειούμενη δικάσιμο δεν εμφανίσθηκαν στο πρωτοδικείο Πύργου Ηλείας Π.Π,
5976. 5977/2.9.2009, 6001, 6005, 6006,
6007, 6008/8.9.2009, 6014/10.9.2009 της
δικ.επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ζακύνθου Ν.Π, 2753/18.9.2009 της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Δ.Β και τις 53295, 53305, 53315,
53325/7.10.2009 του δικ.επιμελητή του
Πρωτοδικείου Πατρών Α.Λ σε συνδ. με τα
φύλλα της 21/1/2010 ημερησίων εφημερίδων Πατρών «ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ» και Αθηνών «Η ΑΥΓΗ» για τους άγνωστους διαμονής έβδομο, όγδοη, ενδέκατο και δωδέκατο των καθών η κλήση) δεν εμφανίσθηκαν και να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, ώστε η κατ’ αυτή
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να προσκομιστούν τα παραπάνω κρίσιμα έγγραφα.
Περαιτέρω από την 2193
Δ/17.9.2009 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πύργου Ηλείας Π.Π, που προσκομίζουν και
επικαλούνται οι καλούσες-εφεσίβλητες,
προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο
αντίγραφο της από 12/6/2009 κλήσης
προς συζήτησης της από 28/12/1999
εφέσεως κατά της ανωτέρω αποφάσεως, η οποία περιέχει πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για
τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή
της παρούσης επιδόθηκε νομότυπα και

εμπρόθεσμα στον εκκαλούντα Κ.Β του Α.
Ο εκκαλών αυτός ο οποίος συνδεόταν με τον αποβιώσαντα δεύτερο εκκαλούντα, με το δεσμό της απλής ομοδικίας δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή
κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε
από τη σειρά του πινακίου.
Πρέπει, συνεπώς να δικαστεί
ερήμην και να απορριφθεί η έφεση ως
ανυποστήρικτη, χωρίς να ακολουθήσει
περαιτέρω έρευνα (άρθρ. 524 παρ. 3
ΚΠολΔ). Πρέπει επίσης, για την περίπτωση που ο εκκαλών θ’ ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας να οριστεί το νόμιμο παράβολο (άρθρα 501, 505 παρ.2 ΚΠολΔ).

328/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μανόλης Κοντογιάννης, Δημήτριος Ρήγας).
Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Εφετείου, στο οποίο εκκρεμεί έφεση κατά
της αποφάσεως του Πρωτοδικείου. Νόμιμη. Ανίκανος προς σύναψη διαθήκης(1719
παρ.3 Α.Κ.). Περιέχονται στη διάταξη αυτή δύο περιπτώσεις. Στοιχεία της ανικανότητας που πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης χωρίς να έχει σημασία η ύπαρξή της πριν τη σύνταξη ή μετά την σύνταξή της. Με την απόδειξη της ανικανότητας προς σύνταξη της διαθήκης βαρύνεται αυτός που υποστηρίζει την ύπαρξη
ανικανότητας. Γεροντική άνοια. Είναι δυνατό να επιφέρει ανικανότητα προς σύνταξη
διαθήκης. Απλή νοητική μείωση που συνοδεύει συχνά την γήρανση, είναι φαινόμενο
απολύτως φυσιολογικό και η απόδειξή της δεν δικαιολογεί από μόνη της ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης. Χρόνος ύπαρξης της ανικανότητας στους δύο λόγους της
ανικανότητας (έλλειψη συνειδήσεως των πράξεων και στέρηση της χρήσης του λογικού). Περιστατικά. Βεβαίωση του σ/φου ότι ο διαθέτης είναι ικανός για σύνταξη, μπορεί να ανατραπεί με ανταπόδειξη χωρίς προσβολή της διαθήκης για πλαστότητα. Περιστατικά που αποδεικνύουν την ικανότητα προς σύνταξη της διαθήκης.

Με την από 23-11-2007 αίτηση ζητεί ο αιτών (ανωτέρω εφεσίβλητος-εναγόμενος) από το Δικαστήριο τούτο, στο οποίο εκκρεμεί η κύρια υπόθεση λόγω ασκήσεως εκ μέρους των καθ’
ων η αίτηση (ανωτέρω εκκαλούντωνεναγόντων) κατά της 93/2006 αποφάσε-

ως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, η οποία εκδόθηκε επί της με αριθμ.
καταθ. 334/14-10-2005 αγωγής των καθ’
ων (βλ. άρθρο 500 ΚΠολΔ, Κ.Μπέης Πολ.
Δικον. άρθρο 500, σελίς 1851, Εφ.Αθ.
929/1995 Ελ.Δικ. 38,875), την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 4578/2006 αποφάσε-
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ως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με τη οποία διατάχθηκε, ως ασφαλιστικό μέτρο, η μεσεγγύηση ενός ακινήτου (διώροφης οικοδομής) του αιτούντος και προς εξασφάλιση της απαιτήσεως τους, μέχρι την επίλυση της διαφοράς
που έχει ανακύψει μετά την άσκηση της
πιο πάνω αγωγής τους ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας.
Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς
εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, στο οποίο εκκρεμεί η έφεση των καθ’
ων κατά της υπ’αριθμ. 93/2006 οριστικής
αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, με την οποία απορρίφθηκε η ως άνω αγωγή των ήδη καθ’ ων και
για την οποία το παρόν Δικαστήριο έχει
αρμοδιότητα, εφόσον εκκρεμεί σ’αυτό η
κυρία υπόθεση (βλ.ΑΠ 2354/2006 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 4321/1985 ΕλΔνη 26, 869, ΑΠ
9248/1990 ΕλΔνη 1991, 1637, Εφ.Αθ.
2360/2003 Ελ.Δνη 2003, 992 και ΕφΑθ
7394/2002 Ελ.Δνη 2003, 816).
Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 697,
684 και 686 επ. του ΚΠολΔ. και πρέπει να
εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν συνεκδικαζόμενη με την πιο πάνω έφεση (άρθρ.31 και
246 ΚΠολΔ), ερήμην των καθ’ ων η αίτηση.
Από τη διάταξη του άρθρου 1719
ΑΚ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση
της από το άρθρο 30 του ν. 2447/1996,
σύμφωνα με την οποία «ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη είναι :1)…2)…3)όσοι
κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης
δεν έχουν συνείδηση των πράξεων τους
ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη
λειτουργία της βούλησης τους», προκύπτει ότι με αυτήν προβλέπονται δύο περιπτώσεις ανικανότητας προς σύνταξη
διαθήκης δηλαδή: α) η έλλειψη συνείδησης των πράξεων και β) η ψυχική ή δια-
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νοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησης.
Έλλειψη συνείδησης των πράξεων υφίσταται όταν ο διαθέτης από αίτιο νοσηρό ή μη (μέθη, ύπνωση κλπ) σε
βαθμό συγχύσεως, αδυνατεί να διαγνώσει την ουσία και το περιεχόμενο της διαθήκης που συντάσσει, καθώς και τις
συνέπειες που θα προκύψουν από αυτήν, χωρίς ν’ απαιτείται γενική και πλήρης έλλειψη της συνείδησης, αφού αρκεί η σε μεγάλο βαθμό σύγχυση της συνείδησης, ενώ ψυχική η διανοητική διαταραχή που περιορίζει σημαντικά τη λειτουργία της βούλησης υφίσταται όταν ο
διαθέτης βρίσκεται σε διαταραχή (ψυχική ή διανοητική) που περιορίζει αποφασιστικά, και δεν του επιτρέπει τον ελεύθερο προσδιορισμό της βουλήσεως του
με λογικούς υπολογισμούς (ΑΠ 12/05,
ΑΠ 444/03, ΑΠ 1360/02, ΑΠ 1145/99,
ΕΑ 7893/02 στη ΝΟΜΟΣ).
Η συνδρομή της ανικανότητας με
τις παρακάτω μορφές κρίνεται κατά τη σύνταξη της διαθήκης, ενώ η μεταγενέστερη επέλευση της ή η ύπαρξη της σε προγενέστερο χρόνο δεν ασκεί επιρροή (ΑΠ
1527/99 Δ/νη 2003/328, ΑΠ 1304/99 Δ/νη
2003.766, Ελ 3192/03 Δ/νη 2004.569, Ελ
9243/02 ΑρχΝ 2002.32). Διαθήκη που συντάσσεται από τέτοιο ανίκανο προς σύνταξη διαθήκης πρόσωπο είναι αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται εξ αρχής ως μη
γενομένη (άρθ. 1718, 180 ΑΚ), και καθένας που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να
ζητήσει με αγωγή να αναγνωρισθεί ότι η
εν λόγω διαθήκη είναι άκυρη (ΑΠ 1304/99
ό.π., ΑΠ 754/95 ΕΕΝ 1996. 654).
Η ικανότητα προς σύνταξη διαθήκης, κατά τεκμήριο υφίσταται και συνεπώς αυτός που επικαλείται το αντίθετο
του τεκμηρίου βαρύνεται με την απόδειξή του (Ελ 3192/03 Δ/νη 2004.569, Ελ
9243/02 ο.π.). Κατάσταση, που είναι δυ-
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νατόν στη συγκεκριμένη περίπτωση να
έχει ως συνέπεια τη στέρηση του λογικού, είναι και η γεροντική άνοια, όταν απ’
αυτήν προκαλείται μόνιμη διαταραχή της
λειτουργίας του νου, σε βαθμό που αποκλείει την ύπαρξη λογικής κρίσης. απλή
νοητική μείωση, που συνοδεύει συχνά τη
γήρανση, είναι φαινόμενο απολύτως φυσιολογικό και η επίκληση και η απόδειξή
της δεν δικαιολογεί από μόνη της ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης.
Σε περίπτωση έλλειψης συνείδησης των πράξεων, η απόδειξη της έλλειψης αυτής πρέπει ν’ αναφέρεται ακριβώς
στο χρόνο σύνταξης της διαθήκης, ενώ
αντίθετα, στην περίπτωση που ο διαθέτης δεν έχει τη χρήση του λογικού λόγω
πνευματικής ασθένειας, αν μεν πρόκειται για πάθηση περιοδικού ή παροδικού
χαρακτήρα, απαιτείται και πάλι ν’ αποδειχθεί ότι η στέρηση της χρήσης του λογικού ακριβώς κατά το χρόνο σύνταξης της
διαθήκης οφείλεται στην πάθηση αυτή, αν
όμως πρόκειται για πάθηση μη ιάσιμη ή
βαριά ψυχική διαταραχή, η οποία αποκλείει την ύπαρξη «φωτεινών διαλειμμάτων»,
αρκεί η απόδειξη ότι ο διαθέτης κατά την
εποχή περίπου (όχι ακριβώς κατά την ημέρα ίσως δε και την ώρα) της σύνταξης της
διαθήκης στερείτο της χρήσεως του λογικού (βλ. Γεωργιάδη, στον ΑΚ Γεωργιάδη
Σταθόπουλου, άρθρα 1719-1720 αρ. 30
και 35Μ, ΑΠ 1680/2002 ΝοΒ 2003.1218,
ΕφΑθ 143/2000 Δνη 2000.826).
Εξάλλου και η δημόσια διαθήκη
μπορεί να προσβληθεί ως άκυρη λόγω
του ότι ο διαθέτης κατά το χρόνο της σύνταξής της δεν είχε συνείδηση των πράξεών του ή δεν είχε τη χρήση του λογικού
του εξαιτίας πνευματικής ασθένειας, χωρίς να απαιτείται να προβληθεί ως πλαστή
κατά το άρθρο 438 ΚΠολΔ, γιατί αυτό δεν
αποτελεί ανταπόδειξη της δηλώσεως του
διαθέτη που βεβαιώνεται ότι έγινε ενώπι-
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ον του συμβολαιογράφου, η οποία δεν επιτρέπεται χωρίς την προσβολή του εγγράφου ως πλαστού, αλλά προσβολή του κύρους της περιεχόμενης σ’ αυτό δικαιοπραξίας (ΑΠ 964/2005 ΕλλΔνη 2005.1451,
ΕφΑθ 826/1999 Δνη 2001.1392). Η κατά
το άρθρο 1724 δημόσια διαθήκη που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου έχει
την αυξημένη αποδεικτική δύναμη του δημοσίου εγγράφου που ρυθμίζουν το άρθρα
438, 440 και 441 του ΚΠολΔ. Ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνο με προσβολή του εγγράψου ως «πλαστού».
Τέτοια γεγονότα που βεβαιώνονται
στη δημόσια διαθήκη, είτε ως γενόμενα
από το συμβολαιογράφο που την συνέταξε, είτε ενώπιόν του, κατά των οποίων ανταπόδειξη μπορεί να γίνει μόνο
με την προσβολή της διαθήκης ως πλαστής, είναι και η τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπουν τα άρθρα 1725
έως 1737 ΑΚ, μεταξύ των οποίων και ότι
έγινε η κατά το άρθρο 1730 ΑΚ δήλωση
τελευταίας βουλήσεως του διαθέτη προφορικά ενώπιον του συμβολαιογράφου
και των λοιπών συμπραττόντων προσώπων, ο τόπος συντάξεως αυτής (άρθρο 1732 περ. 1), καθώς και η βεβαίωση ότι η πράξη διαβάστηκε στο διαθέτη,
ενώ άκουαν τα συμπράττοντα πρόσωπα
[ΑΠ 964/2005 ΕλλΔνη 2005 (46). 1451].
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η Κ.Μ ή Μ. του Δ. και
της Ά., θεία από αδελφό τόσο των εναγόντων όσο και του εναγομένου, διέμενε
μόνιμα από το έτος 1965 στην Αυστραλία
και όταν, τον μήνα Ιούνιο 2001 επέστρεψε στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στην οικία της Κ. χας του αδελφού της Ε.Μ (πατέρα του εναγομένου) στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Ιερού Λόχου 19. Κατά τον
Δεκέμβριο 2003, αναχώρησε για το Βασιλάκι Ηλείας και διέμεινε στην οικία του
ανιψιού της Δ.Μ. του Ε. (εναγομένου) μέ-
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χρι τον θάνατό της στις 26-9-2004. Τέσσερις περίπου μήνες πριν τον θάνατό της ζήτησε από τον Συμβολαιογράφο Ολυμπίων Χ.Λ. να μεταβεί στην οικία που διέμενε μαζί με τον εναγόμενο
ανιψιό της στο Βασιλάκι Ηλείας Προκειμένου να συντάξει την διαθήκη της. Επίσης προσκλήθηκαν και οι Γ.Α. του Δ.Β.Μ
του Γ. και Γ.Γ. του Μ. για να παραστούν
ως μάρτυρες κατά την σύνταξη της διαθήκης της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
1724 ΑΚ. Πράγματι στις 5-3-2004 ο ανωτέρω συμβολαιογράφος και σι μάρτυρες
μετέβησαν στην οικία όπου διέμενε η διαθέτης, όπου, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε από τον συμβολαιογράφο και
τους παρόντες μάρτυρες ότι αυτή δεν στερείται καμιά από τις αισθήσεις της και ότι
δεν εμπίπτει σε κάποια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1719 του ΑΚ περιπτώσεις, προχώρησε (ο συμ/φος) στην σύνταξη της 30649/5-3-2004 δημόσιας διαθήκης σύμφωνα με την ελεύθερη βούλησή της. Βέβαια, τα γεγονότα αυτά που
επιβεβαιώνει ο συμβολαιογράφος (αναφορικά με την κατάσταση της διαθέτιδας)
επιδέχονται ανταπόδειξη, διότι η καταχωρηθείσα σε δημόσια διαθήκη βεβαίωση
του συμβολαιογράφου για την ικανότητα
του διαθέτη να συντάξει διαθήκη κατά το
άρθρο 1719 εδάφιο 3 ΑΚ αποτελεί υποκειμενική κρίση και αντίληψη αυτού και
μπορεί να ανατραπεί με απλή απόδειξη
για το αντίθετο, χωρίς προσβολή της διαθήκης για πλαστότητα.
Μετά τον θάνατο στις 29-6-2004
της ως άνω Κ.Μ, η διαθήκη της δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμ. 214/11-8-2004
πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας. Η δημόσια αυτή διαθήκη περιέχει την τελευταία βούληση της Κ.Μ η
οποία, αφού δήλωσε ότι ανακαλεί κάθε
προηγούμενη δημόσια ή ιδιόγραφη διαθήκη της, εγκατέστησε κληρονόμο σε
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όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία της
τον εναγόμενο (ανιψιό της) επειδή, όπως
η ίδια ανέφερε στην ως άνω διαθήκη της,
«με φροντίζει, με περιποιείται, και παρέχει σε εμένα διατροφή και περίθαλψη και
είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη».
Από τον τρόπο που η διαθέτης διατύπωσε την τελευταία της βούληση και
από την σαφή δικαιολόγηση της αιτίας
που την οδήγησε στην διάθεση των περιουσιακών της στοιχείων στον εναγόμενο, μαρτυρείται ότι αυτή είχε κατά τον
χρόνο συντάξεως της διαθήκης της, πλήρη πνευματική διαύγεια και τη δυνατότητα να προσδιορίσει ελεύθερα τη βούλησή
της. Περί τούτου καταθέτει μετά πλήρους
γνώσεως και εξ ιδίας αντιλήψεως ο μάρτυρας ανταπόδειξης Γ.Α, ο οποίος ήταν
ένας εκ των συμπραττόντων μαρτύρων
στην διαθήκη, και, εκτός από την συμμετοχή του αυτή, είχε συχνή επικοινωνία με
την διαθέτη λόγω του ότι μετέβαινε στην
οικία όπου αυτή διέμενε με τον εναγόμενο-ανιψιό της προς είσπραξη του ενοικίου
της κατοικίας του, όπου και την συναντούσε, μάλιστα δε αυτή τον περιποιόταν συνομιλώντας μαζί του και προσφέροντάς
του καφέ. Για να στηρίξουν οι ενάγοντες
τον ισχυρισμό τους περί ελλείψεως συνειδήσεως των πραττομένων ένεκα διαταράξεως των νοητικών λειτουργιών της
διαθέτιδας, επικαλούνται ότι αυτή έπασχε
από καταθλιπτική συνδρομή, βαριά καρδιακή ανεπάρκεια φέρουσα μόνιμο βηματοδότη, ουρολοίμωξη και γεροντική άνοια.
Πράγματι, η ως άνω διαθέτης από
το έτος 1992 είχε καρδιολογικά προβλήματα, έχουσα υποστεί οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου, ωστόσο η πορεία της ασθένειάς της υπήρξε καλή και χωρίς επιπλοκές (βλ. το από 8-6-1992 ιατρικό σημείωμα του Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ». Το έτος 2002 νοσηλεύτηκε από 1-8-2002 έως 12-8-2002
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στο νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Αθηνών, πάσχουσα από ουρολοίμωξη με
μικροβιαμία, υποθυρεσειδισμό, καρδιακή ανεπάρκεια, παλαιά παρακαμπτήρια
στεφανιαίων έχουσα μόνιμο βηματοδότη
και καταθλιπτική συνδρομή υπό αγωγή
(βλ. το 03/04/5069/8-6-2005 Πιστοποιητικό νοσηλείας του ως άνω νοσοκομείου).
Στην συνέχεια και ενώ ήδη διέμενε στο Βασιλάκι Ηλείας χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Πύργου «Μανωλοπούλειο» από
21-2-2004 έως 1-3-2004, οπότε εξήλθε μετά από βελτίωση της υγείας της, με
την διάγνωση, υπογλυκαιμικά επεισόδια
και πιθανό παλαιό ΑΕΕ. Τελικά η ανωτέρω διαθέτης αποβίωσε στις 26-9-2004
από καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια-γεροντική εξάντληση στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου εισήλθε στις
17-6-2004 λόγω αδυναμίας σίτισης, καταβολής και ,‘ων (βλ. το από 17-6-2004
εισιτήριο) και παρέμεινε νοσηλευόμενη
έως την ημέρα του θανάτου της (βλ. την
από 27-12-2005 βεβαίωση του ως άνω
νοσοκομείου σε συνδυασμό με το ΟΠ 296-2004 εξιτήριο στο οποίο αναγράφεται
η ως άνω διάγνωση και ο θάνατός της).
Σε κανένα από το παραπάνω ιατρικά έγγραφα και πιστοποιητικά, αναφέρεται ως πάθηση της διαθέτιδας η γεροντική
άνοια. Η κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης δεν κρίνεται πειστική καθόσον περιέχει πλήθος ανακριβειών. Ειδικότερα, αυτός καταθέτει ότι η διαθέτης διέμενε στην
Πετρούπολη Αττικής στην οδό Θράκης
49, όπου είχε ιδιόκτητη οικία, αν και τούτο είναι αναληθές, διότι, εκτός από το μισθωτήριο με ημερομηνία 1-6-2000 από το
οποίο προκύπτει ότι η ως άνω οικία (διαμέρισμα) ήταν μισθωμένη για μια διετία τουλάχιστον, επιπροσθέτως από αδιάκοπη
σειρά εγγράφων της ΕΤΕ Αμαρουσίου με
την οποία συναλλασσόταν η ίδια, καθώς
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και από ιατρικές εξετάσεις που είχε υποβληθεί στις 22-7-2003 και είχαν διενεργηθεί από τον ιατρό Ν. Δ. – Ρ. στην οδό Διονύσου 35 στο Μαρούσι, προκύπτει ότι
αυτή αφότου επανήλθε στην Ελλάδα (Ιούνιο 2001) μέχρι την αναχώρησή της για το
Βασιλάκι Ηλείας, διέμενε στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Ιερού Λόχου 19.
Εξάλλου δεν είναι λογικό να διαμένει στην Πετρούπολη και να εισπράττει την σύνταξή της από την ΕΤΕ Αμαρουσίου, όπως αναληθώς καταθέτει ο
μάρτυρας αυτός περί συναλλαγής της με
την Λαϊκή Τράπεζα Αμαρουσίου, επειδή
η Πετρούπολη δεν έχει Λαϊκή Τράπεζα,
αν και η διαθέτης ουδέποτε συναλλάχθηκε με τέτοια τράπεζα (Λαϊκή).
Περαιτέρω, από κανένα αποδεικτικό μέσο προέκυψε ότι οι προαναφερθείσες ασθένειες από τις οποίες έπασχε η
διαθέτης, της είχαν προκαλέσει διατάραξη των νοητικών λειτουργιών της, ώστε
κατά τον χρόνο της συντάξεως της διαθήκης της, αυτή να μην έχει συνείδηση των
πράξεών της. Αντιθέτως αποδείχτηκε ότι,
παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η ως άνω διαθέτης, ζούσε φυσιολογική ζωή συναλλασσόμενη αυτή η ίδια
με τις τράπεζες απ’ όπου εισέπραττε την
σύνταξή της, τόσο στο Μαρούσι Αττικής,
όσο και στο Βασιλάκι Ηλείας, όπως προκύπτει από σειρά αντιγράφων σχετικών
εντύπων διαφόρων συναλλαγών της με
την ΕΤΕ καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής της στην Ελλάδα, με τελευταία την
από 1-12-2003 βεβαίωση αγοράς συν/τος
της ως άνω Τράπεζας (ΕΤΕ από το κατάστημα Αρχαίας Ολυμπίας) και είχε πνευματική διαύγεια και πλήρη επικοινωνία με
τους συναλλασσόμενους μαζί της. Επίσης
ουδόλως αποδείχθηκε ότι η διαθέτης κατά
την σύνταξη της διαθήκης της δεν εξέφρασε ελεύθερα την βούλησή της και ότι αυτή
ήταν προϊόν υποβολής λόγω ψυχοσωμα-
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τικής πίεσής της εξαιτίας απαγωγής της
και εγκαταστάσεώς της από τον εναγόμενο στην οικία του παρά τη θέλησή της και
διαβιώσεώς της εκεί σε άθλιες συνθήκες
χωρίς ιατρική φροντίδα και περίθαλψη,
όπως αβάσιμα ισχυρίζονται οι ενάγοντες.
Η κατάθεση του μάρτυρος αποδείξεως περί εξαφανίσεώς της και περί
αγωγής της σε κατάσταση φόβου, από
ουδέν στοιχείο συνεπικουρείται, ειδικώς
δε αφού καμιά καταγγελία από τους συγγενείς της (μεταξύ των οποίων και σι ενάγοντες) έγινε στην αστυνομία περί εξαφανίσεως ή απαγωγής της, ενώ από τα
ήδη αναφερθέντα στοιχεία προέκυψε ότι
ο εναγόμενος φρόντιζε και περιποιόταν
την θεία του, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο Πύργου (όποτε χρειάστηκε)
και φροντίζοντας να την επισκέπτεται και
παρακολουθεί την υγεία της κατ’ οίκον ο
αγροτικός ιατρός Ν.Τ.
Κατά την διάρκεια της σύνταξης
της ως άνω διαθήκης ήταν παρόντα τα
πρόσωπα που συνέπραξαν σ’ αυτήν, δηλαδή, ο συμβολαιογράφος, οι μάρτυρες
και η διαθέτης και κανείς άλλος, μετά δε
την ολοκλήρωσή της και αφού διαβάστηκε καθαρό και μεγαλόφωνα και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από τους μάρτυρες, τον συμβολαιογράφο και την διαθέτη.
Ο δε ο ισχυρισμός των εναγόντων,
τον οποίο επαναφέρουν με λόγο εφέσεως, ότι δηλαδή οι φερόμενες ως υπογραφές της διαθέτιδας δεν είναι αυτής, λόγω
του ότι αυτή δεν μπορούσε να υπογράψει εξ αιτίας της βαριάς εξαντλήσεώς της
κατά τον χρόνο σύνταξης της διαθήκης,
αλλά έτερο άγνωστο πρόσωπο έθεσε την
υπογραφή της στην διαθήκη κατ’ απομίμηση της γνήσιας, δεν αποδείχθηκε.
Αντιθέτως, αποδείχθηκε ότι την
υπογραφή επί της διαθήκης έθεσε η ίδια
η διαθέτιδα, η οποία, κατά τον χρόνο συντάξεως της διαθήκης είχε συνείδηση
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των πράξεών της, γνώριζε ότι συντάσσει διαθήκη και ότι εγκαθιστά ως κληρονόμο της τον εναγόμενο, η δε προσκομιζόμενη ιδιωτική γραφολογική γνωμοδότηση δεν κρίνεται πειστική, λαμβανομένου υπόψη ότι οι προς σύγκριση, με
την διαθήκη, υπογραφές της διαθέτιδος
είναι μόνον δύο και απέχουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της ένδικης διαθήκης, δεδομένου ότι,
η μία έχει τεθεί σε συμβόλαιο του έτους
1965 και η δεύτερη σε εξουσιοδότηση
του έτους 1992, δηλαδή η πρώτη απέχει 39 έτη και η δεύτερη 12 έτη από την
επίμαχη υπογραφή της διαθήκης.
Είναι δε εύλογο ότι ο επί μακρόν
διαδραμών χρόνος, η σωματική κατάσταση της διαθέτιδος που προφανώς
είχε επηρεαστεί από τις προαναφερθείσες ασθένειές της και η ηλικία της είχαν
οπωσδήποτε επηρεάσει τον τρόπο υπογραφής της, πράγμα το οποίο δεν επισημαίνεται και δεν λαμβάνεται υπόψη
στην ως άνω γραφολογική γνωμοδότηση. Περαιτέρω σημειώνεται ότι η εν λόγω
γραφολογική γνωμοδότηση, όσον αφορά το συμπέρασμά της, από ουδέν στοιχείο της δικογραφίας συνεπικουρείται.
Επομένως, είναι αβάσιμος ο σχετικός λόγος της εφέσεως και γι’ αυτό πρέπει ν’ απορριφθεί. Αλλά ούτε και ο ισχυρισμός τους, τον οποίο επαναφέρουν με
την έφεσή τους, ότι δηλ. οι υπογραφές αυτές στην διαθήκη μόνο ως προϊόν έμμεσης άλλως δευτερευούσης βοήθειας μπορούν να χαρακτηρισθούν, αποδείχθηκε
ότι είναι βάσιμος, αφού από κανένα στοιχείο προέκυψε ότι κάποιος υποβοηθούσε
το χέρι της διαθέτιδος κατά την θέση της
υπογραφής της, παρεκτός του ότι γίνεται
δεκτό ότι αν τρίτος «βοήθησε» το διαθέτη
κατά τη διαμόρφωση της υπογραφής του
δεν επηρεάζει το κύρος της διαθήκης γιατί ουσιαστικά η γραφική κίνηση προέρχε-
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ται από τον ίδιο το διαθέτη (ΑΠ 649/1966
Ν0Β 15 (1967). 577, ΕφΑθ 4754/1986 ΕλλΔνη 27 (1986). 1348).
Συνεπώς, ο λόγος αυτός της εφέσεως πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος.
Επίσης, με βάση τα πραγματικά περιστατικά που εκτίθενται ανωτέρω, πρέπει να
απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος και
ο έτερος λόγος ακυρότητας της διαθήκης
που αναφέρεται στην τελευταία βάση της
αγωγής, δηλαδή ότι είναι άκυρη, διότι,
από μόνη την δήλωση του συντάξαντος
την επίδικη διαθήκη ως άνω συμβολαιογράφου που καταχωρίσθηκε στην πράξη αυτή, ότι «σε βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσε η διαθέτης συντάχθηκε
η παρούσα σε δύο (2) φύλλα χάρτου και
αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από την
διαθέτιδα, τους μάρτυρες και εμένα» και
από τη βεβαίωση αυτού ότι «Τα πρόσωπα που συμπράττουν στη διαθήκη αυτή
ήσαν παρόντα καθ’ όλην την διάρκεια της
σύνταξης της διαθήκης και δεν παρευρέθηκε σ’ αυτήν κανείς άλλος, εκτός από
την διαθέτιδα, τους μάρτυρας και εμένα»,
δεν προκύπτει διαβάστηκε μεγαλόφωνα
η διαθήκη από το συμβολαιογράφο στο
διαθέτη και τα συμπράττοντα πρόσωπο.
Και τούτο διότι, αποδείχθηκε ότι πράγματι τηρήθηκε η διαγραφόμενη από τη διάταξη του άρθρου 1733 ΑΚ προϋπόθεση.
Το συμπέρασμα αυτό του δικαστηρίου ενισχύεται από το γεγονός ότι όλα τα
συμπράττοντα πρόσωπα (διαθέτης, μάρτυρες, συμβολαιογράφος) ήσαν παρόντα
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύνταξης της διαθήκης ‚ η οποία αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα και βεβαιώθηκε υπογράφηκε Από τη διατύπωση αυτή συνάγεται ότι η πράξη διαβάστηκε στη διαθέτιδα ενώ άκουγαν τα συμπράττοντα πρόσωπο (μάρτυρες) και βεβαιώνεται σ’ αυτήν ότι αυτό έγινε. Γι’ αυτό και η τελευ-
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ταία αγωγική βάση που αφορά σ’ αυτόν
τον λόγο ακυρότητας της διαθήκης πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Τα ίδια έκρινε και η εκκαλούμενη και
την απέρριψε. Συνεπώς ορθό εκτίμησε
τις αποδείξεις. Γι’ αυτό και ο τελευταίος
λόγος της εφέσεως, με τον οποίο σι ενάγοντες υποστηρίζουν τα αντίθετα, πρέπει
να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος.
Συνακόλουθα όλων όσων αναφέρθηκαν
παραπάνω, η αγωγή πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή του δέχθηκε τα ίδια και έκρινε την
αγωγή νόμιμη κατά την εξεταζόμενη βάση
της και στη συνέχεια απέρριψε αυτήν ως
ουσιαστικά αβάσιμη, ορθό ερμήνευσε το
νόμο και εκτίμησε τις προσκομισθείσες
αποδείξεις και δεν έσφαλε και επομένως
άπαντες σι λόγοι της κρινόμενης εφέσεως
με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετο κρίνονται αβάσιμοι. Μη υπάρχοντος άλλου λόγου προς έρευνα, πρέπει ν’ απορριφθεί η έφεση ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.
Περαιτέρω, και όσον αφορά την
αίτηση ανακλήσεως της 4578/2006 αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την
οποία διατάχθηκε η μεσεγγύηση του ακινήτου διώροφης οικοδομής με υπόγειο
που βρίσκεται στην οδό Θράκης 49 στο
Δήμο Ιλίου Αττικής, το οποίο (ακίνητο) συμπεριλαμβάνεται στην κληρονομηθείσα
από τον ως άνω εναγόμενο (ήδη αιτούντα), περιουσία της Κ.Μ με την 30649/53-2004 δημόσια διαθήκη της, επειδή με
την έγερση της κριθείσας ανωτέρω αγωγής είχε ανακύψει διαφορά μεταξύ των
διαδίκων σχετικά με την ακυρότητα της
εν λόγω διαθήκης και είχε πιθανολογηθεί
κίνδυνος εκποίησης από τον τότε καθ’ ου
η αίτηση (ήδη αιτούντα), μετά την απόρριψη της κρινόμενης εφέσεως, κατά τα προ-

406

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

εκτεθέντα και την ως εκ τούτου τελεσιδικία της 93/2006 οριστικής αποφάσεως
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας με
την οποία απορρίφθηκε η αγωγή, πρέπει
να γίνει δεκτή, κατά το άρθρο 698 παρ. 1
περ. α του ΚΠολΔ, η αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη και να ανακληθεί η 4578/2006
απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μο-

νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Τέλος πρέπει να επιβληθούν τα
δικαστικά έξοδα του εφεσιβλήτου του
παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας σε βάρος των εκκαλούντων λόγω της ήττας
των κατά το σχετικό περί τούτου νόμιμο αίτημά του (άρθρ. 176, 183 και 191
παρ. 2 ΚΠολΔ).

336/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Κωνσταντίνα Χαββά).
Διοικητικές διαφορές ουσίας. Υπάγονται στα τακτικά δικαστήρια έστω και αν ο ενάγων
είναι το δημόσιο ή το ν.π.δ.δ. και εναγόμενος είναι ιδιώτης, εφόσον με την αγωγή επιδιώκεται η ικανοποίηση αξιώσεως που προέρχεται από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου. Διοικητική σύμβαση. Έννοια. Φαρμακοποιοί. Υποχρεώσεις τους όταν συμβάλλονται είτε ατομικά είτε συλλογικά με το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
(π.δ. 8/2001). Ο φαρμακοποιός που εισέπραξε περισσότερα απ’ όσα δικαιούται από
το δημόσιο ή ν.π.δ.δ.(χωρίς να εισπράξει από τον ασφαλισμένο τη συμμετοχή του)
ενάγεται από το δημόσιο ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου. Αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου απορρίπτεται για έλλειψη δικαιοδοσίας. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 94 §§ 1 και
3 του Συντάγματος, όπως ίσχυε πριν την
αναθεώρηση του έτους 2001, η εκδίκαση
των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει
στα υφιστάμενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, από τις διαφορές δε αυτές, όσες
δεν έχουν υπαχθεί στα δικαστήρια αυτά
πρέπει να υπαχθούν υποχρεωτικά στην
δικαιοδοσία τους εντός της οριζόμενης
προθεσμίας πέντε ετών, που μπορεί να
παρατείνεται με νόμο. Σε εκτέλεση της
συνταγματικής αυτής διατάξεως εκδόθηκε ο ν. 1406/1983, με το άρθρο 1 § 2 του
οποίου υπήχθησαν στην δικαιοδοσία των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, μεταξύ άλλων, και οι διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας
των διοικητικών συμβάσεων (εδάφιο ι΄),
δηλαδή εκείνες οι διαφορές που προέρ-

χονται από διοικητική σύμβαση και ανάγονται στο κύρος, την ερμηνεία και την
εκτέλεση αυτής ή σε οποιαδήποτε παρεπόμενη της συμβάσεως αυτής αξίωση
(Α.Ε.Δ. 6/2007 Ελ. Δ/νη 49,98).
Περαιτέρω, ενόψει της αρχής του
ενιαίου της εκδικάσεως των διοικητικών διαφορών ουσίας από τα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια — που καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Συντάγματος — η εκδίκαση των διαφορών ουσίας που γεννώνται με την άσκηση αγωγής
υπάγεται στα δικαστήρια αυτά (δηλαδή τα
τακτικά διοικητικά δικαστήρια) ακόμη και
όταν ενάγων είναι το Δημόσιο ή ν.π.δδ. και
εναγόμενος είναι ιδιώτης ή ν.π.ι.δ., υπό την
προϋπόθεση πάντοτε η αξίωση, της οποίας η ικανοποίηση επιδιώκεται με την αγωγή, πηγάζει από έννομη σχέση δημοσίου
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δικαίου που δημιουργείται, μεταξύ άλλων,
από μονομερή διοικητική πράξη.
Και ναι μεν ο ν. 1406/1983 στο
άρθρο 2 αναφέρεται στα της ασκήσεως προσφυγής και αγωγής μόνο κατά
του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των
Ο.Τ.Α. όχι δε και κατά ιδιωτών, ενώ και
ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
2717/1999, στα άρθρα 63, 65 και 71
αναφέρεται επίσης στην άσκηση αγωγής αντίστοιχα κατά του Δημοσίου ή άλλων ν.π.δ.δ., οι διατάξεις όμως αυτές
αναφέρονται στο συνήθως συμβαίνον
και δεν αποκλείουν την εκ μέρους των
διοικητικών δικαστηρίων επίλυση διαφορών που δημιουργούνται από την άσκηση αγωγής του δημοσίου ή των λοιπών
ν.π.δ.δ. κατά ιδιώτη ή ν.π.ι.δ. όταν με την
αγωγή επιδιώκεται η ικανοποίηση αξιώσεως προερχόμενης από έννομη σχέση
δημοσίου δικαίου (Α.Π. 1326/2007 Ελ.
Δ/νη 48,1384, Σ.Τ.Ε. 3493/2005 Ελ. Δ/
νη 48,1185, Σ.Τ.Ε. 1528/2004, Ελ. Δ/νη
46, 1208, Σ.Τ.Ε. 1622/2003).
Εξάλλου, η σύμβαση είναι διοικητική όταν: α) το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, β) δια της συνάψεώς της επιδιώκεται η ικανοποίηση
σκοπού τον οποίο ο νόμος έχει αναγάγει
σε δημόσιο σκοπό και γ) το Δημόσιο ή το
ν.π.δ.δ., είτε βάσει του κανονιστικού καθεστώτος που διέπει την σύμβαση, είτε
βάσει ρητρών οι οποίες περιλαμβάνονται στην σύμβαση και σι οποίες αποκλίνουν από το κοινό δίκαιο, ευρίσκεται, για
την εξυπηρέτηση του δημοσίου σκοπού,
σε υπερέχουσα θέση έναντι του αντισυμβαλλομένου του, δηλαδή σε θέση η οποία
δεν προσιδιάζει στην σύμβαση η οποία
συνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του ιδιωτικού δικαίου (ΑΕΔ. 6/2007 οπ.,
Α.Ε.Δ. 10/2003, Ολ. Σ.Τ.Ε. 1031/1995,
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Σ.Τ.Ε. 72/2009 Ελ. Δ/νη 50,1202, Σ.Τ.Ε.
3602/2005 Ελ. Δ/νη 47,1177).
Το Π.Δ. 67/93.2000 «Καθορισμός
υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών και επιβολή
κυρώσεων για παράβαση των υποχρεώσεων» (ΦΕΚ 58 Α) στο άρθρο 4 αυτού,
που έχει τον υπέρτιτλο «Υποχρεώσεις
Φαρμακοποιών» και τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ.
8/111.2001 (ΦΕΚ 6 Α’), ορίζει τα εξής: Α.
Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται είτε
ατομικά είτε συλλογικά με το Δημόσιο και
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, υποχρεούνται: 1. να συμμορφώνονται με τις
διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τις διατάξεις της νομοθεσίας και
των οδηγιών των αρμοδίων Υπουργείων
περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους...
4. να εκτελούν σι ίδιοι ή οι αντικαταστάτες
τους πιστά κάθε συνταγή που έχει εκδοθεί κανονικά και προσκομίζει για εκτέλεση
εμπρόθεσμα (εντός 5 εργάσιμων ημερών
από την έκδοσή της)... Η συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου... Η τυχόν εκτέλεση συνταγής που δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, στερεί από το φαρμακοποιό το δικαίωμα να
εισπράξει την αξία της από το Δημόσιο ή
τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό... 5. να
εκτελούν τη συνταγή τη στιγμή που προσκομίζεται. Η συνταγή δεν επιτρέπεται να
παραμένει στο φαρμακείο ανεκτέλεστη ...
6. να συμπληρώνουν κανονικά και με ευκρίνεια τη συνταγή και στις προβλεπόμενες σ’ αυτή θέσεις να επικολλούν τις ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων προσέχοντας να είναι εμφανείς σι κωδικοί και σι
γραμμωτοί κώδικες αυτών, να αναγράφουν την ημερομηνία εκτέλεσης της συ-
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νταγής, να συμπληρώνουν τον κωδικό
τους, ο οποίος είναι ο αριθμός μητρώου
τους στο Τ.Σ.Α.Υ., να επιθέτουν τη σφραγίδα τους, στην οποία απαραίτητα πρέπει
να αναφέρεται ο ΑΦΜ τους και να υπογράφουν... 14. να επιτρέπουν, σε οποιαδήποτε εργάσιμο ημέρα και ώρα την είσοδο
στο φαρμακείο των εντεταλμένων οργάνων των Υπουργείων και των ασφαλιστικών οργανισμών, για έλεγχο της τήρησης
των διατάξεων του παρόντος, των όρων
των συμβάσεων και των οριζομένων στις
σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Στα εντεταλμένα για έλεγχο όργανα ο
συμβεβλημένος φαρμακοποιός οφείλει να
παρέχει κάθε πληροφορία και κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί από αυτά. Β. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα προβαίνουν σε
ελέγχους στα φαρμακεία προς διαπίστωση της τηρήσεως των αναφερομένων στο
παρόν άρθρο υποχρεώσεων των φαρμακοποιών. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
μπορούν να καλούν τους ασθενείς προκειμένου να διαπιστώσουν τη χορήγηση
των αναφερομένων στη συνταγή φαρμάκων. Γ. Η παράβαση από το συμβεβλημένο φαρμακοποιό των υποχρεώσεών του
όπως καθορίζονται από το παρόν, συνεπάγεται, εκτός των ενδεχομένων ποινικών
κυρώσεων ή των διοικητικών που προβλέπονται από την κειμένη φαρμακευτική νομοθεσία όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και
επιβολή των εξής κυρώσεων. 1. Πρόστιμο, για κάθε παράβαση που διαπιστώνεται, κυμαινόμενο... 2. Καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από την πλευρά του
Δημοσίου ή του ασφαλιστικού Οργανισμού. Νέα σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί πριν από την παρέλευση έτους από
την καταγγελία... Ε. Σε κάθε περίπτωση
σι παραβάσεις των φαρμακοποιών γνωστοποιούνται και στον οικείο φαρμακευτικό
σύλλογο, προκειμένου να διερευνήσει την
υπόθεση και να επιβάλλει τις προβλεπό-
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μενες πειθαρχικές κυρώσεις. ΣΤ. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση των αρμόδιων Οργάνων
του Δημοσίου και κάθε ασφαλιστικού Οργανισμού μετά την παροχή από το φαρμακοποιό σχετικών εξηγήσεων, οι οποίες
υποβάλλονται μέσα σε δέκα ημέρες από
την ημέρα που έλαβε το σχετικό έγγραφο. Κατά της αποφάσεως αυτής ο φαρμακοποιός δύναται να ασκήσει μέσα σε
τριάντα ημέρες από την κοινοποίησή της
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για το Δημόσιο, ενώπιον
του Διοικητή του Ιδρύματος για Το ΙΚΑ και
ενώπιον του Δ.Σ. του ασφαλιστικού φορέα,
γιο τους λοιπούς οργανισμούς ...‘Εξάλλου
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 88 της 3/16.4.98
«Καθιέρωση ενιαίου εντύπου συνταγής
χορήγησης φαρμάκων για το Δημόσιο και
τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς» καθιερώνεται ενιαίο έντυπο καταγραφής και χορήγησης φαρμάκων (συνταγή) που χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από το Δημόσιο
και όλους τους φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθένειας, ανεξάρτητο από την ονομασία και τη νομική τους μορφή, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατά δε το άρθρο 2 §
2 του ιδίου ως άνω Π. Δ/τος «Σε κάθε συνταγή αναγράφονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία.... ια. Η ποσότητα, η τιμή
μονάδος, η συνολική αξία κάθε φαρμάκου,
η συμμετοχή του ασφαλισμένου, το μερικά
σύνολα ανά ποσοστό συμμετοχής, η συνολική αξία των φαρμάκων και το πληρωτέο
ποσό...». Τέλος, κατά το άρθρο 3 εδαφ. δ
του προαναφερόμενου π. δ/τος «Η συνταγή είναι έγκυρη όταν είναι συμπληρωμένα
ευδιάκριτα όλα τα στοιχεία του άρθρου 2».
Στην προκειμένη περίπτωση το
ενάγον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών», που είναι φορέας κοινωνικής ασφαλίσεως, εκθέ-
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τει στην από 14.10.2004 αγωγή του ότι με
συλλογική σύμβαση προμήθειας φαρμάκων που καταρτίσθηκε μεταξύ του Διοικητή του και του Προέδρου του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου (Ν.Π.Δ.Δ) όλοι
οι φαρμακοποιοί της χώρας και του νομού
Αχαΐας, μεταξύ των οποίων και ο εναγόμενος, είχαν αναλάβει την υποχρέωση να
προμηθεύουν φάρμακα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού από τα φαρμακεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της
παρ. 2 του άρθρου 21 του Α.Ν. 1384/38,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
Ν.Δ. 171/1946, β) του Π.Δ/τος 88/1998,
γ) του Π. Δ/τος 67/2000, όπως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.
Δ/τα 8/2001 και 137/2001 και δ) του Κανονισμού. Ότι όλοι οι φαρμακοποιοί, μέλη
των Φαρμακευτικών Συλλόγων που είχαν
σε νόμιμη λειτουργία φαρμακείο, όπως ο
εναγόμενος, ήσαν υποχρεωμένοι να χορηγούν κατά την διάρκεια ισχύος της συμβάσεως όλα τα φάρμακα και ιδιοσκευάσματα
που αναγράφονταν στις προσκομιζόμενες
συνταγές των ασφαλισμένων του, συμμορφούμενοι προς τούτο με τις προαναφερόμενες διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας. Ότι, ενώ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
7/ΟΙΚ319/1.4.92 απόφαση του Υπουργού
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία συμπληρώθηκε η υπ’
αριθμ. 7/ΟΙΚ.1143/21.12.90 απόφαση του
ιδίου ως άνω Υπουργού καθορίσθηκε, μεταξύ άλλων, σε ποσοστό 10% η συμμετοχή των ασφαλισμένων στην αγορά των ενδεικνυόμενων και συνταγογραφούμενων
φαρμάκων για την αντιμετώπιση του «αδενώματος υπόφυσης», ο εναγόμενος εκτέλεσε και εισέπραξε τις αναλυτικώς αναγραφόμενες συνταγές των ασφαλισμένων του (ενάγοντος) σε ποσοστό 100%
(δηλαδή χωρίς να εισπράξει — παρακρατήσει το νόμιμο ποσοστό 10% ή 25% ανά
περίπτωση) με αποτέλεσμα να Το ζημιώ-
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σει κατά το ποσό των 51.166,42 ευρώ άλλως κατά το ποσό των 5.800,38 ευρώ. Με
βάση αυτό το Ιστορικό ζήτησε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει το ποσόν των 51.166,42 ευρώ άλλως το ποσόν
των 5.800,38 ευρώ.
Με την αγωγή αυτή, που έχει το
προεκτιθέμενο περιεχόμενο και αιτήματα, εισάγεται διοικητική διαφορά ουσίας,
αφού το ενάγον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι ασφαλιστικός Οργανισμός και η καταγόμενη προς διάγνωση διαφορά προέρχεται από διοικητική
σύμβαση (σύμβαση προμήθειας φαρμάκων ασφαλισμένων του ως άνω Οργανισμού), εξυπηρετεί άμεσα δημόσιο σκοπό εφόσον η παροχή φαρμάκων στους
ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. αποτελεί
υλοποίηση της μέριμνας του ανωτέρω
ν.π.δ.δ. για την εξασφάλιση της υγείας
της συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών
και εκπλήρωση των σκοπών της Κοινωνικής ασφαλίσεως, επιπλέον δε έχουν
ενσωματωθεί στην επίδικη σύμβαση
ως ρήτρες διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, οι οποίες προσδίδουν κατ’ αρχήν, στο συμβαλλόμενο ν.π.δ.δ. υπερέχουσα θέση έναντι του εναγομένου, δεδομένου ότι κατά την προεκτεθείσα νομοθεσία που διέπει την επίδικη σύμβαση, σε περίπτωση παραβάσεως από τον
φαρμακοποιό των καθοριζομένων υποχρεώσεών του υφίσταται δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της συμβάσεως
από τον ενάγοντα Οργανισμό (πρβλ. και
Σ.Τ.Ε. 3602/2005 Ελ. Δ/νη 47,1177), ενώ
περαιτέρω προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων εις βάρος του φαρμακοποιού από την φαρμακευτική νομοθεσία καθώς και η επιβολή προστίμου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ενάγοντος ασφαλιστικού οργανισμού, κατά της οποίας (αποφάσεως)
παρέχεται το δικαίωμα προσφυγής από
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τον φαρμοκοποιό ενώπιον του Δ.Σ. του
ως άνω Οργανισμού και επίσης παρέχεται το δικαίωμα στο ενάγον να διενεργεί
έλεγχο δια των εξουσιοδοτημένων Οργάνων του συμβεβλημένου φαρμακείου.
Επομένως η ένδικη διαφορά υπάγεται στην δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ως εκ τούτου η υπό
κρίση αγωγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη για έλλειψη δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων, του ζητήματος τούτου
ερευνωμένου και αυτεπαγγέλτως υπό του
Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 2 και 4 ΚΠολΔ,
Εφ. Αθην. 1173/1980 Ε.Ε.Ν. 48,82).
Ενόψει των ανωτέρω η εκκαλουμένη, η οποία απέρριψε την προβληθείσα
σχετική ένσταση του εναγομένου δεχθείσα
ότι τα πολιτικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία προς εκδίκαση της ως άνω αγωγής,

την οποία εν συνεχεία έκανε εν μέρει δεκτή
ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, εσφαλμένως
εφάρμοσε τον νόμο και για τούτο πρέπει:
α) να απορριφθεί η από 24.3.2008 έφεση
του ενάγοντος και β) να γίνει δεκτή ως και
κατ’ ουσίαν βάσιμη η από 18.1.2008 έφεση του εναγομένου και να εξαφανισθεί η
εκκαλουμένη και αφού κρατηθεί από το
Δικαστήριο τούτο η υπόθεση και δικασθεί
κατ’ ουσίαν κατ’ άρθρο 535 § 1 ΚΠολΔ, να
απορριφθεί η από 14.10.2004 αγωγή ως
απαράδεκτη για έλλειψη δικαιοδοσίας των
πολιτικών δικαστηρίων.
Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας πρέπει να συμψηφισθούν στο σύνολό τους λόγω του δυσερμηνεύτου των
νομικών διατάξεων που εφαρμόσθηκαν
(άρθρα 179 και 183 ΚΠολΔ).

346/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αθάνασιος Τσουλός -Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Άγγελος Πίγκας, Γεώργιος Παναγιώτου).
Αναγνωριστική αγωγή. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη και νόμιμη. Αγωγή αναγνωριστική που εγείρεται προς το σκοπό να αναγνωρισθεί η συντέλεση ορισμένων πραγματικών γεγονότων και να διαπιστωθεί ότι ο εναγόμενος απέκτησε την ιδιότητα του οφειλέτη ύστερα από τη συντέλεση των πραγματικών αυτών γεγονότων, πρέπει να απορρίπτεται ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, εφ’ όσον δεν καθορίζεται η
οφειλή του εναγόμενου, η οποία είναι και το αντικείμενο της διαφοράς. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθ. 70
ΚΠολΔ, αναγνωριστική αγωγή δύναται
να εγερθεί σε κάθε περίπτωση κατά την
οποία ο ενάγων έχει έννομο συμφέρον
προς δικαστική αναγνώριση της ύπαρξης
ή ανυπαρξίας έννομης σχέσης, που βρίσκεται σε αβεβαιότητα. Ως έννομη σχέση
νοείται η βιοτική σχέση προσώπων, που
αναφέρεται σε άλλο πρόσωπο ή πράγμα. Η ύπαρξη έννομου συμφέροντος, που
μπορεί να είναι υλικό ή ηθικό, εξαρτάται
από τις εκάστοτε περιστάσεις, υπάρχει δε

όταν πρόκειται για αβεβαιότητα της σχέσης, από την οποία δημιουργείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του ενάγοντος,
είτε άμεσος, είτε επικείμενος.
Για την έγερση αναγνωριστικής
αγωγής δεν είναι απαραίτητο να έχουν
γεννηθεί οι σχετικές αξιώσεις. Αναγνωριστική αγωγή προς άρση αβεβαιότητας ως προς την έννοια νομικής διάταξης δύναται να εγερθεί υπό την προϋπόθεση ότι το νομικό ζήτημα του οποίου ζητείται η επίλυση, συνδέεται με συ-
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γκεκριμένη έννομη σχέση η οποία, μαζί
με τα σχετικά πραγματικά περιστατικά,
αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής.
Όμως κατ’ άρθ. 69 § 1 ΚΠολΔ
εάν η παροχή εξαρτάται από αντιπαροχή
(όπως στη σύμβαση εργασίας) δεν χωρεί
έννομη προστασία ούτε με αναγνωριστική αγωγή πριν να καταστεί απαιτητό το
δικαίωμα και συνεπώς αίτημα αναγνώρισης υποχρέωσης του εργοδότη ότι όσον
θα διαρκεί η σύμβαση αυτός θα υποχρεούται στη καταβολή οποιουδήποτε είδους
αποδοχών (επιδομάτων κ.λπ) είναι απορριπτέο (ΑΠ 496/1986 Δ 19/259).
Εξ άλλου κατ’ άρθρον 216 ΚΠολΔ
η αγωγή πρέπει να περιέχει και ακριβή
περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς
η οποία είναι συνυφασμένη με την υποβολή ορισμένου αιτήματος και όχι αορίστου
και ανεπίδεκτου εκτίμησης αιτήματος και
πρέπει για τον λόγο αυτό, όταν προβάλλεται αξίωση πληρωμής χρηματικού ποσού, να καθορίζεται το ποσό.
Τούτο ισχύει ακόμα και επί της κατ’
άρθ. 70 ΚΠολΔ αναγνωριστικής αγωγής,
διότι ο έχων έννομο συμφέρον προς αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας έννομης σχέσης δεν επιτρέπεται να περιορισθεί στην υποβολή αιτήματος διαπίστωσης
απλών πραγματικών περιστατικών χωρίς
καθορισμό των προβλεπόμενων από το
νόμο συνεπειών, έστω και αν μνημονεύεται ο νομικός κανόνας ή η νομική αρχή
στην οποία υπάγονται τα περιστατικά αυτά.

Συνεπώς η αναγνωριστική αγωγή
η οποία εγείρεται προς τον σκοπό να αναγνωρισθεί η συντέλεση ορισμένων πραγματικών πραγματικών γεγονότων και να
διαπιστωθεί ότι ο εναγόμενος απέκτησε
την ιδιότητα του οφειλέτη ύστερα από τη
συντέλεση των πραγματικών αυτών γεγονότων, πρέπει να απορρίπτεται ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, εφ’ όσον δεν καθορίζεται η οφειλή
του εναγόμενου, η οποία είναι και το αντικείμενο της διαφοράς (ΑΠ 364/88 ΝοΒ
37.252, ΕΑ 431/2001 Δνη 2001/1355.
Εν όψει αυτών το ειδικότερο αίτημα της αγωγής να αναγνωρισθεί ότι για
κάθε ημέρα μη αποδοχής των υπηρεσιών
των εναγόντων και ετοιμότητας τους ως
προς την ανάληψη πραγματικής εργασίας, δικαιούνται ως ειθισμένο μισθό παρά
της εναγόμενης ποσό ίσο με τις αντίστοιχες νόμιμες ημερήσιες αποδοχές του οδηγού ΚΤΕΛ, άλλως το ήμισυ αυτών, ανεξαρτήτως της αοριστίας του εφόσον ουδόλως καθορίζεται η οφειλή της τελευταίας,
είναι μη νόμιμο, εφόσον αφορά αναγνώριση υποχρέωσης καταβολής αποδοχών
πριν να καταστεί απαιτητό το δικαίωμα.
Κατά συνέπεια το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την εκκαλουμένη έκρινε ομοίως δεν έσφαλε περί την
εφαρμογή του νόμου, και τα όσα αντίθετα
υποστηρίζονται από τους ενάγοντες εκκαλούντες με το σχετικό λόγο της έφεσης
τους κρίνονται αβάσιμα και απορριπτέα.

351/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ευθύμιος Κοκκινογένης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Πολύδωρας, Γεώργιος Παπασωτηρίου).
Έφεση. Παραίτηση από το ένδικο μέσο που έχει ήδη ασκηθεί γίνεται ή με δήλωση που
καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με το δικόγραφο που επιδίδεται στον εφεσίβλητο και
όχι με τις προτάσεις. Παραίτηση από έναν ή περισσότερους λόγους έφεσης, γίνεται
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και με τις προτάσεις. Ποινική ρήτρα που συνομολογήθηκε για την μη εκπλήρωση της
παροχής (404 ΑΚ). Η ποινική ρήτρα καταπίπτει (405 ΑΚ) αν ο οφειλέτης αδυνατεί να
εκπληρώσει την παροχή ή αν περιήλθε σε υπερημερία και χωρεί ζημία του δανειστή.

Κατά τα άρθρα 294, 297 και 299
του ΚΠολΔ. που εφαρμόζονται και στη
δίκη ενώπιον του Εφετείου (άρθρο 524
παρ.1 ίδιου κώδικα) η παραίτηση από το
ένδικο μέσο που έχει ήδη ασκηθεί γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα
πρακτικά ή με το δικόγραφο που επιδίδεται στον εφεσίβλητο και όχι με τις προτάσεις (βλ.Βαθρακοκοίλη, τομ.Β΄, άρθρο
299 αρ.2, ΑΠ 1189/99, Ελλ.Δνη 41.764).
Αν όμως η έφεση περιέχει περισσότερους από ένα λόγους, η παραίτηση του εκκαλούντος από έναν ή μερικούς από τους λόγους της μπορεί να γίνει νόμιμα και με τις προτάσεις, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 223 ΚΠολΔ.,
το οποίο επιτρέπει τον περιορισμό του αι-

τήματος της αγωγής και για την ταυτότητα του νομικού λόγου και του ενδίκου μέσου (βλ.Βαθρακοκοίλη αρ.8, Ρίκο Ελλ.
Δνη 24.231, Εφ.Αθ. 1739/2002, Ελλ.Δνη
43.1480, Εφ.Αθ. 3041/94, Ελλ.Δνη 36.675
και Εφ.Αθ. 7821/84, Ελλ.Δνη 26.69).
Στην προκειμένη περίπτωση ο εκκαλών παραιτήθηκε με τις προτάσεις του από
το δεύτερο λόγο της έφεσης του. Επομένως
ως προς το λόγο αυτό, αφού υπάρχουν περισσότεροι του ενός λόγοι εφέσεως, ο εκκαλών νομότυπα παραιτήθηκε με τις προτάσεις του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου,
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην ανωτέρω νομική σκέψη. Κατά συνέπεια ως προς
το λόγο αυτό θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε η
έφεση (άρθρο 295 παρ.1 ΚΠολΔ.).

352/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ελένη Κατσούλη, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Ανδρέας Φραίμης).
Πλειστηριασμός. Διορισμός, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, αναρμόδιου
συμβολαιογράφου (άλλης περιοχής). Χωρεί διόρθωση αποφάσεως. Περιστατικά.

Στην προκειμένη υπόθεση, με την
κρινόμενη αίτηση ζητείται η διόρθωση της
υπ’ αριθ. 240/2009 οριστικής απόφασης
του Δικαστηρίου τούτου, κατά το μέρος του
διατακτικού της που αναφέρεται στο διορισμό συμ/φου, ως επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, καθόσον από προφανή παραδρομή αναγράφηκε αναρμόδιος συμ/φος,
με αποτέλεσμα τη ματαίωση του πλειστηριασμού του επίδικου διανεμητέου ακινήτου.
Η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 315 επ.
ΚΠολΔ και πρέπει να εξεταστεί περαιτέ-

ρω κατ’ ουσίαν με την ίδια διαδικασία, που
εκδόθηκε και η διορθωμένη απόφαση.
Για τους λόγους αυτούς : Δικάζει
ερήμην των καθών. Δέχεται την αίτηση.
Διορθώνει το διατακτικό της υπ’αριθμ.
240/2009 απόφασης του Δικαστηρίου
τούτου. Διατάσσει όπως αναγραφεί στο
διατακτικό αυτής στο 6ο φύλλο, το ορθό
«διορίζει επί του πλειστηριασμού υπάλληλο συμ/φο Γαβαλούς Δήμου Μακρυνείας Ι.Τ του Γ», αντί του εσφαλμένου
«τη συμ/φο Μεσολογγίου Ε.Μ του Θ».
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368/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Τάμπας, Ιάκωβος Μπαλτάς, Δήμητρα Κουνινιώτη,
Γεωργία Βούλγαρη, Δικαστικός Αντιπρόσωπος ΝΣΚ Μαργαρίτα Μαντά).
Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση. Τέτοια ασκεί και ο Υπουργός Οικονομικών σε δίκες που ενδιαφέρουν την υπέρ κοινωφελούς σκοπού δωρηθείσα περιουσία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Υπουργός θεωρείται απολύτως αναγκαίος ομόδικος του υπέρ ού
η παρέμβαση και αν ο Υπουργός ασκήσει έφεση θεωρείται ότι το ένδικο μέσο άσκησαν και οι αναγκαίοι ομόδικοι του, όπως είναι στην περίπτωση της διεκδικητικής ανακοπής τρίτου, τόσο ο επισπεύδων όσο και ο καθού η αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή
κατά αναγκαστικής εκτέλεσης. Ποιός δικαιούται να ασκήσει. Σε περίπτωση άσκησης
αναγκαστικής κατά της εκτέλεσης, ο τρίτος δικαιούται να ασκήσει την ανακοπή του άρθρου 936 ΚΠολΔ το αργότερο εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της άμεσης εκτελέσεως (934 παρ.1 ΚΠολΔ). Πραγματογνωμοσύνη. Πότε διατάσσεται. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 516,
517, 76 παρ.1, 82 και 83 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι επί αναγκαστικής ομοδικίας, αν κάποιος αναγκαίος ομόδικος άσκησε ένδικο
μέσο, θεωρούνται από το νόμο ως ασκήσαντες αυτό και οι αδρανήσαντες ομόδικοί
του (ΟλΑΠ 63/1981 ΝοΒ 29, σελ. 1257).
Εξάλλου, επί αυτοτελούς πρόσθετης παρεμβάσεως ο παρεμβαίνων δεν
εισάγει στην δίκη μία νέα έννομη σχέση,
αλλά αντιδικεί για την ήδη υπάρχουσα
εκκρεμή έννομη σχέση, η διάγνωση της
οποίας συνεπάγεται την επέκταση της
ισχύος της αποφάσεως που θα εκδοθεί
και στον παρεμβαίνοντα, δημιουργουμένης αναγκαστικής ομοδικίας μεταξύ παρεμβαίνοντος και του υπέρ ού.
Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση θεωρείται και η κατά το άρθρο 126
αν. 2039/1939 πρόσθετη παρέμβαση
του Υπουργού των Οικονομικών σε δίκες που ενδιαφέρουν την υπέρ κοινωφελούς σκοπού δωρηθείσα περιουσία, διότι
ο Υπουργός των Οικονομικών ασκεί εποπτεία επί των κοινωφελών ιδρυμάτων, με
πρώτιστο σκοπό την προστασία δημοσί-

ου συμφέροντος, με την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου επί των καταλειπομένων για κοινωφελείς σκοπούς περιουσιών και την αποτροπή κινδύνων αλόγιστης
διαθέσεως αυτών, αλλά και αποφυγής
συμπαικτικής διεξαγωγής της δίκης από
τους κυρίους διαδίκους (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 ομόδικοί του, όπως είναι
στην περίπτωση της διεκδικητικής ανακοπής τρίτου (άρθρο 936 ΚΠολΔ), τόσο ο
επισπεύδων, όσο και ο καθού η αναγκαστική εκτέλεση (ΑΠ 30/2009).
Εν προκειμένω από τα έγγραφα
της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Επί
της από 31.12.1977 διεκδικητικής ανακοπής (άρθρο 936 ΚΠολΔ) του αρχικού
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ανακόπτοντος Σ. Β., η οποία απευθύνθηκε κατά του «Σ. Πτωχοκομείου — Γηροκομείου» και του Β. Γ. ως επισπευδόντων
την εκτέλεση και των Κ. Μ., Π. Μ., Σ. Μ.,
Δ. Μ., Γ. Β. και Β. Β. ως καθών η εκτέλεση (οι οποίοι αποβλήθηκαν από το επίδικο ακίνητο με την 647/1977 έκθεση βίαιης αποβολής και εγκαταστάσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου Φ. Β.) εκδόθηκε η 39/2004 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δέχθηκε εν μέρει
την ανακοπή και ακύρωσε την έκθεση βίαιης 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. χήρα Σ. Β., Μ. Β. και Δ. Β. κατά της
αποφάσεως αυτής άσκησε την υπό κρίση έφεσή του μόνον το προσθέτως παρεμβάν στην πρωτόδικη δίκη υπέρ του
πρώτου επισπεύδοντος την εκτέλεση και
πρώτου των καθών η ανακοπή «Σελιβείου Πτωχοκομείου — Γηροκομείου» Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο
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 δε
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. κ.λπ (ΟλΑΠ 63/1981 ο.π).
Λόγω όμως της υπάρχουσας αναγκαστικής ομοδικίας η έφεση θεωρείται
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ότι ασκήθηκε και από τους αναγκαστικούς ομοδίκους του «Σελίβειου Πτωχοκομείου — Γηροκομείου», κληρονόμους του
Β. Γ. και τους καθών η εκτέλεση (καθών
η ανακοπή) Κ. Μ. κ.λπ, σι οποίοι έγιναν
αυτοδικαίως διάδικοι της έκκλητης δίκης.
Η ανωτέρω έφεση παραδεκτώς ασκήθηκε κατά τα ανωτέρω από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ επιπλέον έχει ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως (άρθρα 495, 518
παρ.1 ΚΠολΔ). Πρέπει, συνεπώς, να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία,
ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των
λόγων της (άρθρο 533 παρ.1 ΚΠολΔ).
Κατά την διάταξη του άρθρου 79
παρ.1 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. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη είναι παραδεκτή στην κατ’ έφεση δίκη η άσκηση για πρώτη φορά κυρίας παρεμβάσεως κατά παρέκκλιση της καθιερούμενης από το άρθρο 12 ΚΠολΔ αρχής της
μη υπερβάσεως του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας (Εφ Αθην. 10445/1990 Ελ.Δ/
νη 32,1069, ΕφΑθην. 74/1982 Ελ.Δ/νη
23,480). Αν είχε δε ασκηθεί πρωτοδίκως
κυρία παρέμβαση από τρίτον στην μεταξύ άλλων εκκρεμή δίκη και αυτή απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν, αποκλείεται η επανάληψή της στον δεύτερο βαθμό (ΕφΑθην.
1196/1979 Ελ.Δ/νη 1979,250, Εφ.Αθην.
1983/1976 Ν. Δίκαιον 1976, 247, Νίκας
σε ΚΠολΔ, Κεραμέως — Κονδύλη —
Νίκα υπ’ άρθρο 79, αριθμ.5, Β. Βαθρακοκοίλης σε ΚΠολΔ υπ’ άρθρο 79, αριθ.
56), αλλά πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά
της απορριπτικής αποφάσεως. Μπορεί
όμως να ασκηθεί στο εφετείο και από
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τον διάδικο της πρωτόδικης δίκης (κυρίως παρεμβάντα) εφόσον όμως το ζητούμενο με την κυρία παρέμβαση που
ασκείται κατ’ έφεση είναι επέκταση εκείνου που είχε ζητηθεί (με την ασκηθείσα κυρία παρέμβαση) στην πρωτόδικη
δίκη (Εφ.Αθην. 3961/1979 ΝοΒ 28,797).
Κατά το άρθρο 936 ΚΠολΔ, τρίτος
έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά
της αναγκαστικής εκτελέσεως αν προσβάλλεται δικαίωμά του επί του αντικειμένου της εκτελέσεως‚το οποίο δικαιούται να αντιτάξει σε εκείνον κατά του οποίου έχει στραφεί η εκτέλεση και ιδίως α)
δικαίωμα εμπράγματο που αποκλείει ή
περιορίζει το δικαίωμα εκείνου κατά του
οποίου στρέφεται η εκτέλεση, β) απαγόρευση διαθέσεως που έχει ταχθεί υπέρ
αυτού και συνεπάγεται σύμφωνα με
τον νόμο την ακυρότητα της διαθέσεως.
Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει
ότι βάση της ανακοπής είναι το κατά τα
ανωτέρω δικαίωμα του τρίτου και η προσβολή του δικαιώματος αυτού που γίνεται με την εκτέλεση. Η ως άνω ανακοπή
του τρίτου, για την οποία ισχύει ο κανόνας του απροθέσμου της ασκήσεως της
(Εφ.Αθην. 4510/1998 Ελ.Δ/νη 39,1657,
Εφ.Θεσ. 1621/1998 Αρμεν. 1998,1107,
αντιθ. Κ. Μπέης σε ΚΠολΔ υπ’ άρθρο 936
σελ. 1367, σύμφωνα με τον οποίο σε περίπτωση άμεσης αναγκαστικής εκτελέσεως, όπως η προκειμένη, ο τρίτος δικαιούται να ασκήσει την κατ’ άρθρο 936 ανακοπή αντί της διεκδικητικής αγωγής, το αργότερο εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της άμεσης εκτελέσεως κατ’ άρθρο
934 παρ.1γ ΚΠολΔ) κατά κανόνα περιέχει δύο αιτήματα ήτοι την αναγνώριση ή
καταψήφιση του δικαιώματός του και την
διάπλαση της ανενέργειας της εκτελέσεως (ΑΠ 434/1995 Ελ.Δ/νη 37,331).
Κατά το άρθρο 254 ΚΠολΔ ‚ το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανά-
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ληψη της συζητήσεως στο ακροατήριο‚
η οποία έχει κηρυχθεί περαιωμένη, όταν
κατά την μελέτη της υποθέσεως ή την διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση
ή επεξήγηση, ή δε συζήτηση που επαναλαμβάνεται με τον τρόπο αυτό θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης. Εξάλλου, κατά τα άρθρα 245 παρ.1, 411, 368,
369 ΚΠολΔ, το δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου α.... β… γ) να διατάξει
πραγματογνωμοσύνη. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και στην κατ’ έφεση δίκη κατ’ άρθρο 524 παρ.1 ΚΠολΔ
(ΑΠ 311/2001Ελ.Δ/νη 42,1289, ΑΠ
1105/1993 Ελ.Δ/νη 1994,1347, ΕφΘεσ.
1315/2007 Αρμ.2007,1547).
Περαιτέρω 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 (ΑΠ. 667/1988 Ελ.Δ/νη
31,327). Η επανάληψη διατάσσεται όταν
η αρχική πραγματογνωμοσύνη έχει ατέλειες ή. ασάφειες που δεν μπορούν να
θεραπευθούν με την παροχή διευκρινίσεων 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 (Εφ.Αθην.
363/1992 Αρχ.Νομ. 43,756).
Τέλος, συμπλήρωση της πραγματογνωμοσύνης διατάσσεται όταν, μετά την
αποδεικτική διαδικασία προκύπτει η ανά-
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γκη 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, Πολιτ. Δικον.
υπ’ άρθρο 388 σελ. 1688-1689, Εφ.Πειρ.

1026/1986 Ελ.Δ/νη 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 (Εφ.Θεσ. 621/1995 ο.π.).

376/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Κωνσταντίνος Πέρρος- Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Παναγιώτης Μεταξάς, Φαίδων Κουλούρης).
Γαμικές διαφορές. Αντέφεση. Ασκείται μόνον με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και κοινοποιείται στον αντίδικο. Αν ασκηθεί με τις προτάσεις
είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 522,
523 και 532 του ΚΠολΔ που έχουν εφαρμογή και στην ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 591
παρ. 1 του ίδιου Κώδικα αφού δεν αντιβαίνουν στις ειδικές διατάξεις της διαδικασίας αυτής, προκύπτει ότι η αντέφεση κατά
αποφάσεως που έχει εκδοθεί κατά την εν
λόγω ειδική διαδικασία, ασκείται μόνο με
ιδιαίτερο δικόγραφο που κατατίθεται στη
γραμματεία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και αφού συνταχθεί έκθεση κάτω από
αυτό κοινοποιείται στον εκκαλούντα τριάντα ημέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
8 παρ. 2 του ν. 3043/2002).
Η αντέφεση που έχει ασκηθεί με
τις προτάσεις στην παραπάνω περίπτωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπάγγελτη από το Εφετείο, σύμφωνα με το

άρθρο 532 ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και
στην αντέφεση. (Εφ. Πατρών 260/1991
Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», ΑΡΧ. Ν./1992, 654 Σαμουήλ, «Η
έφεση», 5η έκδοση, παρ. 612α).
Εν προκειμένω, ο εφεσίβλητος με
τις προτάσεις που κατέθεσε και δη κατά
τη συζήτηση, άσκησε αντέφεση. Η αντέφεση αυτή, η οποία ασκείται με τις προτάσεις κατά αποφάσεως που εκδόθηκε με την ειδική διαδικασία των νομικών
διαφορών και όχι με αυτοτελές δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του
δευτεροβαθμίου δικαστηρίου και πρέπει να κοινοποιείται στην εκκαλούσα τριάντα ημέρες πριν από τη συζήτηση, είναι απορριπτέα αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν
στην προηγούμενη σκέψη.

381/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σπύρος Σορβατζιώτης, Δήμητρα Γεωργούση).
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Μάρτυρας. Εξαίρεση. Μάρτυρας δικηγόρος. Ο λόγος εξαίρεσής του καθιερώνεται μόνο
υπέρ του πελάτη, όχι όμως και υπέρ του αντιδίκου του.

Κατά τους ορισμούς του άρθρου
400 ΚΠολΔ εξαιρετέοι μάρτυρες είναι
εκτός των άλλων και πρόσωπα που
έχουν καθήκον εχεμύθειας, μεταξύ των
οποίων και οι δικηγόροι για τα πραγματικά
γεγονότα, για τα οποία έχουν το ανωτέρω
καθήκον, εκτός αν το επιτρέψει εκείνος
που τους τα εμπιστεύθηκε ή εκείνος
τον οποίο αφορά το απόρρητο, καθώς
και τα πρόσωπα που μπορεί να έχουν
συμφέρον από τη δίκη.

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται
αφ’ ενός ότι ο πρώτος ως άνω λόγος
εξαιρέσεως καθιερώνεται μόνο υπέρ του
πελάτη, όχι όμως και υπέρ του αντιδίκου
του, όπως στην προκειμένη περίπτωση
ζητούν οι εναγόμενοι να εξαιρεθεί ο
μάρτυρας πληρεξούσιος δικηγόρος
του ενάγοντος ούτε βέβαια οι λοιποί
μάρτυρες λόγω της συγγενικής σχέσης
τους με τον ενάγοντα προσδοκούν
συμφέρον από την έκβαση της δίκης.

388/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άγγελος Αντωνόπουλος, Ειρήνη Φάσσου).
Αίτημα προσωπικής κράτησης. Πρέπει ο εναγόμενος κατά το χρόνο της σύναψης της
έννομης σχέσης από την οποία πηγάζει η απαίτηση να είναι έμπορος και το χρέος να
είναι εμπορικό. Δεν είναι απαραίτητη η αναφορά στις εμπορικές πράξεις γιατί αυτές
μπορούν να συμπληρωθούν με τις αποδείξεις. Ομόρρυθμη Εταιρία. Αποκτά εμπορική ιδιότητα αν ενεργεί πράξεις τις οποίες αν ασκούσε το φυσικό πρόσωπο θα προσέδιδαν σε αυτό την ιδιότητα του εμπόρου. Τόκος (294 ΑΚ). Ως προς το υπερβάλλον
ποσό κάθε δικαιοπραξία είναι άκυρη. Οι καταβληθέντες συμψηφίζονται εφόσον υπάρχει κεφάλαιο. Συνεπώς αναζητώνται με αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού. Προμήθειες ή ανταλλάγματα που συνομολογούνται ή καταβάλλονται επί πλέον του τόκου,
λογίζονται ως τόκος. Σε παροχή μη νόμιμη (σύμβαση άκυρη ή ακυρωθείσα) αυτός
που έκανε την παροχή δικαιούται να ζητήσει αυτό που έδωσε από τον λήπτη που κατέστη αδικαιολόγητα πλουσιότερος. Στην αγωγή όμως πρέπει να αναφέρονται τα περιστατικά που συνεπάγονται ακυρότητα της σύμβασης ή εφόσον πρόκειται για ακυρώσιμη και μη ακυρωθείσα σύμβαση να συμπεριλάβει και αίτημα για την ακύρωση.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1047 παρ. 1 εδ.α΄ ΚΠολΔ
και 1 του Εμπορικού Νόμου προκύπτει
ότι, για τη θεμελίωση της αγωγής προσωπικής κρατήσεως εις βάρος του οφειλέτη εμπόρου για εμπορικές απαιτήσεις,
αρκεί ο ενάγων να επικαλεστεί ότι ο ενα-

γόμενος κατά τον κρίσιμο χρόνο, δηλαδή
κατά τον χρόνο της συνάψεως της έννομης σχέσεως από την οποία πηγάζει η
απαίτηση, ήταν έμπορος και ότι το χρέος
είναι εμπορικό, χωρίς να είναι απαραίτητος και ο προσδιορισμός των επιμέρους
εμπορικών πράξεων, γιατί μπορούν να
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συμπληρωθούν αυτές με τις αποδείξεις
(Εφ. Θεσσαλ.4009/1995 Αρμ. 1996, 725,
Εφ. Θεσσαλ. 1843/1980 Ελ.Δ/νη 23,33).
Εξ άλλου, από τις διατάξεις των
άρθρων 1,19 και 20-22 του Εμπ. Νόμου,
προκύπτει ότι η ομόρρυθμη εταιρεία κρίνεται κατά το ουσιαστικό σύστημα και
επομένως αποκτά την εμπορική ιδιότητα
αν κατά το καταστατικό της ενεργεί κυρίως και συνήθως αντικειμενικά εμπορικές
πράξεις, δηλαδή πράξεις τις οποίες αν
ασκούσε το φυσικό πρόσωπο θα προσέδιδαν σ’ αυτό την ιδιότητα του εμπόρου
(Εφ. Αθην. 3970/1982 Επ. Εμπ.Δικ. ΛΕ’,
258). Η συμμετοχή στην εταιρεία που
απέκτησε με τον τρόπο αυτό την εμπορική ιδιότητα προσδίδει στον ομόρρυθμο εταίρο, αυτή και μόνη, την εμπορική
ιδιότητα, χωρίς να απαιτείται άσκηση
από αυτόν προσωπικώς αντικειμενικά
εμπορικών πράξεων (ΑΠ. 95/1987 Ελ.Δ/
νη 29,291, Εφ.Αθην.1189/1987 Ελ.Δ/νη
30,106, Εφ. Θεσσαλ. 4009/1995 ο.π.).
Στην προκειμένη περίπτωση ο ενάγων ισχυρίζεται, για την θεμελίωση του
παρεπομένου αιτήματος περί απαγγελίας προσωπικής κρατήσεως εις βάρος
του δευτέρου και τρίτης των εναγομένων,
ότι είναι ομόρρυθμα μέλη της εναγόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και ως τέτοια
είναι κατά το αντικειμενικά κριτήριο έμποροι και ευθύνονται εις ολόκληρον με αυτήν για την πληρωμή του επίδικου εμπορικού χρέους. Με αυτό όμως το περιεχόμενο η αγωγή είναι απορριπτέα ως αόριστη κατά το ως άνω παρεπόμενο αίτημά της, καθόσον επιχειρείται να θεμελιωθεί η εμπορική ιδιότητα του δευτέρου και
της τρίτης των εναγομένων με μόνη την
αναφορά της συμμετοχής τους στην εναγομένη ομόρρυθμη εταιρεία, χωρίς όμως
να μνημονεύεται στο δικόγραφο της αγωγής ότι η ανωτέρω εταιρεία είναι εμπορική
και μάλιστα ότι ενεργεί κατά το καταστατι-
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κό της κυρίως και συνήθως αντικειμενικά
εμπορικές πράξεις, καθόσον μόνον υπό
την ανωτέρω προϋπόθεση η ομόρρυθμη
εταιρεία καθίσταται εμπορική, μη ισχύοντος εν προκειμένω του αντικειμενικού συστήματος όπως επί ανωνύμων εταιρειών
(άρθρο 1 ν.2190/1920) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (άρθρο 3 παρ.1 ν.
3190/1955), οι οποίες είναι εκ του νόμου
εμπορικές εταιρείες και αν ακόμη ο σκοπός αυτών κατά το καταστατικό τους δεν
είναι εμπορική επιχείρηση. Στο δικόγραφο όμως της υπό κρίση αγωγής δεν ήταν
απαραίτητος και ο προσδιορισμός των
επιμέρους εμπορικών πράξεων (οι οποίες θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με
τις αποδείξεις), όπως εσφαλμένως, έκρινε η εκκαλουμένη, η οποία με την αιτιολογία αυτή απέρριψε το προαναφερόμενα
αίτημα της αγωγής ως αόριστο καταλήγοντας έτσι σε ορθό διατακτικό με εσφαλμένη όμως αιτιολογία και για τούτο πρέπει
να αντικατασταθεί η ως άνω εσφαλμένη
αιτιολογία της με τις ορθές αιτιολογίες της
αποφάσεως αυτής και να απορριφθεί κατά
άρθρο 534 ΚΠολΔ η από 1-4-2008 έφεση
του ενάγοντος ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.
Κατά την διάταξη του άρθρου
294 ΑΚ κάθε δικαιοπραξία για τόκο που
υπερβαίνει το ανώτατο θεμιτό όριο είναι άκυρη ως προς το υπερβάλλον. Οι
υπέρμετροι δε τόκοι που καταβλήθηκαν,
έστω και εν γνώσει, εφόσον μεν υπάρχει
κεφάλαιο συμψηφίζονται με αυτό (άρθρο
6 ΓΩΛΖ σε συνδυασμό προς άρθρο 22
παρ.2 Εισ Ν.Α.Κ.), εφόσον δε εξοφλήθηκε το κεφάλαιο αναζητούνται κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού
(ΑΚ 904επ.) ως καταβληθέντες από παράνομη αιτία, διότι η διάταξη για το ανώτατο θεμιτό όριο του τόκου είναι δημοσίας τάξεως και κάθε αντίθετη συμφωνία
που αντίκειται σε αυτή είναι άκυρη και
δεν δύναται να καλυφθεί με αναγνώρι-
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ση του υποχρέου ή έμπρακτη καταβολή
(Μπαλής Ενοχ.Δικ. παρ.20, Σπηλιόπουλος σε Ερμ.ΑΚ υπ’ άρθρο 294 αριθμ. 1,
Εφ. Αθην.6029/1999 Ελ.Δ/νη 40,1625,
Εφ. Αθην. 1526/1980 ΝοΒ 28, 1579,Εφ.
Πειρ. 199/1997 Ελ.Δ/νη 38,1676).
Οι προμήθειες ή άλλα ανταλλάγματα που συνομολογούνται ή καταβάλλονται επιπλέον του τόκου λογίζονται ως τόκος (Εφ. Αθην. 6743/1999
Ελ.Δ/νη 42,494). Εξ άλλου από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
140,147,150,154,158 επ.,180,184,904
ΑΚ και 216 παρ.1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι
επί παροχής μη νόμιμης, όπως είναι και
εκείνη που έγινε σε εκτέλεση συμβάσεως
άκυρης ή και ακυρωθείσας, εκείνος που
έκανε την παροχή για την αιτία αυτή δικαιούται να ζητήσει αυτό πού έδωσε από τον
λήπτη, ο οποίος κατέστη αδικαιολογήτως
πλουσιότερος από την περιουσία του.
Πρέπει να αναφέρει, για το ορισμένο της σχετικής αγωγής, τα περιστατικά που συνεπάγονται ακυρότητα
της συμβάσεως, ή, εφόσον πρόκειται για
ακυρώσιμη και μη ακυρωθείσα σύμβαση, να συμπεριλάβει επιπλέον και αίτημα για την ακύρωσή της κατ’ άρθρο 155
ΑΚ 2002 Ελ.Δ/νη 44, 1355)
Με την προσβαλλόμενη απόφαση,
η οποία δεν εκκαλείται κατά το παρακάτω
κεφάλαιό της, κρίθηκε ότι ο ενάγων, κατόπιν παρακλήσεως του δευτέρου εναγομένου, ομορρύθμου εταίρου της πρώτης
εναγομένης ομόρρυθμης εταιρείας, εγγυήθηκε, με έγγραφη σύμβαση που καταρτίσθηκε μεταξύ αυτού και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, ότι θα καταβληθεί
η οφειλή της ομόρρυθμης εταιρείας ποσού
191.000 ευρώ, προερχόμενη από σύμβαση δανείου που είχε καταρτίσει η τελευταία
με την Τράπεζα, δυνάμει της υπ’ αριθμ.
2550013412/23-1-2003 συμβάσεως πιστώσεως δι’ ανοικτού λογαριασμού. Ότι
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στις 2-12-2005 η ανωτέρω Τράπεζα έχοντας απαίτηση από περιοδικά κλεισίματα
του προαναφερόμενου λογαριασμού εις
βάρος της πρωτοφειλέτιδος ομόρρυθμης
εταιρείας ποσού 157.360 ευρώ, το οποίο
δεν είχε εξοφλήσει, ανέλαβε από τον υπ’
αριθ. 255/742580-56 λογαριασμό του ενάγοντος που διατηρούσε σ’ αυτήν (Τράπεζα), το ποσόν των 85.321,80 ευρώ προς
μερική εξόφληση της προς αυτήν οφειλής
της πρωτοφειλέτιδος εταιρείας. Ότι κατόπιν αιτήσεως της ιδίας (Τράπεζας) εκδόθηκε εις βάρος του ενάγοντος και υπό
την προεκτεθείσα ιδιότητα του εγγυητή
η 48/2005 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, με την οποία αυτός υποχρεώθηκε να καταβάλει στην Τράπεζα και το ποσόν των 75.006,13 ευρώ προς ολοσχερή
εξόφληση της οφειλής της πρωτοφειλέτιδος ομόρρυθμης εταιρείας που προερχόταν από την παραπάνω σύμβαση δανείου.
Τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά
συνομολόγησαν οι εναγόμενοι με τις προτάσεις τους στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
και η ομολογία τους αυτή αποτέλεσε πλήρη απόδειξη εναντίον τους (άρθρο 352
ΚΠολΔ). Με τις ανωτέρω όμως προτάσεις
τους προέβαλαν σε συμψηφισμό (ΑΚ 440
επ.) κατά της επίδικης αγωγικής απαιτήσεως των 160.327,93 ευρώ ανταπαίτηση
της πρώτης εναγομένης κατά του ενάγοντος συνολικού ποσού 300.743,40 ευρώ.
Ειδικότερα ισχυρίσθηκαν ότι επειδή κατά τον Νοέμβριο του 1999 η ομόρρυθμη εταιρεία αντιμετώπιζε ταμειακές
δυσχέρειες λόγω εξαντλήσεως του πιστωτικού ορίου του ανοικτού λογαριασμού ποσού 40.000.000 δρχ. που διατηρούσε στο Υποκατάστημα της Εμπορικής
Τράπεζας στα Λεχαινά Ηλείας, ο υπάλληλος της ανωτέρω Τράπεζας, γνωρίζοντας
την φιλική σχέση που διατηρούσε από
μακρού χρόνου ο δεύτερος εναγόμενος
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εταίρος της με τον ενάγοντα, του πρότεινε να χρηματοδοτείται η εταιρεία μέσω
του ανοικτού λογαριασμού που διατηρούσε ο ενάγων στο ανωτέρω τραπεζικό υποκατάστημα. Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε μεταξύ του δευτέρου εναγομένου,
που εκπροσωπούσε την πρώτη εναγόμενη εταιρεία, του ενάγοντος και του παραπάνω υπαλλήλου της εμπορικής Τράπεζας να δανείζεται η εταιρεία από τον προαναφερόμενο λογαριασμό του ενάγοντος
διάφορα χρηματικά ποσά και να αποπληρώνει τα ποσά των δανείων με τους αναλογούντες σ’ αυτά τόκους και τα έξοδα είτε
με καταθέσεις χρηματικών ποσών στον
ως άνω λογαριασμό του, είτε με τραπεζικές επιταγές εκδόσεως της ιδίας ή του
δευτέρου εναγομένου ή τρίτων πελατών
της, είτε με εκχώρηση προς αυτόν (ενάγοντα) απαιτήσεών της κατά τρίτων από
φορτωτικές των εναγομένων προϊόντων
της. Η αποπληρωμή δηλαδή των δανείων
προς τον ενάγοντα θα γινόταν με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο που η πρώτη εναγομένη
κατά το παρελθόν και πριν την εξάντληση
του πιστωτικού της ορίου αποπλήρωνε
τα δάνεια που ελάμβανε από την Εμπορική Τράπεζα μέσω του προεκτεθέντος
ανοικτού λογαριασμού που διατηρούσε
σ αυτήν. Ότι κατά το χρονικό διάστημα
από 1-11-1999 έως και 31-12-2002 και
κατά τους ειδικότερα μνημονευόμενους
χρόνους η εναγόμενη εταιρεία δανείσθηκε τμηματικά από τον ενάγοντα μέσω του
παραπάνω λογαριασμού του στην Εμπορική Τράπεζα το συνολικό ποσόν των
841.336,26 ευρώ, ενώ κατά το διάστημα
από 4-11-1999 έως 10-9-2004 και κατά
τους ειδικότερα εκτιθέμενους χρόνους κατέβαλε προς αυτόν (ενάγοντα) για αποπληρωμή των ληφθέντων δανείων το συνολικό ποσόν των 1.142079,66 ευρώ, δηλαδή 300.743,40 ευρώ επιπλέον των δανεισθέντων ποσών. Ότι. το τελευταίο αυτό
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ποσό απαρτίζεται αποκλειστικά από παράνομους τόκους και συγκεκριμένα επί
λέξει από «τόκους οι οποίοι υπερβαίνουν
κατά πολύ το θεμιτό ποσοστό του νομίμου τόκου και ωφελήματα δυσανάλογα
των στο νόμο προβλεπόμενων».
Περαιτέρω δε εκθέτουν ότι η εταιρεία προέβη στην κατάρτιση των επιδίκων συμβάσεων δανείου με τον ενάγοντα και του κατέβαλε επιπλέον το ως
άνω ποσόν των 300.743,40 ευρώ κατόπιν απάτης και απειλών που μετήλθαν ο
τελευταίος και ο υπάλληλος της Εμπορικής Τράπεζας. Με αυτό όμως το περιεχόμενο η προεκτεθείσα ένσταση συμψηφισμού είναι προεχόντως απορριπτέα ως
αόριστη, καθόσον: α) δεν μνημονεύεται
η συμφωνηθείσα χρονική διάρκεια κάθε
επιμέρους δανείου ούτως ώστε να είναι
δυνατός ο υπολογισμός των πραγματικών επιτοκίων με τα οποία ο ενάγων δανειστής χρέωνε την δανειολήπτρια εταιρεία και να κριθεί εάν τα επιτόκια αυτά
ήσαν υπέρτερα των νομίμων και συνεπώς τοκογλυφικά, β)ενώ αναφέρεται
στις προτάσεις των εναγομένων ότι τα
ένδικα δάνεια είχαν συμφωνηθεί έντοκα, όπως και τα προηγούμενα που είχε
λάβει αυτή από την Εμπορική Τράπεζα,
καθόσον για την αποπληρωμή τους θα
καταβάλλονταν από την εναγομένη εταιρεία ποσά που θα περιλάμβαναν τόκους
και έξοδα εντούτοις αντιφατικά αναφέρεται στην συνέχεια ότι το επίδικο ποσόν των 300.743,40 ευρώ ενσωματώνει μόνον παράνομους τόκους, γεγονός
που υποδηλώνει άτοκα δάνεια. Ο ισχυρισμός των εναγομένων που προβάλλεται στην από 20-3-2008 έφεσή τους ότι
κατά την κειμένη νομοθεσία απαγορεύεται ο ιδιωτικός δανεισμός με τόκο δεν
είναι νόμιμος διότι, σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην μείζονα σκέψη της αποφάσεως, είναι νόμιμες οι δανειακές συμ-
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βάσεις μεταξύ ιδιωτών με το νόμιμο επιτόκιο και μόνον ως προς το υπερβάλλον
το ανώτατο θεμιτό όριο του τόκου είναι
άκυρες ως απαγορευμένες κατά το άρθρο 174 Α.Κ. Εξ άλλου με την ανωτέρω
έφεσή τους οι εναγόμενοι μεταβάλλουν
απαραδέκτως την ιστορική βάση της ενστάσεώς τους ισχυριζόμενοι ότι τα επίδικα ποσά δάνεισε στην εταιρεία ο ενάγων άτοκα και προς διευκόλυνσή της και
γ) ενώ μνημονεύεται ότι στα ποσά που
κατέβαλε η εναγομένη εταιρεία προς
αποπληρωμή των δανείων θα περιλαμβάνονταν και τα συμφωνηθέντα έξοδα
(βλ. 5η σελίδα πρωτόδικων προτάσεών
τους) δεν αναφέρεται το ποσό των εξόδων που κατέβαλε στον ενάγοντα επιπλέον του τόκου και τα οποία (έξοδα)
λογίζονται ως τόκος ούτως ώστε να κριθεί και εκ του λόγου αυτού εάν τα επιτόκια των δανείων ήσαν υπέρτερα των νομίμων. Εξάλλου κατά το μέρος που επι-

χειρείται να θεμελιωθεί η ανωτέρω ένσταση συμψηφισμού στις διατάξεις των
άρθρων 147, 150, 154 και 186 Α.Κ., είναι ομοίως απορριπτέα ως ενδεής των
κατά νόμο στοιχείων καθόσον, εκτός των
ανωτέρω ελλείψεων, δεν περιέχει και αίτημα για ακύρωση των ανωτέρω ακυρώσιμων δικαιοπραξιών, η οποία (ακύρωση) δεν θα μπορούσε βεβαίως να ζητηθεί με αγωγή ως εκ του χρόνου συνάψεως των δανειακών συμβάσεων και της
παρελεύσεως της αποσβεστικής προθεσμίας των δύο ετών του άρθρου 157 Α.Κ.
(ΑΠ 1993/1984 ΝοΒ 33,1155).
Ενόψει τούτων η εκκαλούμενη
απόφαση, που απέρριψε την προβληθείσα ένσταση συμψηφισμού ως αόριστη
με τις ίδιες κατά βάση παραδοχές, ορθώς
εφάρμοσε τον νόμο και τα αντιθέτως υποστηριζόμενα με τον συναφή λόγο της από
20-3-2008 εφέσεως των εναγομένων κρίνονται αβάσιμα όπως και ο λόγος αυτός.

402/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Κότσιφας, Ελένη Καραλή).
Αγωγή μητέρας για διατροφή τέκνων κατά του πατέρα, χωρίς να αναφέρεται στην επικεφαλίδα της αγωγής η ιδιότητα της ως νόμιμης αντιπροσώπου. Γράφεται μόνο το
ονοματεπώνυμό της. Από το κείμενο αυτό είναι φανερή η ιδιότητά της και συνεπώς
η αγωγή δεν είναι άκυρη.

Από τις διατάξεις των άρθρων 64
παρ.1 και 118 αριθμ. 3 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι επί αγωγής ασκούμενης από
νομικό αντιπρόσωπο φυσικού προσώπου που στερείται της ικανότητας να
παραστεί το ίδιο στο Δικαστήριο, εφόσον από το περιεχόμενο και αιτητικό
του σχετικού δικογράφου προκύπτει το
όνομα του αντιπροσωπευομένου ανίκανου προσώπου και η ιδιότητα του ενά-

γοντος ως νόμιμου αντιπροσώπου του,
με την οποία και ασκείται η αγωγή για
λογαριασμό του προσώπου αυτού, δεν
είναι άκυρο το δικόγραφο εκ του ότι τυχόν δεν αναγράφονται στην επικεφαλίδα
του τα στοιχεία αυτά, ούτε η μη αναγραφή των πιο πάνω στοιχείων στην επικεφαλίδα του έχει την έννοια ότι η αγωγή
ασκείται από τον ενάγοντα ατομικά για
τον εαυτό του, ώστε να γεννάται ζήτημα
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ενεργητικής νομιμοποιήσεώς του (Εφ.
Αθ. 1527/1992 Ελλ.Δνη 35.435, Εφ.Αθ.
11675/1986 Ελλ.Δνη 28.1336).
Στην προκείμενη περίπτωση, από
το όλο περιεχόμενο και το αιτητικό της
ένδικης αγωγής, προκύπτει σαφώς ότι η
αγωγή έχει ασκηθεί από την ενάγουσα,
όσον αφορά το κεφάλαιο της διατροφής
των ανηλίκων τέκνων της, με την ιδιότητά της ως νόμιμης αντιπροσώπου των
ανωτέρω ανηλίκων τέκνων των διαδίκων Α. και Α., των οποίων έχει προσω-

ρινά την επιμέλεια.
Συνεπώς, η ενάγουσα νομιμοποιείται ενεργητικώς για την άσκηση της
αγωγής αυτής, παρά το ότι στην επικεφαλίδα της αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο και η κατοικία της ενάγουσας
και όχι η παραπάνω ιδιότητά της, όπως
έκρινε και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
και γι’ αυτό ο αντίθετος ισχυρισμός του
εναγομένου που προβάλλεται με τον συναφή λόγο εφέσεως είναι αβάσιμος και
πρέπει να απορριφθεί.

412/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Βγενόπουλος, Παναγιώτης Αρβανίτης).
Αναίρεση αποφάσεως εφετείου. Η πριν από την απόφαση διαδικασία ακυρώνεται μόνον
εφόσον στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση. Αυτό αφορά
τις προδικαστικές αποφάσεις και τις αποδείξεις που έχουν διεξαχθεί. Αν η απόφαση που
αναιρέθηκε είναι εφετείου, δεν ακυρώνεται και η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου
ακόμα και αν αυτή στηρίζεται στο ίδιο ελάττωμα γιατί με την αναίρεση της απόφασης του
Εφετείου αναβιώνει η εκκρεμοδικία της εφέσεως κατά της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου, ως προς την οποία θα αποφανθεί το δικαστήριο της παραπομπής. «Νομικό
ζήτημα». Έννοια. Η δέσμευση από απόφαση του Αρείου Πάγου αίρεται, αν εκδοθεί
στην ίδια υπόθεση απόφαση του Α.Ε.Δ. ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Δέσμευση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) Θεμελιώδη
δικαιώματα για τα οποία αποφάνθηκε το Ε.Δ.Α.Δ. Δεν ανατρέπεται η απόφαση του εθνικού
δικαστηρίου. Αν όμως εξακολουθεί η νομική κατάσταση, που κρίθηκε από το Ε.Δ.Α.Δ.
ως αντίθετη προς την Σύμβαση, (όταν η προσβολή του θεμελιώδους δικαιώματος του
προσφεύγοντος είναι διαρκής), τότε οφείλει ο ημεδαπός δικαστής, ύστερα από αίτηση
του προσφεύγοντος, να καταργήσει για το μέλλον την ισχύ της ημεδαπής αποφάσεως.
Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ. Επιβάλλεται η κατά στάδια προσβολή του άρθρου αυτού.
Ακυρότητα του πλειστηριασμού. Συνάγεται ότι μόνο η ανυπαρξία ή το εκπρόθεσμο της
επιδόσεως της ως άνω περιλήψεως (999 ΚΠολΔ) στον οφειλέτη επάγεται ακυρότητα
του πλειστηριασμού ενώ η άκυρη επίδοση αυτής παράγει τις συνέπειές της, σαν να ήταν
έγκυρη, μέχρις ότου κηρυχθεί άκυρη με δικαστική απόφαση ύστερα από προσβολή της
με ανακοπή από το άρθρο 933 ΚΠολΔ., εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 παρ.1βκαι
2. Αν η ακυρότητα αυτή δεν προσβληθεί εμπροθέσμως, δεν κωλύεται η συνέχιση της
διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως και η διενέργεια του πλειστηριασμού. Η εκ
μέρους όμως του καθού η εκτέλεση επίκληση άγνοιας ως προς τον χρόνο διενέργειας του
πλειστηριασμού, λόγω άκυρης επιδόσεως της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως,
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πρέπει κατά τις αρχές της καλής πίστεως και των χρηστών ηθών του άρθρου 116 του
ΚΠολΔ. να συνδυάζεται και με ισχυρισμό αυτού ότι δεν έλαβε, ούτε μπορούσε να έχει
λάβει γνώση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως. Προσφυγή στο Ε.Δ.Α.Δ. για
λόγους ακυρότητας διενέργειας πλειστηριασμού. Δεκτή η προσφυγή. Λόγοι προσφυγής.

Κατά την διάταξη του άρθρου 597
παρ.1 του ΚΠολΔ, αν αναιρεθεί η απόφαση, οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που αναιρέθηκε και η διαδικασία
πριν από την απόφαση αυτή ακυρώνεται
μόνον εφόσον στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση.
Όπως προκύπτει από την διάταξη αυτή, οι διάδικοι επανέρχονται δικονομικώς, μετά την αναίρεση της αποφάσεως, στην κατά τον χρόνο της τελευταίας
συζητήσεως κατάσταση. Η πριν από την
απόφαση διαδικασία ακυρώνεται μόνον
εφόσον στηρίζεται στην παράβαση για
την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση. Αυτό
αφορά τις προδικαστικές αποφάσεις και
τις αποδείξεις που έχουν διεξαχθεί.
Αν η απόφαση που αναιρέθηκε είναι εφετείου, δεν ακυρώνεται και η
απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ακόμα και αν αυτή στηρίζεται στο
ίδιο ελάττωμα και τούτο διότι με την αναίρεση της αποφάσεως του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου αναβιώνει η εκκρεμοδικία της εφέσεως κατά της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ως
προς την οποία θα αποφανθεί το δικαστήριο της παραπομπής, το οποίο είτε
θα δεχθεί την έφεση και θα εξαφανίσει
την απόφαση, είτε θα απορρίψει αυτή,
επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση (ΑΠ 1421/2002 δημοσίευση Νόμος).
Η εξαφάνιση της αποφάσεως
του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου επηρεάζει, κατ’ εξαίρεση, και την πρωτόδικη απόφαση, επί υπερβάσεως δικαιοδοσίας (άρθρο 580 παρ.1 εδ. β΄ ΚΠολΔ
ΑΠ 796/1980 Ε.Ε.Ν.1980, 992) ή ελλεί-

ψεως αρμοδιότητας του εφετείου (Ολ.
ΑΠ.566/1988 Ε.Ε.Ν. 1986,428).
Οι μεταγενέστερες αποφάσεις συναναιρούνται μόνον, αν στηρίζονται στην αναιρεθείσα και οι λόγοι αναιρέσεως αναφέρονται ρητώς και σ’ αυτές (άρθρο 579 παρ.1
εδ. β΄ ΚΠολΔ, Κ. Μπέης, ΚΠολΔ, άρθρο 579
αριθμ.1.4, Ν. Νίκας, Πολιτική Δικονομία, Ένδικα μέσα τόμος ΙΙΙ παρ.121, αριθμ11, αντιθ.
ΑΠ 580/1987 ΕΕΝ.1988,184).
Εξάλλου, κατά το άρθρο 580
παρ.4 ΚΠολΔ, (στην οποία αναριθμήθηκε η παρ.5 του ιδίου άρθρου με το άρθρο
31 παρ.3 του ν. 2172/1993), οι αποφάσεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων
του Αρείου Πάγου δεσμεύουν τα δικαστήρια που ασχολούνται με την ίδια υπόθεση
ως προς τα νομικά ζητήματα που έλυσαν.
Κατά την έννοια της τελευταίας διατάξεως, ως «νομικό ζήτημα» θεωρείται το εννοιολογικό περιεχόμενο που προσέδωσε η
αναιρετική απόφαση στον κανόνα δικαίου,
στου οποίου την παράβαση είχε θεμελιωθεί η αναίρεση (ΑΠ 153/1997 Δίκη 28,857).
Νομικό δε ζήτημα για το οποίο κάνει μνεία το άρθρο αυτό είναι όχι μόνον
από το ουσιαστικό δίκαιο αλλά και από
το δικονομικό, γεγονός που προκύπτει
τόσο από την αδιάστικτη διατύπωση της
ανωτέρω διατάξεως, όσο και από το ότι
η παραπομπή διατάσσεται επί αναιρέσεως για παράβαση όχι μόνον του ουσιαστικού, αλλά με τους κατ’ ιδίαν λόγους
αναιρέσεως που θεσπίζει το άρθρο 559
αρ.2επ.ΚΠολΔ και του δικονομικού δικαίου (ΑΠ.1129/1997 Ελ. Δ/νη 40,581).
Η δέσμευση από την απόφαση
του Αρείου Πάγου αίρεται, αν εκδοθεί στην
ίδια υπόθεση απόφαση του Α.Ε.Δ. (Α.Ε.Δ.
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54/1978, Δίκη 1978,796) ή του Δικαστηρίου
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (βλ. Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου Ελ. Δ/νη 38,351 επ.).
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο
46 παρ.1 της ΕΣΔΑ «Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις οριστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου επί των
διαφορών, στις οποίες είναι διάδικοι».
Ενόψει τούτων, γίνεται δεκτό ότι αυτή η
«υποχρέωση συμμορφώσεως» του κράτους-διαδίκου προς την οριστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) ταυτίζεται
εννοιολογικά με την έννομη συνέπεια του
δεδικασμένου. Η απόφαση δηλαδή, παράγει δεδικασμένο μεταξύ των διαδίκων
ως προς το αντικείμενο της προσφυγής
επί της οποίας αποφάνθηκε το Ε.Δ.Α.Δ.
Έτσι, αν η προσφυγή έγινε δεκτή
(εν όλω ή εν μέρει) ο προσφεύγων μπορεί να επικαλείται την απόφαση ενώπιον
κάθε δικαστηρίου του αντιδίκου Κράτους
και των τυχόν παρεμβάντων στην δίκη
κρατών ή άλλων προσώπων και να αξιώνει την εφαρμογή της.
Βέβαια, το Ε.Δ.Α.Δ. δεν είναι αναθεωρητικό ή ακυρωτικό δικαστήριο και δεν
έχει εξουσία να ακυρώσει ή να αναιρέσει
την απόφαση του εθνικού δικαστηρίου, με
την οποία πραγματώθηκε η προσβολή του
δικαιώματος του προσφεύγοντος ή κρίθηκε εσφαλμένα, ότι δεν προσβλήθηκε ατομικό δικαίωμά του (ενώ, όπως αποφάνθηκε το Ε.Δ.Α.Δ. είχε προσβληθεί).
Συνέπεια αυτών είναι, ότι το δεδικασμένο της αποφάσεως του εθνικού δικαστηρίου δεν ανατρέπεται με την απόφαση του ΕΔΑΔ για προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του προσφεύγοντος. Αν
όμως εξακολουθεί η νομική κατάσταση, η
οποία κρίθηκε από το ΕΔΑΔ ως αντίθετη
προς των Σύμβαση, πράγμα που συμβαίνει όταν η προσβολή του θεμελιώδους δι-
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καιώματος του προσφεύγοντος είναι διαρκής, τότε οφείλει ο ημεδαπός δικαστής, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του προσφεύγοντος, να καταργήσει για το μέλλον την ισχύ
της ημεδαπής αποφάσεως (ΑΠ. 818/2008
Χρον. Ιδιωτ. Δικαίου 2010,44).
Επειδή, όπως ορίζεται με την διάταξη του άρθρου 934 παρ.1 ΚΠολΔ., η
οποία επιβάλλει την κατά στάδια προσβολή των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως, η ανακοπή του άρθρου 933 είναι παραδεκτή α)αν αφορά την εγκυρότητα του τίτλου ή την προδικασία μέσα σε
δεκαπέντε ημέρες αφότου γίνει η πρώτη
μετά την επιταγή πράξη εκτελέσεως, β)
αν αφορά την εγκυρότητα των πράξεων
της εκτελέσεως που έγιναν από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτελέσεως
και πέρα ή των απαίτηση, έως την έναρξη της τελευταίας πράξεως εκτελέσεως,
γ)αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξεως εκτελέσεως, μέσα σε έξι
μήνες αφότου η πράξη αυτή και αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση
χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού αν πρόκειται για κινητά και ενενήντα ημέρες αφότου
μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής εκθέσεως αν πρόκειται για ακίνητα.
Εξάλλου στην παράγραφο 4 του
άρθρου 999 ΚΠολΔ ορίζεται, πλην άλλων,
ότι ο πλειστηριασμός ακινήτου που υποβλήθηκε σε αναγκαστική κατάσχεση, με
ποινή ακυρότητας δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που
ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου περί καταρτίσεως περιλήψεως της
κατασχετήριας εκθέσεως, που περιέχει
την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού,
καθώς και στην παράγραφο 3 του ίδιου
άρθρου περί επιδόσεως της άνω περιλήψεως στον οφειλέτη μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημέρα της κατασχέσεως.
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Από την διάταξη αυτή, συνδυαζόμενη και με τις διατάξεις των άρθρων
159,160,161 και 933 ΚΠολΔ, συνάγεται
ότι μόνο η ανυπαρξία ή το εκπρόθεσμο
της επιδόσεως της ως άνω περιλήψεως
στον οφειλέτη επάγεται την ακυρότητα
του πλειστηριασμού, ενώ η απλώς άκυρη
επίδοση αυτής παράγει τις συνέπειές της,
σαν να ήταν έγκυρη, μέχρις ότου κηρυχθεί
άκυρη με δικαστική απόφαση ύστερα από
προσβολή της με ανακοπή από το άρθρο
933 ΚΠολΔ., εντός της κατ’ άρθρο 934
παρ.1β΄ και 2 ίδιου Κώδικα προθεσμίας.
Αν η ενδιάμεση αυτή ακυρότητα δεν ήθελε προσβληθεί εμπροθέσμως, δεν κωλύεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως και η διενέργεια
του πλειστηριασμού (ΑΠ. 658/2007, ΑΠ.
279/2004, 916/2004, 194/2003).
Εξάλλου η τήρηση των παραπάνω προθεσμιών της ανακοπής, που ορίζονται από το άρθρο 934 ΚΠολΔ., προϋποθέτει ότι ο καθού η εκτέλεση θα έχει
πραγματικά λάβει γνώση της προσβαλλόμενης πράξεως, προκειμένου να την
προσβάλλει αποτελεσματικά ενώπιον
του αρμοδίου δικαστηρίου.
Διότι ναι μεν το σχετικό δικαίωμα
προσβάσεως σ’ αυτό δεν είναι απόλυτο και υπόκειται σε περιορισμούς, ειδικότερα σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις
του παραδεκτού της ανακοπής κατά της
εκτελέσεως, πλην όμως οι περιορισμοί
αυτοί δεν μπορούν να εμποδίζουν την
ανοικτή πρόσβαση σε ένα άτομο κατά
τρόπο ή σε βαθμό, ώστε το δικαίωμά του
αυτό να θίγεται στην ίδια την ουσία του.
Οι εν λόγω περιορισμοί συμβιβάζονται με το άρθρο 6 παρ.1 της κυρωθείσας αρχικώς με τον ν.2329/1953 και εκ
νέου με το ν.δ. 57/1974, συμβάσεως της
Ρώμης «για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών», το οποίο έχει υπερ-
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νομοθετική ισχύ (Ολ.ΑΠ. 40/1998), μόνο
εφόσον τείνουν σε ένα νόμιμο σκοπό και
εφόσον υπάρχει σχέση αναλογίας μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και
του επιδιωκόμενου σκοπού (απόφαση
της 6-12-2002 του Ε.Δ.Α.Δ).
Αλλά και κατά το άρθρο 20 παρ.1
του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι «καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και
μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις
του για τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του, όπως ο νόμος ορίζει, δεν αποκλείεται στον νομοθέτη να θέτει περιορισμούς υπό τους οποίους τελεί το εν λόγω
δικαίωμα, οι περιορισμοί όμως αυτοί δεν
μπορούν να περιστείλουν την προσφυγή
στα δικαστήρια κατά τέτοιο τρόπο ή σε
τέτοιο βαθμό ώστε το δικαίωμα αυτό να
προσβάλλεται στον ίδιο του τον πυρήνα.
Δύναται, συνεπώς, ο νομοθέτης,
θεσπίζοντας προϋποθέσεις προσφυγής
στα δικαστήρια, να καθορίζει και προθεσμία μέσα στην οποία οφείλει να ορίζει
την γνώση του θιγομένου για το βλαπτικό
του οφειλέτη γεγονός, πράξη ή παράλειψη, γιατί χωρίς μία τέτοια γνώση δεν καθίσταται εφικτή η εκ μέρους του διεκδίκηση της παροχής έννομης προστασίας. Η
γνώση αυτή του θιγομένου δεν απαιτείται
μεν αναγκαίως να διαπιστώνεται από την
επίδοση της βλαπτικής πράξεως στον ίδιο.
Πρέπει όμως τουλάχιστον να συνάγεται κατά τρόπο ασφαλή, ότι ενόψει των
συντρεχουσών, κατά περίπτωση, συνθηκών, μεταξύ των οποίων και ο χρόνος που
μεσολάβησε, ο θιγόμενος, ως επιμελής άνθρωπος έλαβε ή μπορούσε να έχει λάβει
γνώση του βλαπτικού γι’ αυτόν γεγονότος
(πράξεως ή παραλείψεως), ώστε να είναι
σε θέση να επιδιώξει την παροχή έννομης
προστασίας (ΑΕΔ 2/1999).
Η εκ μέρους όμως του καθού η εκτέλεση επίκληση άγνοιας ως προς τον χρόνο
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διενέργειας του πλειστηριασμού, λόγω άκυρης επιδόσεως της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως, πρέπει κατά τις αρχές
της καλής πίστεως και των χρηστών ηθών
του άρθρου 116 του ΚΠολΔ., που ισχύουν
αναλογικά και στην αναγκαστική εκτέλεση,
να συνδυάζεται και με ισχυρισμό αυτού ότι
δεν έλαβε, ούτε μπορούσε να έχει λάβει
γνώση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως (ΑΠ. 658/2007).
Τέλος, στην διάταξη του άρθρου
128 παρ.1 ΚΠολΔ. ορίζεται ότι αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του,
το έγγραφο παραδίδεται σε έναν από τους
συγγενείς ή υπηρέτες που συνοικούν μαζί
του και αν αυτοί απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν, η παράδοση γίνεται σε έναν από τους
άλλους συνοίκους που έχουν συνείδηση
των πράξεών τους και δεν συμμετέχουν
στην δίκη ως αντίδικοι του ενδιαφερομένου.
Στη διάταξη δε του άρθρου 130
παρ.1 ΚΠολΔ ορίζεται, ότι αν ο παραλήπτης της επιδόσεως ή τα πρόσωπα
που αναφέρονται στα άρθρα 128 και 129
ΚΠολΔ αρνηθούν να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση επιδόσεως, ή αν δεν μπορούν να την υπογράψουν, το όργανο της επιδόσεως επικολλά το έγγραφο στην πόρτα της κατοικίας, του γραφείου, του καταστήματος ή του
εργαστηρίου μπροστά σε ένα μάρτυρα.
Από τις διατάξεις αυτές συνδυαζόμενες με εκείνες των άρθρων 159, 160 και
161 ΚΠολΔ., συνάγεται ότι η παραβίασή
τους (που μπορεί να συντρέξει και όταν
στην έκθεση επιδόσεως της περιλήψεως
της κατασχετήριας εκθέσεως, που έγινε
με θυροκόλληση δεν αναγράφεται από το
αρμόδιο όργανο ότι η αρνηθείσα να την
παραλάβει οικιακή βοηθός ήταν και σύνοικος του παραλήπτη), επάγεται όχι την
ανυπαρξία της επιδόσεως, αλλά την ακυρότητα αυτής και μάλιστα υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι η εν λόγω ακυ-
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ρότητα προκάλεσε στον διάδικο που την
προτείνει βλάβη που δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την
κήρυξη της ακυρότητας (ΑΠ. 658/2007).
Στην προκειμένη περίπτωση η
ανακόπτουσα εταιρεία ισχυρίζεται με τον
πρώτο λόγο της υπό κρίση ανακοπής της
(που διαλαμβάνεται υπό στοιχ. Α’ και Β’
στο δικόγραφό της) τα ακόλουθα: Ότι με
την προσβαλλόμενη 9.427/23-10-1996
έκθεση δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της συμ/φου Ζακύνθου
Θ.Α.Κ. και σε εκτέλεση της 186/1992 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου με
την οποία επιδικάσθηκε εις βάρος της και
υπέρ της καθής η ανακοπή τράπεζας το
ποσόν των 2.469.454 δραχμών εκπλειστηριάσθηκε ενώπιον της ανωτέρω συμ/
φου, στις 23-10-1996, ένα ακίνητο της
εκτάσεως 20.798,827 τετρ. μέτρων μετά
του επ’ αυτού ευρισκομένου ημιτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, που κείται
στην κοινότητα Βασιλικού Ζακύνθου και
ότι επειδή δεν εμφανίσθηκαν πλειοδότες
το εν λόγω ακίνητο κατακυρώθηκε στην
επισπεύδουσα τράπεζα στην τιμή πρώτης προσφοράς των 120.000.000 δραχμών και εκδόθηκε η 9609/18-12-1996
περίληψη κατακυρωτικής εκθέσεως της
ιδίας ως άνω συμ/φου που μεταγράφηκε στις 20-12-1996 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ζακύνθου.
Ότι η ίδια (ανακόπτουσα) δεν έλαβε γνώση του επισπευδόμενου πλειστηριασμού διότι η Α΄ επαναληπτική περίληψη της κατασχετήριας εκθέσεως δεν επιδόθηκε νομίμως σ’ αυτήν και συγκεκριμένα διότι ο δικαστικός επιμελητής του
Πρωτοδικείου Ζακύνθου Β.Α. μετέβη για
να επιδόσει αυτήν στην κατοικία του νομίμου εκπροσώπου της Χ.Π. στην οδό
Λάττα αριθμ… της πόλεως της Ζακύνθου και επειδή δεν βρήκε τον ίδιο αλλά
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την αλλοδαπή οικιακή βοηθό της πεθεράς του (νομίμου εκπροσώπου), η οποία
δεν ήταν σύνοικος αυτού και δεν γνώριζε την ελληνική γλώσσα, χωρίς να εξετάσει αν ήταν στην πραγματικότητα σύνοικος του νομίμου εκπροσώπου της της
πρόσφερε το επίδικο έγγραφο και όταν η
ανωτέρω αρνήθηκε να το παραλάβει το
θυροκόλλησε παρουσία ενός μάρτυρα,
στην σχετική δε 4610/15-10-1996 έκθεση επιδόσεως δεν ανέγραψε ο προαναφερόμενος δικαστικός επιμελητής ότι η
αρνηθείσα την παραλαβή του εγγράφου
οικιακή βοηθός ήταν σύνοικος του προς
ον η επίδοση νομίμου εκπροσώπου της.
Με βάση δε τα ανωτέρω περιστατικά, επικαλούμενη την ακυρότητα της
επιδόσεως της Α΄ επαναληπτικής περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως, ζητεί την ακύρωσή της καθώς και του επανακολουθήσαντος πλειστηριασμού και
της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως ισχυριζόμενη ότι από την ακυρότητα της επιδόσεως υπέστη βλάβη διότι
δεν έλαβε γνώση του πλειστηριασμού με
αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της για ματαίωση ή αναβολή του με την, τυχόν, καταβολή του οφειλόμενου χρηματικού ποσού.
Με αυτό όμως το περιεχόμενο ο
ανωτέρω λόγος ανακοπής ασκήθηκε εκπροθέσμως και συνεπώς είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, καθόσον, ως αφορών
στην εγκυρότητα πράξεως εκτελέσεως που
έγινε από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτελέσεως, έπρεπε σύμφωνα με το άρθρο 934 παρ.1β και 2 ΚΠολΔ να έχει ασκηθεί μέχρι την έναρξη του πλειστηριασμού,
ενόψει του ότι δεν διαλαμβάνεται στο δικόγραφο της ανακοπής ισχυρισμός της ανακόπτουσας ότι δεν έλαβε πραγματικά γνώση ούτε μπορούσε να λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της παραπάνω άκυρης
επιδόσεως της περιλήψεως της κατασχε-
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τήριας εκθέσεως, αλλά γίνεται απλή μνεία
ότι η ανακόπτουσα δεν έλαβε γνώση της
διενέργειας του πλειστηριασμού, η οποία
μνεία δεν μπορεί να θεμελιώσει δικονομική της βλάβη για την κήρυξη της ακυρότητας της επιδόσεως με την ένδικη ανακοπή
του άρθρου 933 ΚΠολΔ.
Το απαράδεκτο του ανωτέρω λόγου ανακοπής, λόγω του εκπροθέσμου
της ασκήσεώς του, κρίθηκε με την προεκτεθείσα 658/2007 απόφαση του Α2΄ Πολιτικού Τμήματος που ανήρεσε εν μέρει την
760/2001 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (που είχε κρίνει παραδεκτό τον λόγο
αυτό της ανακοπής) και στο σύνολό της
την 806/2004 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου που έκρινε παραδεκτό και βάσιμο τον
ίδιο λόγο ανακοπής και επικύρωσε την εκκαλουμένη 25/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου.
Συνεπώς επί του ανωτέρω κριθέντος νομικού ζητήματος το Δικαστήριο τούτο δεσμεύεται, κατά την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 580
ΚΠολΔ, από την προεκτεθείσα απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Με την τελευταία απόφαση δεν
αναιρέθηκε η 760/2001 απόφαση αυτού
του Δικαστηρίου κατά το μέρος της που
απέρριψε την από 27-10-1998 έφεση της
ανακόπτουσας ως προς τον τρίτο λόγο
της, με τον οποίο επλήττετο η εκκληθείσα 37/1998 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου που
απέρριψε ως απαράδεκτο τον δεύτερο
λόγο (στοιχ. Γ’ του δικογράφου) της υπό
κρίση ανακοπής (ελλιπής περιγραφή του
εκπλειστηριασθέντος ακινήτου στην περίληψη της κατασχετήριας εκθέσεως) και
συνεπώς το Δικαστήριο τούτο δεν επιλαμβάνεται της εξετάσεώς του.
Μετά την έκδοση της 658/2007
αποφάσεως του Ακυρωτικού Δικαστηρίου η ανακόπτουσα άσκησε την υπ’ αριθμ.
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44769/2007 προσφυγή της κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
επί της οποίας εκδόθηκε η από 5-11-2009
απόφαση του Α΄ Τμήματός του, η οποία
έκρινε ότι με την έκδοση της προαναφερόμενης αποφάσεως του Ακυρωτικού Δικαστηρίου (που έκρινε ως εκπρόθεσμο
τον πρώτο λόγο της ανακοπής) παραβιάσθηκε το άρθρο 6 παρ.1 της Συμβάσεως
για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και επιφυλάχθηκε ως προς το ζήτημα του καθορισμού της αιτηθείσας αποζημιώσεως και της χρηματικής ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης της ανακόπτουσας.
Η ανωτέρω όμως απόφαση του
ΕΔΑΔ δεν ακυρώνει, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην μείζονα σκέψη, την απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με την
οποία φέρεται ότι πραγματώθηκε η προσβολή του δικαιώματος της προσφεύγουσας-ανακόπτουσας, ενόψει μάλιστα και
του ότι δεν προκύπτει από οποιοδήποτε
πιστοποιητικό του ανωτέρω Δικαστηρίου εάν η ως άνω απόφαση του Πρώτου
Τμήματος του Ε.Δ.Α.Δ. έχει καταστεί οριστική (και συνεπώς παράγουσα τις έννομες συνέπειες της κατά το άρθρο 46 της
συμβάσεως) σύμφωνα με τα άρθρα 42

και 44παρ.2 της ανωτέρω συμβάσεως.
Εν όψει των προαναφερομένων
το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο: α)
με την εκκαλουμένη 37/1998 οριστική του
απόφαση έκρινε ως απαράδεκτο τον πρώτο λόγο της υπό κρίση ανακοπής λόγω εκπροθέσμου ασκήσεώς του, ορθώς εφάρμοσε τον νόμο και συνεπώς η υποστηρίζουσα τα αντίθετα από 27-10-1998 έφεση
της ανακόπτουσας πρέπει να απορριφθεί
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη και β)με την εκκαλουμένη 25/2002 οριστική του απόφαση έκρινε παραδεκτό και κατ’ ουσίαν βάσιμο τον ίδιο ως άνω λόγο της ανακοπής
και κήρυξε άκυρη την επίδοση της Α΄ επαναληπτικής περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως, ενώ περαιτέρω ακύρωσε
την έκθεση του πλειστηριασμού και την εκδοθείσα περίληψη της κατακυρωτικής εκθέσεως της συμ/φου Ζακύνθου Θ.Α.Κ.,
εσφαλμένως εφάρμοσε τον νόμο και πρέπει, κατά παραδοχή ως βασίμου κατ’ ουσίαν της από 25-7-2002 εφέσεως της καθ’
ής η ανακοπή τράπεζας να εξαφανισθεί.
Τέλος, πρέπει να καταδικασθεί η
εκκαλούσα εφεσίβλητη-ανακόπτουσα
στα δικαστικά έξοδα της εκκαλούσαςεφεσίβλητης-καθ’ ής η ανακοπή του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας λόγω της
ήττας της (άρθρα 176,183 ΚΠολΔ).

422/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ευθύμιος Κοκκινογένης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Μαριλένα Λαλιώτη).
Συζήτηση. Επανάληψή της κατά το άρθρο 307 ΚΠολΔ. Δεν απαιτείται κατάθεση νέων
προτάσεων (κατά την ορθότερη άποψη, σύμφωνη και η ΕφΠ 427/2010). Μεσεγγύηση
δανειστή. Διατάσσεται, αν υπάρχει διαφορά ως προς την κυριότητα, τη νομή ή την
κατοχή κινητών ή ακινήτων. Τραπεζική επιταγή. Μπορεί να τεθεί υπό μεσεγγύηση αν
υφίσταται, έστω και ενοχική διαφορά με αυτή. Ένσταση τραπεζίτη του οποίου επιταγή
τέθηκε σε δικαστική μεσεγγύηση. Δεν είναι νόμιμο με βάση την επιταγή αυτή να εκδοθεί
διαταγή πληρωμής από τον κάτοχό της. Περιστατικά.
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Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 307 και 254 Κ.Πολ.Δ.
προκύπτει ότι, αν για οποιονδήποτε λόγο
που εμφανίζεται μετά τη συζήτηση της
υποθέσεως (παραίτηση, θάνατος, παύση δικαστή), καταστεί αδύνατη η έκδοση απόφασης, επιβάλλεται η επανάληψη της συζήτησης, αφού οριστεί νέα δικάσιμος και κοινοποιηθεί κλήση. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν
εκδοθεί απόφαση μέσα σε οκτώ μήνες
από τη συζήτηση πολιτικής υπόθεσης.
Η επαναλαμβανόμενη συζήτηση
θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης.
Έτσι σε περίπτωση επανάληψης της συζήτησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 307
ΚΠολΔ., αν οι διάδικοι που έχουν παραστεί κατά τη συζήτηση της έφεσης, απουσιάζουν κατά την επανάληψη της συζήτησης, θεωρούνται δικαζόμενοι κατ’ αντιμωλία, χωρίς να είναι απαραίτητο αυτοί
να καταθέσουν νέες προτάσεις, κατά
την ορθότερη άποψη την οποία δέχεται και το Δικαστήριο τούτο (βλ. Εφ. Αθ.
3365/1995, Ελλ.Δνη 37.1161, Παπαδάκη Δνη 26.1204, Οικονομόπουλο τόμος
Α΄, τεύχος Β’, σελ.120).
Κατά τη διάταξη του άρθρου 725
ΚΠολΔ. «Το δικαστήριο δικαιούται να
διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο τη δικαστική μεσεγγύηση κινητών ή ακινήτων
ή ομάδας πραγμάτων ή επιχείρησης,
αν υπάρχει διαφορά σχετική με την κυριότητα, τη νομή ή την κατοχή ή οποιαδήποτε άλλη διαφορά σχετική με αυτά,
αν κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου μπορεί να ζητηθεί η μεσεγγύηση».
Το εν λόγω ασφαλιστικό μέτρο
αποσκοπεί στη διατήρηση του πράγματος με σκοπό την απόδοσή του αυτουσίου στο δικαιούχο, διατάσσεται δε όταν
υπάρχει διαφορά περί κυριότητος, νομής
ή κατοχής κινητού ή ακινήτου πράγματος
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ή άλλη οποιοδήποτε διαφορά περί αυτών, η οποία περιλαμβάνει κάθε ενοχική
αξίωση, βάσει της οποίας μπορεί να ζητήσει το πράγμα ο αιτών τη μεσεγγύηση.
Μπορεί ως εκ τούτου να τεθεί υπό
μεσεγγύηση και η τραπεζική επιταγή αν
υφίσταται, έστω και ενοχική διαφορά με
αυτή (βλ. Βαθρακοκοίλη στο άρθρο 725
ΚΠολΔ., τομ.Α΄, εκδ. 1996 σελ. 272).
Με τη μεσεγγύηση τίθενται σε προσωρινή αδράνεια τα δικαιώματα των διαδίκων μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης επί της κυρίας διαγνωστικής δίκης,
μετά την οποία ο μεσεγγυούχος, που ταυτίζεται με το θεματοφύλακα υποχρεούται να
παραδώσει το πράγμα αυτούσιο στο δικαιούχο (βλ. ΑΠ 1025/1976, ΝοΒ 25.373, Τζίφρα ασφαλιστικά μέτρα, 1980 σελ. 214).
Με την απόφαση για μεσεγγύηση
διατάσσεται η υλική και νομική δέσμευση του πράγματος προς το σκοπό εξασφάλισης της μελλοντικής άμεσης εκτέλεσης της πιθανολογουμένης υποχρέωσης παροχής, στην περίπτωση που εξοπλιστεί με εκτελεστό τίτλο (βλ. Βαθρακοκοίλη ο.π. σελ. 267), η δέσμευση δε
αυτή συνίσταται στην απαγόρευση διαθέσεως του πράγματος, που αν πραγματοποιηθεί είναι άκυρη έναντι του υπέρ
ού η μεσεγγύηση (άρθρα 727 σε συνδ.
με το άρθρο 715 ΚΠολΔ.).
Αποδείχθησαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Η εφεσίβλητη (ανακόπτουσα) εταιρία έχει αντικείμενο δραστηριότητάς της την εκτροφή και πώληση
ιχθύων και διατηρεί προς τούτο ιδιόκτητους κλωβούς εκτροφείων στον Πόρο.
Στα πλαίσια της εμπορικής της
δραστηριότητας συνεβλήθη με το από
31-3-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό με την
ανώνυμη εταιρεία «Κ. ΑΕΒΕ» που ήδη
τελεί σε κατάσταση πτωχεύσεως με την
882/2003 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών (με χρόνο παύσης των
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πληρωμών 19-11-2003) και η τελευταία
ανέλαβε την υποχρέωση να της πωλήσει
187.000 κιλά ιχθυοτροφές με μέση τιμή
0,94 ευρώ ανά κιλό, αντί συνολικού τιμήματος 175.850 ευρώ και ημερομηνία παράδοσης από 1-7-2003 μέχρι 30-9-2003.
Για την καταβολή του τιμήματος
αυτού η ανακόπτουσα- εφεσίβλητη παρέδωσε στην άνω πωλήτρια εταιρεία τις
αναφερόμενες στο συμφωνητικό τέσσερις
(4) δίγραμμες μεταχρονολογημένες επιταγές, εκδόσεώς της την 28-8-2003‚ της
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και την επίδικη επιταγή με
αριθμό 12315760-9, ποσού 32.520 ευρώ.
Ρητώς συμφωνήθηκε ότι αποτελεί
σημαντικό όρο της συμβάσεως η ακριβής τήρηση των προθεσμιών παράδοσης του εμπορεύματος εκ μέρους της
πωλήτριας κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ότι σε περίπτωση μη τηρήσεως, έστω και μιας των προθεσμιών αυτών η συμφωνία δεν θα ισχύει και θα επιστραφούν όλες οι επιταγές.
Μετά την κατάρτιση της παραπάνω συμφωνίας και συγκεκριμένα την 3-42003 η πωλήτρια εταιρεία μεταβίβασε με
οπισθογράφηση ως αξία λόγω ενεχύρου
την προαναφερθείσα επιταγή στην εκκαλούσα Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία διατηρούσε αλληλόχρεο λογαριασμό.
Λόγω μη τήρησης των προθεσμιών παράδοσης του εμπορεύματος εκ μέρους της πωλήτριας και δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της ότι αδυνατεί να
εκτελέσει τη σύμβαση, χωρίς όμως να
επιστρέψει τα σώματα των επιταγών,
εκτός από μια, η εφεσίβλητη επικαλούμενη επείγουσα ανάγκη ως εκ του κινδύνου σφραγίσεως των επιταγών και εκδόσεως διαταγών πληρωμής σε βάρος της,
υπέβαλε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 14-7-2003 αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων και
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ζήτησε τη δικαστική μεσεγγύηση, εκτός
των άλλων επιταγών και της επίδικης,
καθώς και την με προσωρινή διαταγή
απαγόρευση κάθε νομικής και πραγματικής μεταβολής των επιταγών.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης την
31-7-2003 χορηγήθηκε η αιτηθείσα προσωρινή διαταγή μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως. Αντίγραφο της
αίτησης με την προσωρινή διαταγή επέδωσε η ανακόπτουσα στην καθ’ ής την
1-8-2003 (βλ. 8962Δ/1-8- 2003 έκθεση
επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο
Πρωτοδικείο Πατρών Μ.Κ.).
Στη συνέχεια η καθ’ ής Τράπεζα
με την από 21-8-2003 αίτησή της προς
το ίδιο παραπάνω Δικαστήριο ζήτησε
την ανάκληση της προσωρινής διαταγής και επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η 6346/2003 απόφαση, που δεν αμφισβητείται, με την οποία η αίτηση παραπέμφθηκε στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Την αίτηση αυτή
επανέφερε η καθ’ής με κλήση, ενώ στις
4-9-2003 ζήτησε και πέτυχε την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.
Εν τω μεταξύ την 18-9-2003 εκδόθηκε επί της αιτήσεως της ανακόπτουσας
η 6744/18- 9-2003 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, με την οποία διατάχθηκε ως
ασφαλιστικό μέτρο η δικαστική μεσεγγύηση της επίδικης επιταγής και ορίστηκε
μεσεγγυούχος αυτών η ανακόπτουσα.
Αν και η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε σε απόσπασμα στην εκκαλούσα
την 22-10-2003, όπως προκύπτει από
την υπ’ αριθμ. 9333Δ/22-10-2003 έκθεση
επίδοσης του ίδιου δικαστικού επιμελητή,
η εκκαλούσα Τράπεζα Πειραιώς γνώριζε ή μπορούσε ευχερώς να είχε πληροφορηθεί κατά την υποβολή της αιτήσεως
για έκδοση της διαταγής πληρωμής την
έκδοση της αποφάσεως των ασφαλιστι-
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κών μέτρων, αφού, όπως ελέχθη, της είχαν κοινοποιηθεί αντίγραφα της αιτήσεως
των ασφαλιστικών μέτρων και της προσωρινής διαταγής. Εξάλλου το περιεχόμενο της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων
γνώριζε η εκκαλούσα, αφού η ίδια ζήτησε
την ανάκληση της προσωρινής διαταγής,
την οποία πέτυχε, όπως προαναφέρθηκε.
Επομένως, η ακυρότητα της απαγορευμένης μεταβολής (διάθεσης) της
επιταγής λόγω της απόφασης περί μεσεγγύησης της επιταγής διατηρείτο κατά
την έκδοση της διαταγής πληρωμής,
αφού ήταν γνωστή στην εκκαλούσα κατά
τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης
(δημοσίευση απόφασης 18-9-2003, έκδοση διαταγής πληρωμής 26-9-2003).
Εγκύρως ως εκ τούτου η ακυρότητα αυτή προτείνεται κατά της εκκαλούσας, που τελικά ήταν κακής πίστεως,
όταν εκδόθηκε η ανακοπτομένη διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών.
Ωστόσο η τελευταία μετά την ανάκληση της προσωρινής διαταγής, στις
5-9-2003 εμφάνισε την επιταγή προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα, αλλά δεν
πληρώθηκε, αν και ο λογαριασμός είχε διαθέσιμα κεφάλαια λόγω εντολής της ανακόπτουσας περί μη πληρωμής αυτής.
Στη συνέχεια η καθ’ής με την από
12-9-2003 αίτησή της ζήτησε την έκδοση
της ανακοπτομένης υπ’ αριθμ.404/2003
διαταγής πληρωμής του Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, η

οποία εκδόθηκε στις 26-9-2003, ήτοι καθόν χρόνο ήδη από 18-9-2003 είχε διαταχθεί το ασφαλιστικό μέτρο της δικαστικής μεσεγγύησης της επιταγής και είχε
οριστεί μεσεγγυούχος η ανακόπτουσα.
Επομένως, εφόσον κατά το χρόνο έκδοσης της διαταγής πληρωμής,
που κρίνεται το κύρος των ενστάσεων
κατά της διαταγής πληρωμής, η καθ’ ής
δεν είχε δικαίωμα στην κατοχή της επιταγής, ήτοι του εγγράφου από το οποίο
αποδεικνύεται η απαίτηση, για την οποία
ζητήθηκε η έκδοση διαταγής πληρωμής,
αφού είχε διαταχθεί το παραπάνω ασφαλιστικό μέτρο, με το οποίο επήλθε η υλική και νομική δέσμευση της επιταγής,
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη της παρούσας, δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Κατά συνέπεια ο σχετικός λόγος ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος.
Η εκκαλουμένη απόφαση, επομένως, η οποία, αν και εν μέρει με διάφορη
ελλιπή αιτιολογία, που συμπληρώνεται
με την παρούσα, έκανε δεκτό τον συναφή
πρώτο λόγο της ανακοπής και ακύρωσε
τη διαταγή πληρωμής, ορθώς κατ’ αποτέλεσμα έκρινε, όσα δε περί του αντιθέτου ισχυρίζεται η εκκαλούσα με την έφεσή της αναφορικά με τα προεκτεθέντα δεν
είναι βάσιμα, κατά τα λοιπά δε αλυσιτελώς προβάλλονται, αφού η διαταγή πληρωμής ορθώς ακυρώθη κατά παραδοχή
του προαναφερθέντος λόγου ανακοπής.

429/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Θεώνη Μπούρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αριστέα Μαρούντα, Νικόλαος Σαγώνας).
Συνεκδίκαση: το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσότε-
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ρων εκκρεμών ενώπιον του δικών ανάμεσα στους ίδιους διαδίκους ή διαφορετικούς
διαδίκους, αν υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του διευκολύνεται η
επιτάχυνση ή επέρχεται μείωση των εξόδων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 246 ΚΠολΔ, το δικαστήριο σε κάθε
στάση της δίκης μπορεί αυτεπαγγέλτως
ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου
να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση
περισσότερων εκκρεμών ενώπιον του δικών ανάμεσα στους ίδιους ή διαφορετικούς διαδίκους, αν υπάγονται στην ίδια
διαδικασία και κατά την κρίση του διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της
δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων.
Η παραπάνω διάταξη έχει σκοπό
να εξυπηρετήσει την αρχή της οικονομίας
της δίκης, ώστε να επιταχυνθεί η διεξαγωγή της και να επέλθει μείωση των εξόδων,
ακόμη δε να αποτραπεί η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων, ενώ εφαρμόζεται και σε
όλες τις ειδικές διαδικασίες (ΑΠ 427/2009
Δημ. Νόμος, Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ τ.
Β’ (1994), άρθρο 246 αριθ. 1 σελ. 143).
Δεν απαιτείται δε να συντρέχουν
οι προϋποθέσεις απλής ή αναγκαστικής
ομοδικίας, ούτε οι προϋποθέσεις της σώρευσης, αφού είναι επιτρεπτή η συνεκδί-

καση και αν ακόμη οι υπό συνεκδίκαση
δίκες διεξάγονται μεταξύ διαφόρων προσώπων (Εφ.Κρητ. 114/2009 Δημ.Νόμος).
Στην προκειμένη περίπτωση η εκκαλούσα, με τον πρώτο λόγο της έφεσής
της ισχυρίζεται ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου διέταξε τη συνεκδίκαση των παραπάνω αγωγών, δεδομένου ότι τα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως των συμβαλλομένων ήταν εντελώς διαφορετικά στην κάθε
μία από τις συνεκδικασθείσες αγωγές.
Ο λόγος αυτός της εφέσεως, αν
και νόμιμος, πρέπει να απορριφθεί ως
ουσιαστικά αβάσιμος, εφόσον με τη συνεκδίκαση των ως άνω αγωγών, που
υπάγονται στην ίδια διαδικασία και είναι
συναφείς, διευκολύνεται η διεξαγωγή της
δίκης, αποφεύγεται η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων και επέρχεται μείωση
των δικαστικών εξόδων, συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
246 ΚΠολΔ, κατά τα ανωτέρω στη μείζονα σκέψη εκτιθέμενα.

450/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Γεώργιος Παναγόπουλος).
Θυροκόλληση. Απαιτείται για την εγκυρότητα και η θυροκόλληση του εγγράφου στην
οικία του καθού και η αποστολή επιστολής με το ταχυδρομείο, ειδοποίησης στον καθού. Αν δεν τηρηθούν οι δύο αυτές διατυπώσεις, η θυροκόλληση είναι άκυρη και η συζήτηση είναι απαράδεκτη. Αδυναμία συζήτησης έφεσης λόγω παραιτήσεως του Εφέτη μέσα σε 8μηνη προθεσμία από τη συζήτηση (άρθρο 307 ΚΠολΔ). Γίνεται νέα κλήση, που κοινοποιείται με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου προς τους διαδίκους. Περιστατικά ακυρότητας της θυροκόλλησης.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 128

παρ. 4 ΚΠολΔ προκύπτει ότι για να είναι
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έγκυρη η επίδοση δικογράφου που γίνεται
με θυροκόλληση στην κατοικία του απουσιάζοντα παραλήπτη απαιτείται, εκτός των
άλλων διατυπώσεων που αναφέρονται
στην διάταξη αυτή, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη θυροκόλληση
να παραδοθεί αντίγραφο του δικογράφου
στα χέρια του προϊσταμένου του αστυνομικού τμήματος ή σταθμού της περιφέρειας της κατοικίας και αν λείπει ο προϊστάμενος στον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας ή στο σκοπό του αστυνομικού τμήματος η παράδοση βεβαιώνεται με απόδειξη που συντάσσεται ατελώς κάτω από
την έκθεση επιδόσεως, ενώ το αργότερο
την επόμενη εργάσιμη ημέρα πρέπει να
ακολουθήσει αποστολή επί αποδείξει με
το ταχυδρομείο έγγραφης ειδοποίησης για
όλα τα παραπάνω.
Η επίδοση κατά τη διάταξη του
άρθρου 136 παρ. 2 ΚΠολΔ θεωρείται ότι
συντελέστηκε με τη θυροκόλληση του εγγράφου στην πόρτα της κατοικίας εκείνου προς τον οποίο γίνεται η επίδοση,
με την προϋπόθεση ότι επακολούθησε
τόσο η παράδοση του αντιγράφου στην
αστυνομία όσο και η αποστολή με το ταχυδρομείο της παραπάνω ειδοποιήσεως.
Εάν δεν τηρηθούν οι ως άνω διατυπώσεις η κλήτευση δεν είναι έγκυρη και σε περίπτωση απουσίας του διαδίκου που κλητεύθηκε άκυρα η συζήτηση της έφεσης κηρύσσεται απαράδεκτη
(ΑΠ 574/1996 Ελ.Δνη 38.88‚ Εφ. Θεσ.
75/1993 ΕλλΔνη 35. 650).
Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 307 ΚΠολΔ «Αν για οποιοδήποτε λόγο που παρουσιάστηκε μετά το
τέλος της συζήτησης είναι αδύνατο να εκδοθεί 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
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την επιμέλεια είτε κάποιου διαδίκου, είτε
της γραμματείας του δικαστηρίου. Το ίδιο
εφαρμόζεται και όταν το δικαστήριο διατάζει να επαναληφθεί η συζήτηση. Σε όλες
τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι κλήσεις για
συζήτηση και τα αποδεικτικά της επιδόσεως συντάσσονται ατελώς.
Στην προκειμένη περίπτωση επί
της υπό κρίση έφεσης, αφού συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού στη δικάσιμο της 9-10-2008, δεν κατέστη δυνατή η έκδοση απόφασης, λόγω παραιτήσεως από το δικαστικό σώμα της εισηγήτριας Εφέτη που επέστρεψε τη σχετική δικογραφία, γι’ αυτό η συζήτηση επί αυτής
επαναλαμβάνεται με τον ορισμό δικασίμου και την κοινοποίηση κλήσης προς συζήτηση προς τους διαδίκους που έγιναν
με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού (άρθρ. 307 ΚΠολΔ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 422/2009 πράξη
του Προέδρου Εφετών Πατρών.
Προς το σκοπό αυτό με επιμέλεια
της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού
κοινοποιήθηκε προς τους διαδίκους αντίγραφο της από 19-9-2009 κλήσης προς
εμφάνιση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, στην οποία
δικάσιμο κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του πινακίου εμφανίσθηκε μόνο ο εκκαλών.
Περαιτέρω σύμφωνα με το από
9-11-2009 αποδεικτικό επίδοσης του
επιμελητή Δικαστηρίου του Εφετείου Πατρών Η.Α. που έχει επισυναφθεί στη δικογραφία, αντίγραφο της ως άνω κλήσεως επιδόθηκε στην απολειπόμενη κατά
τη συζήτηση της έφεσης εφεσίβλητη και
επειδή αυτή ούτε ενήλικος σύνοικός της
ανευρέθηκε στην οικία της, η επίδοση
έγινε με θυροκόλληση του επιδοθέντος
δικογράφου, παρουσία του αναφερόμενου μάρτυρα, χωρίς όμως να τηρηθούν
οι υπόλοιπες διατυπώσεις σύμφωνα με
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τη νομική σκέψη στην αρχή της παρούσας του άρθρου 128 παρ. 4 ΚΠολΔ, δηλαδή η παράδοση του αντιγράφου του δικογράφου την επόμενη εργάσιμη ημέρα
στα χέρια του προϊσταμένου του αστυνομικού τμήματος ή του αξιωματικού υπηρεσίας κλπ καθώς και η αποστολή επί

αποδείξει με το ταχυδρομείο έγγραφης
ειδοποιήσεως στην εφεσίβλητη.
Συνεπώς δεν υπάρχει νόμιμη
κλήτευση της απολειπομένης, ως άνω
κατά τη συζήτηση της έφεσης εφεσίβλητης και πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη
η συζήτηση της έφεσης.

462/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χριστίνα Δευτεραίου, Νικόλαος Κορφιάτης).
Έφεση. Προθεσμία για την άσκησή της αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης και
αν ακόμα αυτή είναι αργία και τελειώνει στις 7 το απόγευμα της 15ης ημέρας, όμως
αν είναι αργία τότε την ίδια ώρα της επομένης ημέρας.

Από το συνδυασμό της διάταξης
του άρθρου 652 παρ. 1 ΚΠολΔ με εκείνη του άρθρου 144 παρ. 1 ΚΠολΔ, σαφώς προκύπτει ότι η ανωτέρω προθεσμία άσκησης της έφεσης αρχίζει από
την επομένη ημέρα μετά την επίδοση
της απόφασης, αδιαφόρως αν αυτή και
η μεθεπομένη είναι αργία, γιατί ο νόμος
δεν κάνει διάκριση, όπως αντιθέτως ορίζει για τη λήξη της προθεσμίας.
Έτσι η προθεσμία της έφεσης
κατά των ανωτέρω αποφάσεων, αν ο εκκαλών διαμένει στην Ελλάδα, λήγει την
7 μ.μ. ώρα της δέκατης πέμπτης (15ης)
ημέρας από την επόμενη ημέρα της επίδοσης της απόφασης και αν αυτή είναι
εξαιρετέα κατά νόμο, την ίδια ώρα της
επομένης ή και μεθεπομένης κ.ο.κ μη

εξαιρετέας ημέρας (ΟλΑΠ 266/85 Δνη
31.464, ΑΠ 1809/90 ΕΕΝ 1991.743, ΑΠ
1734/90 ΕλΔ 33.537).
Σημειωτέον ότι οι παρεμβαλλόμενες εξαιρετέες ημέρες συνυπολογίζονται πάντοτε στη διαδρομή της προθεσμίας αυτής, γιατί το μήκος του χρόνου
είναι πλήρες και προσθέτως ο νόμος κάνει διάκριση μόνο για τη λήξη της προθεσμίας και όχι για τον ενδιάμεσο χρόνο.
Τέλος κατά τη διάταξη του άρθρου
532 ΚΠολΔ, αν η έφεση δεν ασκήθηκε
εμπροθέσμως, το δικαστήριο την απορρίπτει ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως (ΑΠ 241/2006 δημοσ. ΝΟΜΟΣ, ΕΘ
32/2006 Αρμ 2006, 91, ΕΑ 8208/2003
ΕλΔ 2005, 544, ΕΠ 153/2003 ΕΔΠ 2003,
63, ΕΑ 4353/2001 ΑρχΝ 2004, 119).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
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479/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Παρασκευή Τσούμαρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Πάσσιος, Χρήστος Παπαδημητρίου, Αντώνιος Μπιλιάνης).
Διατροφή ανηλίκων. Σε σχετική δίκη δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση εγγράφων προτάσεων. Όλοι οι ισχυρισμοί, όμως, πρέπει να καταχωρούνται, έστω και επιγραμματικά στα
πρακτικά. Αν διαταχθεί από το δικαστήριο η κατάθεση προτάσεων, η οποία είναι υποχρεωτική για τους διαδίκους, τότε αρκεί η μόνο σ’ αυτές αναφορά των ισχυρισμών. Αν δεν έχουν
προταθεί προφορικά στο ακροατήριο, είναι απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί αυτοί για έλλειψη
προδικασίας και το απαράδεκτο αυτό λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως. Περιστατικά.

Από τα άρθρα 666 §1, 115 §3
ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 670
ΚΠολΔ προκύπτει ότι σε δίκη διατροφής
ανήλικου τέκνου δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση εγγράφων προτάσεων,
όλοι οι ισχυρισμοί των διαδίκων πρέπει
να προτείνονται στο ακροατήριο και να
καταχωρούνται, έστω και επιγραμματικά
στα πρακτικά (άρθ. 256 περ. δ ΚΠολΔ)
και αν διαταχθεί από το δικαστήριο η κατάθεση προτάσεων, η οποία είναι υποχρεωτική για τους διαδίκους, τότε αρκεί η
μόνο σ’ αυτές αναφορά των ισχυρισμών.
Αν δεν έχουν προταθεί προφορικά στο ακροατήριο, όπως και από την
υπόψη διάταξη προκύπτει, με τη καθιέρωση της προφορικότητας της διαδικασίας και της προαποδείξεως, είναι
απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί αυτοί για έλλειψη προδικασίας και το απαράδεκτο
αυτό λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως [ΟλΑΠ 2/2005, ΑΠ 620/1999 ΕλΔνη
41.73, Εφ. Δωδ. 95/2006, «ΝΟΜΟΣ»].
Στην προκειμένη περίπτωση
όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα
με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά συνεδριάσεως του Πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου, ο εναγόμενος και ήδη εκκαλών αρνήθηκε τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την αγωγή
και προέβαλε τις ενστάσεις της αοριστί-

ας της αγωγής και της συνεισφοράς της
ενάγουσας, όχι όμως και την ένσταση
διακινδύνευσης της ιδίας αυτού διατροφής, την οποία προέβαλε το πρώτον με
τις υποβληθείσες προτάσεις του. Επομένως και σύμφωνα με τις σκέψεις που
αναπτύχθηκαν παραπάνω η ανωτέρω
ένσταση έπρεπε να απορριφθεί προεχόντως ως απαράδεκτη.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που
με την εκκαλουμένη απόφασή του έκρινε
ομοίως αναφορικά με την απόρριψη της
ως άνω ενστάσεως, ορθά το νόμο εφάρμοσε και τα αντίθετα που υποστηρίζει ο
εκκαλών με τον δεύτερο λόγο της εφέσεώς του κρίνονται αβάσιμα.
Ο παραπάνω ισχυρισμός του εναγομένου εκκαλούντος επαναφερόμενος
παραδεκτά στην παρούσα έκκλητη δίκη,
κρίνεται απορριπτέος, ως μη νόμιμος,
αφού κατά την διάταξη του άρθρου 1487
του Α.Κ., δεν μπορεί να προβληθεί από
τον γονέα για την διατροφή των ανηλίκων
τέκνων του, παρά μόνο αν ο πρώτος επικαλεστεί ότι τα τέκνα μπορούν να στραφούν εναντίον άλλου υπόχρεου, ή ότι
μπορούν να διατραφούν από την περιουσία τους (ΑΠ 676/2000, Δ/νη, 2000,1597),
γεγονότα που δεν επικαλείται εν προκειμένου ο εναγόμενος - εκκαλών.
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492/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Μαρία Τσιριμώκου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Παναγιώτου, Χάρης Μαραγκός).
Παρεμπίπτουσα αγωγή για επίδειξη εγγράφου. Πρέπει να γίνεται επίκληση της κατοχής των εγγράφων από τον αντίδικο, να προσδιορίζεται σαφώς το έγγραφο και το
περιεχόμενο του και να εκτίθενται τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει το έννομο
συμφέρον του αιτούντος. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων 902, 903 ΑΚ, και 450, 451 ΚΠολΔ,
προκύπτει ότι προκειμένου να γίνει δεκτή η παρεμπίπτουσα αγωγή επιδείξεως
εγγράφων θα πρέπει να είναι παραδεκτή
και σύννομη, να γίνεται δηλαδή επίκληση της κατοχής του εγγράφου από τον
αντίδικο, να προσδιορίζεται σαφώς το
έγγραφο και το περιεχόμενο του και να
εκτίθενται περιστατικά από τα οποία να
προκύπτει το έννομο συμφέρον του αιτούντος (ΑΠ 1045/2004 ΝΟΜΟΣ).
Στην προκειμένη περίπτωση η υπό
κρίση παρεμπίπτουσα αγωγή έχοντας το

περιεχόμενο και αίτημα που προαναφέρθηκε, είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη μείζονα σκέψη, αόριστη και πρέπει να
απορριφθεί, καθόσον δεν προσδιορίζονται
επακριβώς τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά, των οποίων ζητείται η επίδειξη.
Επομένως το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη
απόφαση κατέληξε στην ίδια κρίση, δεν
έσφαλε ως προς την εφαρμογή του νόμου και ο περί του αντιθέτου σχετικός λόγος της εφέσεως πρέπει να απορριφθεί
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος.

494/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλκαίος Βγενόπουλος, Κωνσταντίνα Οικονομοπούλου).
Διόρθωση δικαστικής αποφάσεως. Διόρθωση δεν επιτρέπεται όταν τα σφάλματα που αποδίδονται στην απόφαση αναφέρονται στην ερμηνεία ή την εφαρμογή ουσιαστικής διάταξης νόμου ή στην εκτίμηση των αποδείξεων. Δηλαδή η διόρθωση δεν μπορεί να σχετίζεται με την ουσία της υπόθεσης, να αλλοιώνει την ουσία της αποφάσεως και να μεταβάλλει
ή ανακαλεί το περιεχόμενο της. Συνεπώς με τη διαδικασία της διόρθωσης της αποφάσεως (315 ΚΠολΔ) σκοπείται η αποσαφήνιση της διατύπωσης της αποφάσεως και η αποκατάσταση του αληθούς περιεχομένου της, χωρίς να αλλοιώνεται ουσία της. Περιστατικά.

Το άρθρο 315 ΚΠολΔ ορίζει ότι, αν
από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά

τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο
που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει
κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να
τη διορθώσει με νέα απόφασή του.
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Από τη διάταξη αυτή, η οποία, ως
εξαιρετική, υπηρετεί στα πλαίσια της επιταγής για ασφάλεια του δικαίου τον κύριο σκοπό της δίκης, που είναι η δικαιοσύνη, συνάγεται ότι μπορεί να γίνει διόρθωση των σφαλμάτων της απόφασης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για μη οριστική, τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση, που οφείλονται σε ασυμφωνία αυτών που ήθελε το δικαστήριο και εκείνων που έχουν διατυπωθεί στην απόφαση, έστω και αν από τη διόρθωση της
ανακρίβειας της διατύπωσης επέρχεται
μεταβολή στο διατακτικό, αφού η μεταβολή αυτή, η οποία, επιτρεπόμενη από
το νόμο, δεν ανατρέπει αλλ’ ορθώς διατυπώνει την αληθή δικαιοδοτική βούληση, δεν αποτελεί παραβίαση του δεδικασμένου (ΑΠ 533/2004 ΕλλΔνη 2006.
759, ΑΠ 1259/2002 ΕλλΔνη 2003.130).
Διόρθωση όμως δεν επιτρέπεται, όταν τα σφάλματα που αποδίδονται
στην απόφαση αναφέρονται στην ερμηνεία ή στην εφαρμογή ουσιαστικής διάταξης νόμου ή στην εκτίμηση των αποδείξεων, δηλαδή η διόρθωση δεν μπορεί να σχετίζεται με την ουσία της υποθέσεως, να αλλοιώνει την έννοια της αποφάσεως και να μεταβάλει ή ανακαλεί το
περιεχόμενό της (ΑΠ 1703/2006 Χρ. ΙΔ
2007.228), και έτσι να οδηγεί άμεσα ή
έμμεσα σε επανεκτίμηση των αποδείξεων ή επανεξέταση της ουσίας της υποθέσεως (ΑΠ 1272/1991 ΕΕΝ 1993.74).
Συνακόλουθα τούτων, με τη διαδικασία της διόρθωσης της απόφασης
κατ’ άρθρο 315 επ. ΚΠολΔ., σκοπείται η
αποσαφήνιση της διατύπωσης της απόφασης και η αποτύπωση του αληθούς
περιεχομένου της, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοιά της, ούτε να προσβάλλεται
το δεδικασμένο που απορρέει από αυτήν, ενώ αντικείμενό της δεν αποτελούν
διαγνωστικά σφάλματα του δικαστηρίου,
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που αναφέρονται στην ερμηνεία ή στην
εφαρμογή ουσιαστικής διάταξης καθώς
και στην εκτίμηση των αποδείξεων και
που αίρονται μόνο με την οδό των ένδικων μέσων, αλλά ακούσιες πλημμέλειες, που παρεισφρύουν κατά τη σύνταξη
ή την καθαρογραφή της απόφασης (ΑΠ
1595/2003 ΕλλΔνη 2004.724, Εφ. Θεσ.
950/2008 Αρμ. 2008. 1571).
Στην προκείμενη περίπτωση με
την κρινόμενη από 23-3-2009, αίτηση,
επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη
απόφαση, ο αιτών και ήδη εκκαλών εξέθετε, ότι επί της από 5-1-2004 αναγνωριστικής της κυριότητας ακινήτων αγωγής του κατά του καθού η αίτηση και ήδη
εφεσίβλητου, εκδόθηκε η 423/2006 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία αναγνωρίστηκε κύριος των περιγραφομένων σ’
αυτήν (αίτηση) ακινήτων, που βρίσκονται
στις κτηματικές περιφέρειες των Δήμων
Φαρρών και Καλαβρύτων.
Ότι κατά τη σύνταξη της ανωτέρω
απόφασης, από προφανή παραδρομή,
αναφέρθηκε εσφαλμένα τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό της, παρότι είχε υποβάλει σχετική δήλωση διορθώσεως στο ακροατήριο, καταχωρισθείσα στα πρακτικά, ότι το υπό στοιχείο α΄
ακίνητο στη θέση «Αλώνια ή Χαμοκέλλα» του δημοτικού διαμερίσματος Κάτω
Βλασίας του Δήμου Καλαβρύτων αποτελείται από δύο τεμάχια και συγκεκριμένα ένα τεμάχιο εκτάσεως 1,5 στρέμματος
που συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία
κληρονόμων Ν.Κ., δυτικά με ιδιοκτησία
Ν.Τ., βόρεια με κοινοτικό δρόμο και νότια με ιδιοκτησία Π.Κ., και από ένα τεμάχιο εκτάσεως 2,5 στρεμμάτων, το οποίο
συνορεύει ανατολικά με δρόμο, δυτικά
με ιδιοκτησία κληρονόμων Λ., βόρεια με
ιδιοκτησία κληρονόμων Μ. και νότια με
ιδιοκτησία εναγομένων Β.Τ..
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Ότι η πραγματική περιγραφή τους
ήταν για το πρώτο τεμάχιο (α) ότι έχει
έκταση 2,5 στρέμματα με παλαιά χαμοκέλα, με σύνορα βόρεια ιδιοκτησία κληρονόμων Ν.Κ., δυτικά ιδιοκτησία Ν.Τ.,
ανατολικά ιδιοκτησία Π.Κ. και νότια με
κοινοτικό δρόμο, και για το δεύτερο τεμάχιο (β) ότι έχει έκταση 550 τ.μ., με σύνορα βόρεια κοινοτικό δρόμο, νότια κληρονόμων Λ., δυτικά κληρονόμων Μ. και
ανατολικά Β.Τ. (εναγομένου).
Περαιτέρω εκθέτει ότι το ανωτέρω
Δικαστήριο από προφανή παραδρομή
περιέγραψε εσφαλμένα τα υπό στοιχείο
1α και 1β ακίνητα στη θέση «Κριμπέικα»
του Δ.Δ. Βασιλικού του Δήμου Φαρρών
ως προς την έκταση και τα όρια αυτών,
και συγκεκριμένα περιέγραψε εσφαλμένα το υπό στοιχείο 1α ακίνητο ως ελαιοστάσιο εκτάσεως 2,5 στρεμμάτων περίπου με παλαιά χαμοκέλλα, που συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία κληρονόμων Ν.Κ.,
δυτικά με ιδιοκτησία Ν.Τ., νότια με κοινοτικό δρόμο και ανατολικά με ιδιοκτησία
Π.Κ., και το υπό στοιχείο 1β ακίνητο ως
αγρό εκτάσεως 550 τ.μ., ο οποίος συνορεύει βόρεια με κοινοτικό δρόμο, νότια με
ιδιοκτησία κληρονόμων Λ., δυτικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Μ. και ανατολικά με
ιδιοκτησία Β.Τ., περιγραφή, η οποία κατά
τους ισχυρισμούς του, αφορά τα αμέσως
παραπάνω ακίνητα στη θέση «Αλώνια ή
Χαμοκέλλα» του Δ.Δ Κάτω Βλασίας του
Δήμου Καλαβρύτων, ενώ η περιγραφή
καθενός από αυτό είναι αυτή που πράγματι αναφέρεται στην αγωγή.
Με τα δεδομένα αυτά, θεωρώντας
ότι τα παραπάνω αποτελούν γραφικά
σφάλματα που οφείλονται σε προφανή
παραδρομή του δικάσαντος την υπόθεση
Δικαστηρίου, ζήτησε, επικαλούμενος έννομο συμφέρον, να διορθωθεί η ανωτέρω
απόφαση, η οποία έχει ήδη καταστεί τελεσίδικη, ως προς την περιγραφή των προ-
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αναφερομένων ακινήτων, αφού η κατά
της ανωτέρω αποφάσεως (423/2006)
ασκηθείσα έφεση εκ μέρους του εναγομένου απορρίφθηκε με την 310/2008 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου.
Με το προαναφερθέν περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση είναι μη νόμιμη. Και τούτο διότι τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό της υπό διόρθωση 423/2006 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (τακτικής
διαδικασίας) διατυπώθηκε η περιεχομένη στο σκεπτικό κρίση του Δικαστηρίου,
ότι δηλαδή ο αιτών είναι κύριος (μεταξύ
άλλων) των προαναφερομένων ακινήτων κείμενων στις θέσεις «Κριμπέικα»
και «Αλώνια ή Χαμοκέλλα» των Δήμων
Φαρρών και Καλαβρύτων, αντίστοιχα.
Το γεγονός ότι, κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντος, η πραγματική κατάσταση προέκυπτε από τη δήλωση διορθώσεως, στην οποία παραδεκτά προέβη
κατά τη δίκη εκείνη, καταχωρισθείσα στα
πρακτικά, και λήφθηκε, έστω εσφαλμένα
υπόψη από το Δικαστήριο, με αποτέλεσμα αυτό να προβεί σε εσφαλμένη περιγραφή των ακινήτων και κατά τον τρόπο
αυτό να τον αναγνωρίσει κύριο σε διαφορετικά (κατ’ αποτέλεσμα) ακίνητα, δεν
μπορεί να στηρίξει αίτηση για διόρθωση
της 423/2006 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, διότι πρόκειται
περί σφάλματος που ανάγεται στην κακή
εκτίμηση των αποδείξεων, συνεπεία της
οποίας οδηγήθηκε το ανωτέρω Δικαστήριο στην άνω κρίση του, η οποία θεμελιώνει δικαίωμα άσκησης ένδικου μέσου.
Τυχόν δε διόρθωση της ανωτέρω
απόφασης θα οδηγούσε σε αλλοίωση του
διατακτικού της, καθώς και της διατυπωθείσας σαφώς στο σκεπτικό βουλήσεως
του Δικαστηρίου και, κατά συνέπεια, του
απορρέοντος από αυτήν δεδικασμένου,
η οποία όμως, σύμφωνα με την προηγη-
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θείσα νομική σκέψη, είναι ανεπίτρεπτη.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που, με την εκκαλουμένη απόφαση του
έκρινε ομοίως και απέρριψε την αίτηση
ως μη νόμιμη, ορθά εφάρμοσε την προ-

αναφερθείσα διάταξη του άρθρου 315
ΚΠολΔ και για αυτό ο μοναδικός λόγος
της κρινόμενης έφεσης, με τον οποίο
υποστηρίζονται τα αντίθετα, πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμος.

500/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Φλώρος, Ανδρέας Ρούφας).
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 2735/1999). Για να είναι έγκυρη
απαιτείται έγγραφο, που είναι συστατικό. Του εγγράφου χωρεί ερμηνεία (άρθρα 173
και 200 ΑΚ) όταν υπάρχει κενό στη συμφωνία ή γεννάται αμφιβολία με τις δηλώσεις
βουλήσεως. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του ν.
2735/1999 περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας, «συμφωνία διαιτησίας είναι η συμφωνία με την οποία τα μέρη υπάγουν σε
διαιτησία όλες τις διαφορές ή ορισμένες διαφορές που έχουν προκύψει ή ενδέχεται
να προκύψουν μεταξύ τους από μία έννομη σχέση, συμβατική ή μη συμβατική…».
Με τη συμφωνία περί διαιτησίας,
τα μέρη επιλέγουν δεσμευτικά την εκδίκαση ορισμένης διαφοράς από ιδιωτικούς
δικαστές, αντί των τακτικών δικαστηρίων,
αποκόπτοντας έτσι τη δυνατότητα προσφυγής τους στα τελευταία (βλ. Κ. Μπέη
Ερμηνεία των άρθρων ΚΠολΔ, Διαιτησία
σελ. 56, 1.4). Εξάλλου για να είναι έγκυρη
η διαιτητική συμφωνία θα πρέπει καταρχήν να έχει καταρτιστεί εγγράφως.
Το απαιτούμενο έγγραφο έχει συστατικό χαρακτήρα και για το λόγω τούτο δεν μπορεί να αναπληρωθεί με την
επίκληση άλλων αποδεικτικών μέσων.
Ο έγγραφος τύπος θα πρέπει να καλύπτει πέρα από τον προσδιορισμό των
συμβαλλομένων, τη σαφή δήλωση της
βούλησης των συμβαλλομένων ότι προσφεύγουν σε διαιτησία, αφού αυτή αποτε-

λεί την εξαίρεση, όπως επίσης τον προσδιορισμό του αντικειμένου της διαφοράς
που αμέσως παραπέμπεται στη διαιτησία
ή προκειμένου για μελλοντικές διαφορές,
τον προσδιορισμό της έννομης (βιοτικής)
σχέσης από την οποία αναμένεται να πηγάσουν (βλ. Κ. Μπέη ο.π.).
Περαιτέρω ανάγκη ερμηνείας της
συμφωνίας διαιτησίας υφίσταται, μόνο όταν
υπάρχει κενό στη συμφωνία ή γεννάται αμφιβολία για τις δηλωθείσες βουλήσεις, στις
περιπτώσεις δε αυτές ερμηνεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ (βλ. ΟλΑΠ
8/1997 Δημοσίευση στη Νόμος).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, η οποία είναι ανώνυμη εταιρία που εδρεύει στο Αίγιο, με αντικείμενο εργασιών την μεταπώληση τυποποιημένης σταφίδας, κατά τον
Μάιο του έτους 2007, προήλθε σε συμφωνία με την καθής η αίτηση αλλοδαπή
ανώνυμη εταιρία που εδρεύει στην Άγκυρα Τουρκίας, προκειμένου να αγοράσει
διάφορες ποσότητες σταφίδας (τουρκικής
σουλτανίνας), προς τούτο δε συνήφθη μεταξύ των διαδίκων η 6045/5-5-2007 σύμβαση αγοραπωλησίας με τους σ’ αυτήν
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ειδικότερα διαλαμβανόμενους όρους και
συμφωνίες.. Στο κείμενο της συμβάσεως αυτής που καταρτίστηκε εγγράφως
περιλήφθηκε και η εξής ρήτρα: «Διαιτησία θα λάβει χώρα στην Ελλάδα σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς
των Ελληνικών Δικαστηρίων».
Με βάση την ρήτρα αυτή η αιτούσα, ισχυριζόμενη ότι προέκυψε διαφορά μεταξύ αυτής και της καθής η αίτηση,
από την παραπάνω συναφθείσα μεταξύ
τους σύμβαση αγοραπωλησίας σταφίδας
(τουρκικής σουλτανίνας), έθεσε σε κίνηση
την εκ των άρθρων 867 επ. του ΚΠολΔ διαιτητική διαδικασία και επειδή η αντίδικός
της δεν άσκησε το δικαίωμά της ορισμού
διαιτητή εντός της οκταήμερης ταχθείσης
σ’ αυτήν προθεσμίας, προσέφυγε με την
ένδικη αίτησή της στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο (Μονομελές Πρωτοδικείο Αιγίου),
ζητώντας τον ορισμό διαιτητή.
Ωστόσο, από την διατύπωση της
παραπάνω επακριβώς εκτεθείσας ρήτρας,
δεν προκύπτει με σαφήνεια βούληση καθιδρύσεως αποκλειστικά και δεσμευτικά

προσφυγής των διαδίκων μερών σε διαιτησία και αποκλεισμού της δυνατότητας
προσφυγής των ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων. Αντιθέτως, από την γραμματική διατύπωση της ρήτρας αυτής, ευλόγως προκαλείται η πεποίθηση ότι πρόκειται περί συμφωνίας για τον τόπο διεξαγωγής και το εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση επιλογής, από τα ενδιαφερόμενα μέρη
του θεσμού της διαιτησίας ως μέσου επίλυσης των διαφορών τους.
Ενόψει τούτων, και εφόσον από
το περιεχόμενο του παραπάνω όρου δεν
καθίσταται σαφές ότι καταρτίστηκε συμφωνία περί διαιτησίας μεταξύ των διαδίκων, δεδομένου δε, ότι η καθής η αίτηση ευλόγως αμφισβητεί την ύπαρξη τοιαύτης συμφωνίας εκ της ασαφούς διατυπώσεως του ως άνω όρου, και εφόσον δεν είναι έγκυρη η διαιτητική διαδικασία που δε στηρίζεται στη συγκατάθεση ενός από τους φερομένους ως διαδίκους, δεν αποδείχθηκε ότι υφίσταται
έγκυρη συμφωνία διαιτησίας και ως εκ
τούτου η αίτηση είναι αβάσιμη.

505/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγής Γεράκης, Αθανάσιος Αυγερινός).
Όνομα διαδίκου. Εσφαλμένη αναγραφή του κυρίου ονόματος από Πέτρος-Παύλος,
μόνο Πέτρος και εσφαλμένη αναγραφή στο δικόγραφο του μητρωνύμου από Ευτυχία σε Αικατερίνη. Δεν είναι άκυρο το δικόγραφο γιατί δεν επέφερε κάποια σύγχυση.

Στην προκειμένη περίπτωση οι
εκκαλούντες ισχυρίζονται με τον τρίτο
λόγο της εφέσεώς τους ότι η αγωγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη διότι στο
δικόγραφό της έχει αναγραφεί ως κύριο
όνομα του πρώτου εναγομένου μόνον
«Πέτρος» ενώ είναι «Πέτρος-Παύλος»
και περαιτέρω έχει αναγραφεί εσφαλμέ-

νως το μητρώνυμο του δευτέρου εναγομένου ήτοι «της Αικατερίνης», αντί του
ορθού «της Ευτυχίας».
Ο ανωτέρω όμως λόγος εφέσεως κρίνεται αβάσιμος, διότι η παράλειψη αναγραφής του πλήρους κυρίου ονόματος του πρώτου εναγομένου και η
εσφαλμένη αναγραφή του μητρωνύμου
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του δευτέρου εναγομένου δεν επέφερε,
οποιαδήποτε σύγχυση ως προς την ταυτότητά τους και μάλιστα αυτοί κλητεύθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως στην διεύθυνση κατοικίας τους στα Κομποθεκράτα Κεφαλληνίας (βλ. τις υπ’ αριθμ.
280/4.10.1994 και 279/4.10.1994 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας Π. Λ.)
και παραστάθηκαν στο ακροατήριο του
πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου προβάλλο-

ντας με τις προτάσεις τους πλήρεις ισχυρισμούς κατά της αγωγής κατά την πρώτη συζήτηση αυτής στις 2.4.1996 (βλ.
πρακτικά συνεδριάσεως) κατά την οποία
δεν εκδόθηκε απόφαση λόγω καθυστερήσεως του Δικαστού του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, με αποτέλεσμα με την 601/1998 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Κεφαλληνίας να ανασυζητηθεί η υπόθεση, κατ’ άρθρο 307
ΚΠολΔ, όπως ίσχυε τότε.

515/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Παπαδόπουλος, Μαριλένα Λαλιώτη).
Δικόγραφο ή προτάσεις που περιέχουν εξυβριστικές φράσεις. Με αίτηση του
ενδιαφερομένου ή και αυτεπαγγέλτως παρέχεται η εξουσία στο δικαστήριο, χωρίς
χρονικό περιορισμό, να διατάξει την διαγραφή των εξυβριστικών ή άλλων ανάρμοστων
φράσεων, ανεξάρτητα αν υπάρχουν σ’ αυτές θεμελιωτικά της αντικειμενικής ευθύνης
και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της εξυβρίσεως ή άλλου εγκλήματος.
Προσβλητικές φράσεις κατά του Πρωτοδίκη που εξέδωσε τη συγκεκριμένη απόφαση.
(..αυτεπάγγελτα..) το Εφετείο διατάσσει τη διαγραφή τους. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 206 ΚΠολΔ «ο δικαστής μπορεί ύστερα από αίτηση ενός
διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως να διατάξει να διαγραφούν από τα δικόγραφα ή
τις προτάσεις των διαδίκων εξυβριστικές
ή άλλες ανάρμοστες φράσεις…».
Με τη διάταξη αυτή, η οποία,
όπως και εκείνη του άρθρου 205 αποβλέπει στην άμεση εξασφάλιση της διαδικαστικής τάξης, η οποία πρέπει να συγκεντρώνει τα στοιχεία της ευπρεπούς
και ευκοσμίας συμπεριφοράς από όλους
τους παράγοντες της δίκης, παρέχεται η
εξουσία στο δικαστήριο, μετά από αίτηση κάποιου διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως χωρίς χρονικό περιορισμό, να διατάσσει να διαγραφούν από τα δικόγραφα ή τις προτάσεις των διαδίκων εξυβρι-

στικές ή άλλες ανάρμοστες φράσεις, ανεξάρτητα αν υπάρχουν σ’ αυτές θεμελιωτικά της αντικειμενικής και υποκειμενικής
υπόστασης του εγκλήματος της εξύβρισης περιστατικά ή άλλου (εγκλήματος)
που ανάγεται στην προσβολή της τιμής
και της υπόληψης διαδίκου, πληρεξούσιου δικηγόρου ή και του δικαστηρίου.
Κάθε διάδικος, κατά την υπεράσπιση των απόψεων του, σε σχέση με την επίδικη διαφορά, κατά την απόκρουση των
ισχυρισμών του αντιδίκου του υπέχει υποχρέωση να τηρεί το επιβαλλόμενο μέτρο
ευπρέπειας του δικανικού λόγου κατά τη
σύνταξη των δικογράφων και των προτάσεων του, για να θεωρείται ότι μετέχει στη
λειτουργία της δικαιοσύνης και να μην διατυπώνει, όταν μάλιστα δεν είναι ανα-
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γκαίο για την προσήκουσα υπεράσπιση
της υπόθεσης δηλαδή των συμφερόντων
του, φράσεις με οξείς χαρακτηρισμούς και
κρίσεις σε βάρος του αντιδίκου του ή του
πληρεξουσίου του ή του δικαστηρίου, οι
οποίες ενέχουν καταφρονητική, ειρωνική
μεταχείριση, ονειδισμό και περιφρόνηση
των άνω παραγόντων της δίκης.
Η από τα δικαστήρια χρήση του
μέτρου αυτού απαιτεί περίσκεψη, φειδώ
και βαθειά εκτίμηση και αξιολόγηση των
φράσεων για να κριθεί αντικειμενικά αν
αυτές συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά
που απαιτεί ο νόμος για να μην καταλήξει
σε κατασταλτική λογοκρισία. Οι υπερβολές στις εκφράσεις και οι οξείς χαρακτηρισμοί υποβάλλονται σε βαθειά αξιολογική έρευνα για να μην επέρχεται σύγχυση στα όρια αυτών με τους κανόνες
της ευπρέπειας και της ευκοσμίας (βλ.
σχ. Εφ. Αθ. 7403/2007 ΕλλΔνη 49, 540
Εφ.Πειρ. 1021/2005 ΔΕΕ 2005, 397).
Στην προκειμένη υπόθεση η εκκαλούσα στη 2η σελίδα της εφέσεώς της
αναφέρει «η εκκαλουμένη αγνόησε κατά
τρόπον που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά», στην 3η δε σελίδα αυτής (εφέ-

σεως) αναφέρει: «Η πρόθεσις του εκδόσαντος την εκκαλουμένη κ. Πρωτοδίκου
να ευνοήσει σκανδαλωδώς την καθής
δια λόγους που αγνοώ». Επίσης στην
προσθήκη-Αντίκρουση των προτάσεων της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου
αναφέρει: «Ό εκδόσας την εκκαλούμενη
κ. Πρωτοδίκης φθάνοντας εις το έσχατον
σημείο αμέλειας και αβλεψίας».
Οι φράσεις αυτές σύμφωνα με
όσα έγιναν δεκτά στην προηγηθείσα σκέψη ενέχουν καταφρόνηση του εκδόσαντος την εκκαλούμενη απόφαση Δικαστή
σε βάρος του οποίου εκφράζονται απαραδέκτως υπόνοιες μεροληψίας υπέρ
της αντιδίκου της ενάγουσας, οι οποίες
υπόνοιες υπερτονίζονται με μειωτικές
φράσεις που υπονοούν ηθική και επιστημονική ανεπάρκεια αυτού (Δικαστή).
Επομένως σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 206
ΚΠολΔ το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως
πρέπει να διατάξει την διαγραφή των
ανωτέρω φράσεων που αναφέρονται
στην ένδικη έφεση και την προσθήκη
στις προτάσεις αυτού ενώπιον του Δικαστηρίου, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

569/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σεβαστή Ευφραιμίδη- Δάρα, Βασίλειος Κυριαζής, Μαρία Τσούνα).
Αρχή της ισότητας του Συντάγματος (άρθρο 4.1).Δεσμεύεται ο κοινός νομοθέτης όταν
ρυθμίζει ουσιωδώς όμοιες καταστάσεις ή κατηγορίες προσώπων να μην τις μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο, είτε με τη μορφή ενός χαριστικού μέτρου ή προνομίου,
που δεν συνδέεται με αξιολογικά κριτήρια. Οι εξαιρέσεις. Η Αγροτική Τράπεζα έχει
εξοπλιστεί λόγω του σκοπού της με σειρά ειδικών προνομίων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα αναφερόμενα στις διατάξεις των άρθρων 11 παρ.4, 12 παρ.1
κ.λ.π. Τα προνόμια αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα παρά τις τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου της ΑΤΕ και την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 89/646/
ΕΟΚ. Παρά ταύτα ορισμένες διατάξεις είναι ανίσχυρες (11 παρ.4, 13 και 14 παρ.1 ν.
4332/1929. Αντί αυτών ισχύουν οι διατάξεις του ΝΔ 17.7/13.8.1923 που ισχύουν και

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

443

για τις άλλες τράπεζες. Εξάλειψη υποθήκης. Περιπτώσεις. Αγωγή για την εξάλειψή
της. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Περιστατικά.

Από την αρχή της ισότητας, που
κατοχυρώνει το άρθρο 4 παρ. 1 του
Συντ., δεσμεύεται ο κοινός νομοθέτης,
όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς
όμοιες καταστάσεις ή σχέσεις ή κατηγορίες προσώπων να μην τις μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο, είτε με τη μορφή ενός χαριστικού μέτρου ή προνομίου,
που δεν συνδέεται με αξιολογικά κριτήρια, είτε με τη μορφή της επιβολής μιας
αδικαιολόγητης επιβάρυνσης ή της αφαίρεσης δικαιωμάτων, που αναγνωρίζονται από γενικότερο κανόνα, εκτός αν η
ιδιαίτερη ρύθμιση υπαγορεύεται από ειδικές περιστάσεις, που τη δικαιολογούν,
ή επιβάλλεται από λόγους γενικότερου,
κοινωνικού ή δημόσιου, συμφέροντος,
διότι διαφορετικά δημιουργείται ανισότητα στη νομοθετική μεταχείριση της αυτής κατηγορίας. Η συνδρομή δε των ειδικών περιστάσεων ή του κοινωνικού ή
δημόσιου συμφέροντος υπόκειται στον
έλεγχο των δικαστηρίων (ΑΠ Ολ 3/2006,
38/2005, 30/2005, 23/2004).
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 1
παρ. 1 του ιδρυτικού της Αγροτικής Τράπεζας Ν.4332/1929, η Αγροτική Τράπεζα
αποτελεί αυτόνομο τραπεζικό οργανισμό
κοινωφελούς χαρακτήρα με σκοπό την
ενάσκηση αγροτικής πίστης σε όλες τις
μορφές της, την ενίσχυση της συνεταιριστικής οργάνωσης και τη βελτίωση των
όρων της διεξαγωγής των γεωργικών εν
γένει και συναφών εργασιών.
Ως ειδικότεροι σκοποί της αναφέρονται, στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου, η χορήγηση δανείων και πιστώσεων πάσης φύσεως σε γεωργούς, γεωργικούς συνεταιρισμούς κάθε μορφής και γενικά σε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα για την καλύτερη διεξαγωγή των γεωργικών τους επιχειρήσεων κ.ά.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι
από το χρόνο της σύστασης της η Αγροτική Τράπεζα αποτέλεσε φορέα ενάσκησης
της αγροτικής πίστης, έχοντας ως σκοπό
τη συστηματική παροχή στα ασχολούμενα με τη γεωργία πρόσωπα των απαιτούμενων μέσων για τη βελτίωση των όρων
διεξαγωγής των αγροτικών εργασιών.
Ο ιδιότυπος αυτός χαρακτήρας
της οδήγησε στο χαρακτηρισμό της ως
οργανισμού διφυούς χαρακτήρα, που
αποτελεί αφενός νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δίκαιου ως προς την άσκηση των
τραπεζικών εργασιών και αφετέρου νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ως προς
τον έλεγχο των συνεταιριστικών οργανώσεων, ο οποίος αποτελούσε εξουσία, που ασκούσε το Υπουργείο Γεωργίας και μεταβιβάστηκε σ’ αυτή δυνάμει
του άρθρου 16 Ν. 4332/1929.
Πέραν όμως της άσκησης δημόσιας εξουσίας, η Αγροτική Τράπεζα εμφάνιζε ιδιαιτερότητες ως προς την άσκηση της εμπορικής της δραστηριότητας,
αφού ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας δεν
ήταν πρωτεύων, ενώ οι πιστοδοτήσεις
των προσώπων, που είχε ως αντισυμβαλλόμενους στη χορήγηση δανείων
(αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς,
πρόσωπα ασχολούμενα με τη γεωργία),
εμφάνιζαν αυξημένους κινδύνους, ως
προς την έγκαιρη και ασφαλή εξόφληση.
Αποτέλεσμα αυτών ήταν η καθιέρωση σειράς ειδικών προνομίων, ουσιαστικών και δικονομικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα αναφερόμενα στις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 4
(περιορισμός των λόγων ανακοπής μόνο
σε εκείνους, που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης), 12 (δικαίωμα μονομερούς εγγραφής υποθήκης και προσημεί-
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ωσης), (δυνατότητα επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακινήτων με βάση το
δανειστικό έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο αποδεικτικό της απαίτησης) και
παρ. 1 (αρμοδιότητα του Ειρηνοδίκη για
την εκδίκαση της ανακοπής κατά της εκτέλεσης) Ν. 4332/1929, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξασφάλιση της Αγροτικής Τράπεζας.
Αργότερα, όμως, με σειρά νομοθετικών διατάξεων, μεταβλήθηκε ο νομικός χαρακτήρας και η δομή της Αγροτικής Τράπεζας. Αρχικά με το άρθρο 8
Ν. 1697/1987 προστέθηκε το εδάφιο ια
στην παρ. 5 του άρθρου 1 Ν. 4332/1929,
με το οποίο επεκτάθηκε ο σκοπός της
Αγροτικής Τράπεζας στη διενέργεια
οποιασδήποτε τραπεζικής εργασίας στο
πλαίσιο του καταστατικού της, κατόπιν
αποφάσεων των νομισματικών αρχών.
Στη συνέχεια, με το άρθρο 26
παρ. 1 Ν. 1914/1990, η Αγροτική Τράπεζα μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία
και προβλέφθηκε η κατάρτιση του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις
περί ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών
και η έγκριση του με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας,
ενώ έχει εισαχθεί και στο Χρηματιστήριο.
Τέλος, ο Ν 2076/1992, ο οποίος
ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την
Οδηγία 89/646/ΕΟΚ και έχει εφαρμογή και στην Αγροτική Τράπεζα δυνάμει
του άρθρου 3 αυτού, ορίζει στο άρθρο
26 παρ. 9 ότι η εφαρμογή των διατάξεων του ΝΔ. 17.7/13.8.1923 επεκτείνεται
αυτόματα σε όλες τις τράπεζες, αφότου
δοθεί η άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος για τη λειτουργία τους.
Παρά την επέκταση όμως της
εφαρμογής του ως άνω νομοθετικού διατάγματος σε όλες τις Τράπεζες, και τις ουσιώδεις μεταβολές, που επήλθαν στο νομικό χαρακτήρα και το σκοπό της Αγροτικής
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Τράπεζας, το νομοθετικό καθεστώς των
προνομίων αυτής, το οποίο διατηρήθηκε
σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΚΠολΔ
με το άρθρο 52 του εισαγωγικού αυτού νόμου, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα.
Ειδικότερα, με τη διάταξη της
παρ. 4 του άρθρου 26 Ν 1914/1990, διατηρήθηκαν σε ισχύ όλες οι ειδικές ρυθμίσεις, που αφορούν την Αγροτική Τράπεζα και αναφέρονται στα ουσιαστικά και
δικονομικά προνόμια της, χωρίς να θιγούν από τις διατάξεις του ν. 2076/1992,
που είχε σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο
1 αυτού, την ενσωμάτωση στην ελληνική
τραπεζική νομοθεσία των διατάξεων της
οδηγίας 89/646/ΕΟΚ, η οποία αφορούσε
κυρίως τη ρύθμιση των προϋποθέσεων
προσβάσεως στην τραπεζική αγορά και
όχι τη ρύθμιση ουσιαστικών και δικονομικών δικαιωμάτων οφειλετών τραπεζών.
Ούτε, τέλος, η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του τελευταίου
αυτού νόμου (2076/1992), με την οποία
ορίσθηκε ότι οι διατάξεις νόμων που ρυθμίζουν θέματα καταστατικού των τραπεζών που έχουν έδρα την Ελλάδα καταργούνται, έθιξε τις αναφερόμενες στα ως
άνω προνόμια της ΑΤΕ ειδικές ρυθμίσεις,
ενόψει του ότι αυτές έπαυσαν να αποτελούν περιεχόμενο αποκλειστικό του καταστατικού νόμου 4332/1929 και διατηρήθηκαν σε ισχύ δυνάμει της παρ. 4 του
άρθρου 26 του ν. 1914/1990 (Ολ. ΑΠ 24
και 25/2006 και ΑΠ 1946/2009).
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το
πλέγμα των διατάξεων, που αναφέρονται
στα προνόμια της Αγροτικής Τράπεζας και
συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις των άρθρων 11
παρ. 4, 13 και 14 παρ. 1 Ν 4332/1929, με
τις οποίες καθιερώνονται τα ανωτέρω προνόμια, παραβιάζουν τη συνταγματική αρχή
της ισότητας, διότι θέτουν τους οφειλέτες
της Αγροτικής Τράπεζας σε μειονεκτική
θέση σε σχέση με τους οφειλέτες άλλων
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Τραπεζών, χωρίς να επιβάλλεται η ρύθμιση αυτή από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος.
Συνεπώς, οι διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 4, 13 και 14 παρ. 1
Ν. 4332/1929, είναι ανίσχυρες. Αντί
αυτών ισχύουν οι διατάξεις του ΝΔ
17.7/13.8.1923, που ισχύουν και για όλες
τις άλλες Τράπεζες. Ωστόσο, το ανίσχυρο αυτό δεν αφορά και τη διάταξη του
άρθρου 12 Ν. 4332/1929 για το δικαίωμα της Αγροτικής Τράπεζας να προβαίνει μονομερώς σε εγγραφή υποθήκης και
προσημείωσης, η οποία (εγγραφή) είναι
απαλλαγμένη από έξοδα και τέλη (ΑΠ Ολ
25/2006 ΝοΒ 2007,110, ΑΠ 1503/1995
ΕλλΔνη 1997,1579).
Ειδικότερα, η διατήρηση του άνω
προνομίου επιβάλλεται και δικαιολογείται από τον κοινωφελή σκοπό και δη την
επικουρία του Κράτους στην ενάσκηση
της γεωργικής πολιτικής του, τον οποίο
πρωτίστως η άνω Τράπεζα επεδίωκε
και δεν απεκδύθηκε, μετά τη μετατροπή
της σε ανώνυμη εταιρία και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της. Η σχετική
ρύθμιση, απλουστεύοντας τη διαδικασία
εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης,
αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων τόσο της εν λόγω Τράπεζας όσο
και του οφειλέτη, ο οποίος απαλλάσσεται
από επιπλέον έξοδα και τέλη .
Περαιτέρω‚ κατά μεν τη διάταξη
του άρθρου 1317 ΑΚ, η υποθήκη αποσβήνεται, διατασσομένης της εξαλείψεως, δια της καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποσβέσεως της απαίτησης. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 1324 ΑΚ, οι εγγραφείσες υποθήκες εξαλείφονται από το βιβλίο υποθηκών είτε με τη συναίνεση του
δανειστού είτε με τελεσίδικη απόφαση.
Ακόμη, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 1327 ΑΚ, αν ο δανειστής δεν
συναινεί στην εξάλειψη, τη διατάζει το δι-
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καστήριο ύστερα από αγωγή όποιου έχει
συμφέρον. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη
του άρθρου 1328 ΑΚ, το δικαστήριο διατάζει την εξάλειψη, αν η υποθήκη έχει αποσβεστεί ή αν η εγγραφή της είναι άκυρη.
Από τις προαναφερθείσες διατάξεις, σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις
των άρθρων 1257, 1258, 1268, 1269 ΑΚ,
σαφώς προκύπτει ότι η υποθήκη συνιστώμενη προς εξασφάλιση απαιτήσεως
με προνομιακή ικανοποίηση δανειστού,
λαμβάνει ύπαρξη από της εις το βιβλίο
των υποθηκών εγγραφής της δι’ ορισμένη χρηματική ποσότητα και μάλιστα δια
την οριζόμενη εις τον παρέχοντα το δικαίωμα προς εγγραφή αυτής τίτλο (ΑΠ
1157/1980 ΝοΒ 29,530, ΕφΑθ 2533/1972
ΝοΒ 21,59, Μπαλή, Εμπργμ. παρ. 244
αρ. 3 Στυμφαλιάδη, Εμπργμ. παρ. 94).
Προκειμένου περί μέλλουσας
απαιτήσεως, που προσδιορίσθηκε σε
ορισμένο κατ’ ανώτατο όριο χρηματικό
ποσό, η απόσβεση της απαιτήσεως και
της προς εξασφάλιση αυτής εγγραφείσας υποθήκης, επέρχεται κατά το άρθρο
416 ΑΚ δια της καταβολής του ποσού
αυτού εις τον ενυπόθηκο δανειστή, αδιαφόρως του αν η μέλλουσα απαίτηση,
λόγω της έκτοτε μεταβολής των οικονομικών συνθηκών, ανήλθε σε ποσό μεγαλύτερου εκείνου, δια το οποίο εγγράφηκε η υποθήκη της ούτω παρασχεθείσας
εμπράγματης ασφάλειας μη καλύπτουσας το πέραν αυτής ποσό της απαιτήσεως (ΑΠ 1157/80 ΝοΒ 29, 1981).
Εξάλλου, στοιχεία της βάσεως
της αγωγής εξαλείψεως της υποθήκης,
προκειμένου αυτή να είναι πλήρης και
ορισμένη, σύμφωνα με τη διάταξη των
άρθρων 118 εδ. 4 και 216 ΚΠολΔ, είναι:
α) η ασφαλιζόμενη απαίτηση και η αξία
της ασφαλιζόμενης απαίτησης, β) ο τίτλος υποθήκης, γ) το ακίνητο, στο οποίο
με βάση τον πιο πάνω τίτλο έχει εγγρα-
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φεί υποθήκη, δ) ο νόμιμος λόγος για τον
οποίο αποσβήστηκε η υποθήκη, ε) η άρνηση του εναγομένου για εξάλειψη της
υποθήκης (Κ. Παπαδοπούλου, αγωγές
εμπργμ. Τ.Β σελ. 430 και 440).
Νόμιμος λόγος αποσβέσεως της
υποθήκης υπάρχει όταν η ασφαλιζόμενη
απαίτηση έχει για οποιοδήποτε λόγο αποσβεσθεί (Παπαδόπουλος, ο.π. σελ. 431,
ΕφΠατρ 164/64 ΝοΒ 13,257). Η υποθήκη
αποσβήνεται όταν εξοφλείται το ποσό για
το οποίο αυτή έχει εγγραφεί (ΑΠ 562/68
ΝοΒ 17,168 Παπαδόπουλος ο.π. σελ.
432). Λόγοι απαιτήσεως και επομένως
της υποθήκης είναι οι λόγοι της αποσβέσεως των ενοχών (Παπαδόπουλος ο.π.
σελ. 432) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η καταβολή (άρθρο 416 ΑΚ).
Η καταβολή επιφέρει την απόσβεση της απαιτήσεως και της υποθήκης, αν είναι ολική και προσήκουσα. Αν
η υποθήκη ασφαλίζει και τους τόκους της
απαιτήσεως, η καταβολή μόνο της κύριας οφειλής δεν επιφέρει την απόσβεση.
Αν η καταβολή είναι μερική, η υποθήκη
εξακολουθεί να ασφαλίζει το υπόλοιπο
(Παπαδόπουλος ο.π. σελ. 432).
Ως προς την απόδειξη της αγωγής πρέπει να σημειωθεί ότι ο ενάγων
έχει υποχρέωση να αποδείξει τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν αυτήν, δηλαδή την ασφαλιζόμενη απαίτηση, τον τίτλο υποθήκης, το ακίνητο στο
οποίο έχει εγγραφεί η υποθήκη, τον νόμιμο λόγο για τον οποίο αποσβήστηκε
η υποθήκη, δηλαδή την καταβολή της
ασφαλιζόμενης απαιτήσεως, και την άρνηση του εναγομένου για την εξάλειψη
της υποθήκης (Παπαδόπουλος ο.π. σελ
442,443‚ Εφ.Λαρ.392/2001).
Στην προκειμένη περίπτωση ο εκκαλών-ενάγων, προέβαλε με την αγωγή του (ζητώντας την εξάλειψη υποθήκης) τους παρακάτω ισχυρισμούς, τους
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οποίους επαναλαμβάνει με τους σχετικούς πρώτο και τρίτο λόγους της εφέσεως του, και ειδικότερα: Α) Με τον πρώτο
λόγο της εφέσεως ισχυρίζεται ότι, η, δυνάμει του άρθρου 12 του ν. 4332/1929, μονομερώς εγγραφείσα στις 18-6-1998 από
την εναγομένη Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, υποθήκη, στα οικεία βιβλία υποθηκών του υποθηκοφυλακείου Πατρών για
ποσό 15.000.000 δραχμών επί του ποσοστού συγκυριότητας του εξ 25% του οικοπέδου που περιγράφει στην αγωγή του,
προς εξασφάλιση απαίτησης της προερχόμενης από την 301/15-5-1998 σύμβαση πιστώσεως αλληλόχρεου λογαριασμού
ποσού 15.000.000 δραχμών, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας και εξόδων μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, είναι άκυρη
διότι παραβιάζει την συνταγματική αρχή
της ισότητας που κατοχυρώνεται από το
άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, καθόσον θέτει αυτόν που φέρεται ως οφειλέτης
της ΑΤΕ Α.Ε. σε μειονεκτική θέση σε σχέση με οφειλέτες άλλων Τραπεζών‚ χωρίς
να επιβάλλεται τούτο εκ λόγων γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος.
Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη που προηγήθηκε‚ οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου
26 Ν. 2076/1992, που ορίζουν ότι “διατάξεις νόμων, που ρυθμίζουν θέματα καταστατικού των τραπεζών, που έχουν έδρα
την Ελλάδα, καταργούνται” και της παρ. 9
του ίδιου ανωτέρω άρθρου, που προβλέπουν ότι “η εφαρμογή των διατάξεων του
Ν. 17.7/13.8.1923 επεκτείνεται αυτόματα
σε όλες τις τράπεζες, αφότου δοθεί η άδεια
της Τράπεζας της Ελλάδος για τη λειτουργία
τους” δεν έθιξαν την ειδική ρύθμιση του άρθρου 12 Ν 4332/1929 για το δικαίωμα της
εναγομένης Αγροτικής Τράπεζας να προβαίνει μονομερώς σε εγγραφή υποθήκης,
ενόψει του ότι η άνω ειδική ρύθμιση (του
άρθρου 12 Ν 4332/1929) έπαυσε να απο-
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τελεί περιεχόμενο αποκλειστικά του καταστατικού Ν 4332/1929 και διατηρήθηκε σε
ισχύ δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 26 του
Ν 1914/1990, με την παρ. 1 του οποίου έγινε η μετατροπή της ΑΤΕ σε ΑΕ, καθόσον
ορίζεται σ’ αυτό ότι όλες οι ειδικές ρυθμίσεις, που αφορούν την Αγροτική Τράπεζα
και αναφέρονται ιδίως στα προνόμια της,
ουσιαστικά και δικονομικά, στις απαλλαγές
της, φορολογικές και άλλες, στους τίτλους
απαιτήσεων της, στη διασφάλιση των απαιτήσεων της και γενικά στο πρόσωπο αυτής,
ως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται αμετάβλητα στο πρόσωπο της ΑΤΕ ως
ανώνυμης εταιρείας.
Κατά τα περαιτέρω δε διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη η
ειδική ρύθμιση της διάταξης του άρθρου
12 εδ. β Ν. 4332/1929 δεν παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας
(άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.), καθόσον αυτή
επιβάλλεται από ειδικές περιστάσεις. Ειδικότερα, η διατήρηση του άνω προνομίου δικαιολογείται από τον κοινωφελή
σκοπό και δη την επικουρία του Κράτους
στην ενάσκηση της γεωργικής πολιτικής
του, τον οποίο πρωτίστως η άνω Τράπεζα επεδίωκε και δεν απεκδύθηκε μετά τη
μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρία και
τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.
Οι διατάξεις της ανωτέρω ρύθμισης
προστατεύουν τα συμφέροντα τόσο της
δανείστριας τράπεζας όσο και του οφειλέτη, ο οποίος δεν υποβάλλεται σε επιπλέον
έξοδα, καθόσον η εγγραφή της υποθήκης
αυτής είναι απαλλαγμένη από κάθε τέλος.
Επομένως ο εκκαλών μη νομίμως επικαλείται με τον παραπάνω αγωγικό ισχυρισμό του, τον οποίο επαναφέρει και ως λόγο εφέσεως, ακυρότητα
της εγγραφείσας υποθήκης, το δε πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε με
την ίδια αιτιολογία την βάση αυτή της
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αγωγής, ορθά εφάρμοσε το νόμο και
δεν έσφαλε και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τον σχετικό λόγο της εφέσεως είναι αβάσιμα και απορρίπτονται. Β)
Με τον τρίτο λόγο της εφέσεως ισχυρίζεται ότι, η απαίτηση την οποία ασφάλιζε η άνω υποθήκη εξοφλήθηκε ολοσχερώς την 6-5-2008‚ άρα εφόσον αποσβέστηκε η απαίτηση την οποία ασφάλιζε‚
αποσβέστηκε και η υποθήκη.
Ο άνω ισχυρισμός του εκκαλούντος - ενάγοντος, με τον οποίο επιχειρείται θεμελίωση εξοφλήσεως της οφειλόμενης και ασφαλιζόμενης με την υποθήκη
απαίτησης της Τράπεζας (άρθρο 416 επ.
ΑΚ), είναι παντελώς αόριστος, καθόσον
δεν εκτίθενται τα αναγκαία εκείνα στοιχεία,
κατ’ άρθρον 216 ΚΠολΔ, για τη νομική θεμελίωση του και συγκεκριμένα, δεν αναφέρεται αν προέκυψε οποιοδήποτε κατάλοιπο από την κίνηση του πιο πάνω αλληλόχρεου λογαριασμού, αν το κατάλοιπο
αυτό ήταν υπέρ της πιστούχου ομορρύθμου εταιρίας ή υπέρ της εναγομένης, αν
η εν λόγω εταιρία ή η εναγομένη καταλόγισαν το ποσό αυτό προς απόσβεση της
ασφαλιζόμενης με την υποθήκη απαίτησης, στοιχεία απολύτως αναγκαία, για την
εκτίμηση του ισχυρισμού αυτού υπό του
Δικαστηρίου για την θεμελίωση του στον
προσήκοντα κανόνα δικαίου, αλλά και για
την άμυνα προς τούτο της εναγομένης.
Επομένως και επειδή για την
πληρότητα της ιστορικής βάσεως του
συγκεκριμένου ισχυρισμού αξιώνεται η
αναφορά όλων των κρίσιμων περιστατικών, που συνιστούν την καταβολή και
την επερχόμενη έννομη συνέπεια της
απόσβεσης του χρέους και εξ αυτού του
λόγου της απόσβεσης της υποθήκης ο
σχετικός λόγος πρέπει να απορριφθεί
ως αόριστος και επομένως ανεπίδεκτος
δικαστικής εκτίμησης (βλ. Α.Π 103/1993
ΕΕΝ 1994.612, 1160/1991 Δ 1992.666,
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ΕφΘεσ. 3348/1995 ΕλλΔνη 1996.1404,
ΕρμΚΠολΔ Κεραμέα- Νίκα-Κονδύλη
κάτω από άρθρο 262 αρ. 9).
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε με την ίδια αιτιολογία
την βάση αυτή της αγωγής ορθά εφάρμοσε το νόμο και δεν έσφαλε και τα αντίθετα
υποστηριζόμενα με τον σχετικό λόγο της
εφέσεως είναι αβάσιμα και απορρίπτονται.
Στην προκείμενη περίπτωση από
όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίζουν νομοτύπως μετ’ επικλήσεως
οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Οι α) Γ.Ε. του
Θ. (ενάγων), β) Π.Ε. του Θ. ενεργούντες
ατομικά και ως ομόρρυθμοι εταίροι και
διαχειριστές της Ο.Ε. «Αδελφοί Θ.Ε.»
με διακριτικό τίτλο «Κ.» και η εναγομένη τράπεζα, δια του εκπροσώπου του
καταστήματος της στην Πάτρα, κατήρτισαν στις 15-5-1998, την υπ’ αριθμ. 301
σύμβαση, βάσει της οποίας (άρθρο 1)
η εναγομένη χορήγησε στους πρώτους
πίστωση με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των 15.000.000
δραχμών, με τους αναφερόμενους σ’
αυτή όρους και ειδικότερες συμφωνίες.
Μεταξύ των άλλων (άρθρα 2 και 4),
με τη σύμβαση αυτή συμφωνήθηκε και έγιναν αποδεκτά από τον ενάγοντα τα εξής:
«η πίστωση δύναται να χορηγηθεί στον
δανειολήπτη ολικά ή μερικά, δηλαδή ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της πίστωσης που του παρέχεται είτε
ολόκληρης (εφάπαξ) είτε τμηματικά και,
μάλιστα σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 4 αυτής.
Τέλος με το άρθρο 14 παρ. γ΄
αυτής συμφωνήθηκε ότι «επί πλέον σε
ασφάλεια της πίστωσης που ανοίγεται με τη σύμβαση αυτή και κάθε απαίτησης της τράπεζας που απορρέει απ’
αυτή και μέχρι την πλήρη εξόφληση της
ο «πιστούχος» και ο «εγγυητής» δηλώ-
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νουν και αναγνωρίζουν ότι αυτή, εκτός
από τα υπέρ αυτής υπάρχοντα προνόμια
κατά τους νόμους που τη διέπουν, πρωτοπραξίας… δικαιούται ακόμη να εγγράψει οποτεδήποτε υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο του “πιστούχου” ή του “εγγυητή ή και των δύο οπουδήποτε και αν
βρίσκεται αυτό, είτε πριν από τη χρήση
της πίστωσης, είτε μετά είτε για ολόκληρο το ποσό της πίστωσης είτε για μέρος της, με βάση το άρθρο 12 της από
27/6/29 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής τράπεζας
της Ελλάδος που κυρώθηκε με το Νόμο
4332/1929, όπως αυτή ισχύει τώρα.... .
Οι υποθήκες που θα εγγραφούν για
ασφάλεια της πίστωσης μπορεί να ασφαλίζουν και αυξητικές της σύμβασης αυτής πρόσθετες πράξεις που τυχόν θα υπογραφούν.
Με βάση τα ως άνω συμφωνηθέντα αλλά και
βάσει του νόμου (άρθρ. 12 Ν. 4332/1929)
η εναγομένη Τράπεζα ενέγραψε στις 18-61998, σε ακίνητο του ενάγοντος υποθήκη
στον τόμο 616 και αριθμό φύλλου 4220 του
βιβλίου υποθηκών του υποθηκοφυλακείου
Πατρών για το ποσό των 15.000.000 δραχμών ‚ήτοι στο 1/2 εξ αδιαιρέτου οικοπέδου
που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Νικόλαος»
Λεύκας Πατρών του Δήμου Πατρέων, ιδιοκτησίας των ως άνω οφειλετών.
Ενόψει όλων αυτών, η εκ μέρους
της εναγομένης εγγραφή υποθήκης επί
του ανωτέρω ακινήτου του ενάγοντος έγινε βάσει δικαιώματος που είχε αυτή από
τη μεταξύ τους σύμβαση, αλλά και βάσει
του άρθρου 12 του Ν. 4332/1929 “περί
κυρώσεως της μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος
συμβάσεως περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τραπέζης, το οποίο
δίνει το δικαίωμα στην εναγομένη Αγροτική Τράπεζα να εγγράψει υποθήκη επί
ακινήτου των οφειλετών της προς ασφάλεια οποιασδήποτε απαιτήσεως της, ο
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δε ισχυρισμός του ενάγοντος‚ τον οποίο
προέβαλε πρωτοδίκως και επαναφέρει με
τον σχετικό λόγο της κρινόμενης εφέσεως
του, περί ακυρότητας της υποθήκης ως
μη ασφαλίζουσας κάποια απαίτηση‚ είναι
αβάσιμος κατ’ ουσίαν και απορριπτέος.
Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση του δέχθηκε τα ίδια, ήτοι
απέρριψε την αγωγή, ορθά ερμήνευσε
το νόμο και εκτίμησε τις προσκομισθείσες αποδείξεις και δεν έσφαλε και επο-

μένως άπαντες οι λόγοι της κρινόμενης
εφέσεως με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα κρίνονται αβάσιμοι.
Μη υπάρχοντος άλλου λόγου
προς έρευνα, πρέπει ν’ απορριφθεί η
έφεση ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη και να
επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητου του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας σε βάρος του εκκαλούντος λόγω
της ήττας του κατά το σχετικό περί τούτου νόμιμο αίτημα της (άρθρ. 176, 183
και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).

570/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Παρασκευή Τσούμαρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Περιβολάρης, Μιχαήλ Μοσχονάς).
Αρμοδιότητα δικαστηρίων με βάση την αξία του αντικειμένου της διαφοράς που καθορίζεται από το Δικαστήριο. Συγκυριότητα. Τρόπος καθορισμού αρμοδιότητας. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11 § 1
ΚΠολΔ, σαφώς προκύπτει ότι η καθ’
ύλην αρμοδιότητα του δικαστηρίου για
εκδίκαση ορισμένης υποθέσεως καθορίζεται από την αξία του αντικειμένου
της διαφοράς, την οποία αυτό είχε κατά
τον χρόνο ασκήσεως της αγωγής. Ο
καθορισμός γίνεται από το Δικαστήριο
με ελεύθερη κρίση, για τη διαμόρφωση
της οποίας λαμβάνει υπόψη το αίτημα
της αγωγής.
Για τη νομή και κυριότητα η αξία
προσδιορίζεται από την αξία του πράγματος. Σε περίπτωση ομοδικίας, αν πρόκειται για διαιρετά δικαιώματα, όπως είναι η κυριότητα, λαμβάνεται υπόψη το αίτημα κάθε ενάγοντος ή το αιτούμενο από
κάθε εναγόμενο (ΑΠ 493/1996, Δ/νη,
38,76, ΑΠ 857/1990 Ελλ.Δ/νη 32.543,
Εφ.Θεσ. 1957/03, Αρμ. 2004,1724,
Εφ.Πατρ. 86/02, ΝΟΜΟΣ, Εφ.Θεσ.

626/1997 Αρμ. 52.94).
Στην προκειμένη υπόθεση, από
τους ισχυρισμούς των διαδίκων και
από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από αυτούς έγγραφα, μεταξύ των
οποίων και η από 8-2-07 βεβαίωση της
Δ.Ο.Υ. Ιθάκης προκύπτει, κατά την ελεύθερη κρίση του Δικαστηρίου αυτού, ότι
η αξία του επιδίκου ακινήτου για τον καθορισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του
δικαστηρίου, κατά τον χρόνο ασκήσεως
της αγωγής ανερχόταν στο ποσό των
100.000 ευρώ και επομένως η αξία η
αντιστοιχούσα στο μεγαλύτερο ποσοστό
συγκυριότητας επί του ως άνω ακινήτου,
των 6/16, της τρίτης ενάγουσας δεν υπερέβαινε το ποσό των 80.000 ευρώ.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, αρμόδιο καθ’ ύλην δικαστήριο προς εκδίκαση της διαφοράς ήταν,
κατά την διάταξη του άρθρου 14 του
Κ.Πολ.Δικ., το δικαστήριο που εξέδωσε
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την προσβαλλομένη απόφαση, δηλαδή
το Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας. Το τελευταίο, που με την εκκαλουμένη απόφασή του, έκρινε εαυτό αρμόδιο καθ’ ύλην, απορρίπτοντας την σχε-

τική ένσταση του εναγομένου, ορθά το
νόμο εφάρμοσε και τις αποδείξεις εκτίμησε και τα αντίθετα που ισχυρίζεται ο
εκκαλών, με τον πρώτο λόγο της εφέσεως του, κρίνονται αβάσιμα.

571/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Βρυσηΐδα Θωμάτου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ακριβή Κατσιαδράμη, Κωνσταντίνος Παναγούλιας).
Απόφαση δικαστική. Αν μετά το τέλος της συζήτησης είναι αδύνατο να εκδοθεί απόφαση, η συζήτηση επαναλαμβάνεται με κλήση και κοινοποίηση είτε με την επιμέλεια κάποιου διαδίκου είτε της γραμματείας του δικαστηρίου. Αυτό συμβαίνει όταν ο δικαστής
αποχωρήσει λόγω παραίτησης από την υπηρεσία και επιστρέψει τις εκκρεμείς δικογραφίες. Η νέα συζήτηση είναι συνέχεια της πρώτης και δεν απαιτείται κατάθεση νέων προτάσεων. Επιτρεπτή η συμπλήρωσή τους. Ο διάδικος που δεν παρίσταται κατά τη νέα
συζήτηση θεωρείται αντιμωλία και δεν χρειάζεται η κατάθεση των προτάσεων. Τα πρακτικά της πρώτης συζήτησης αποτελούν πλήρη απόδειξη. Δεκτοί και οι πρόσθετοι λόγοι
εφέσεως. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Υποχρέωση του οφειλέτου από αδικοπραξία να
αποδώσει κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού έστω κι αν η απαίτηση από
αδικοπραξία έχει παραγραφεί (938 ΑΚ). Έννοια και στοιχεία της σχετικής αγωγής. Πάντως η εφαρμογή του άρθρου 938 ΑΚ προϋποθέτει ότι προηγήθηκε αδικοπραξία γιατί
σε κάθε άλλη περίπτωση η παραγραφή αποτελεί νόμιμη αιτία πλουτισμού. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 307 ΚΠολΔ, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1
του ν. 3327/2005, αν για οποιονδήποτε
λόγο, που παρουσιάστηκε μετά το τέλος
της συζήτησης, είναι αδύνατο να εκδοθεί απόφαση η συζήτηση επαναλαμβάνεται αφού οριστεί νέα δικάσιμος και κοινοποιηθεί κλήση.
Ο ορισμός της δικασίμου μπορεί
να γίνει και η κλήση για τη συζήτηση μπορεί να κοινοποιηθεί με την επιμέλεια είτε
κάποιου διαδίκου, είτε της γραμματείας
του δικαστηρίου. Οι παραπάνω διατάξεις
εφαρμόζονται και στην περίπτωση, που
μετά τη συζήτηση πολιτικής υπόθεσης,
ο Εισηγητής Δικαστής αποχώρησε λόγω
παραίτησης από την υπηρεσία και επέστρεψε τις εκκρεμείς σ’ αυτόν δικογραφίες.

Κατά την ορθότερη γνώμη, η κατ’
άρθρο 307 ΚΠολΔ επαναλαμβανόμενη
συζήτηση, αποτελεί, όπως και εκείνη του
άρθρου 254 ΚΠολΔ, συνέχεια της προηγουμένης και όχι νέα συζήτηση (ΕφΑθ
1683/2004 αδημ., ΕφΑθ 3000/ 2004 αδημ.,
ΕφΑθ 1849/2001 Δ/νη 44. 208, ΕφΑθ
3365/1995 Δ/νη 37.1161, Μακρίδου σε
Κεραμέα - Κονδύλη - Νίκα Ερμ. ΚΠολΔ).
Συνεπώς, δεν απαιτείται στη νέα
συζήτηση η εκ νέου κατάθεση προτάσεων, αλλά κατ’ αυτήν επιτρέπεται συμπλήρωση των ήδη κατατεθειμένων, ενώ ο διάδικος που δεν παρίσταται στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση, είχε όμως παρασταθεί στην αρχική, δικάζεται αντιμωλία, χωρίς να χρειάζεται κατάθεση νέων
προτάσεων (ΕφΑθ 3365/1995, οπ), επει-
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δή δε η αρχική συζήτηση δεν αποδυναμώνεται, τα πρακτικά που συντάχθηκαν
κατ’ αυτή παρέχουν πλήρη απόδειξη (ΑΠ
10671974 ΝοΒ 22. 917, ΕφΑθ 7196/2007
δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ).
Στην προκειμένη περίπτωση, στο
ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου,
κατά τη δικάσιμο της 2-4-2009, συζητήθηκαν οι με αριθμούς κατάθεσης, 9/141-2008 έφεση και 18/25-2-2009 πρόσθετοι αυτής λόγοι, της εκκαλούσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά της με αριθμό
349/2007 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, ορίστηκε δε Εισηγήτρια η Εφέτης Πατρών Β. Γ.
Η τελευταία, όμως, πριν από τη
διάσκεψη υπέβαλε παραίτηση από την
υπηρεσία, η οποία έγινε αποδεκτή με το
από 17-7-2009 ΠΔ, αποχωρώντας δε
από την υπηρεσία επέστρεψε τις εκκρεμείς στα χέρια της δικογραφίες επί πολιτικών υποθέσεων, μεταξύ των οποίων
και οι προαναφερθείσες.
Κατόπιν αυτού, διατάχθηκε η
επανάληψη της συζήτησής τους, με την
462/2009 Πράξη του Διευθύνοντος το Δικαστήριο τούτο, με την οποία ορίστηκε
δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της
παρούσας. Νόμιμα, επομένως, κατ’ άρθρο 307 ΚΠολΔ, φέρονται προς ανασυζήτηση, με την από 15-9-2009 κλήση της
Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, η παραπάνω έφεση και οι πρόσθετοι λόγοι.
Η έφεση αυτή της εναγομένης
και ήδη εκκαλούσας, κατά της με αριθμό 349/2007 οριστικής απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, που
εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά
την τακτική διαδικασία, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, αφού οι διάδικοι δεν επικαλούνται, ούτε προκύπτει επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης (άρ-
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θρα 495 παρ. 1, 2, 498, 511, 513 παρ. 1
β, 516 παρ. 1, 518 ΚΠολΔ).Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω κατά την ίδια διαδικασία,
ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των
λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ).
Παραδεκτοί, επίσης, είναι και οι
πρόσθετοι λόγοι έφεσης, που άσκησε
η εκκαλούσα, με το από 18-2-2009 ιδιαίτερο δικόγραφο, που κατατέθηκε στη
γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου
στις 25-2-2009, οι. οποίοι αφορούν κεφάλαιο της πρωτόδικης απόφασης που
προσβάλλεται με την έφεση. Πρέπει,
επομένως, να γίνουν τυπικά δεκτοί και
να ερευνηθούν περαιτέρω κατ’ ουσίαν,
συνεκδικαζόμενοι με την έφεση (άρθρα
520 παρ. 2, 533 παρ.1 ΚΠολΔ.).
Κατά το άρθρο 904 παρ. 1 εδ. α΄
ΑΚ, “όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς
νόμιμη αιτία από την περιουσία ή με ζημία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει
την ωφέλεια, ενώ, κατά το άρθρο 938 του
ίδιου Κώδικα “όποιος οφείλει αποζημίωση από αδικοπραξία έχει την υποχρέωση, κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, να αποδώσει ό,τι περιήλθε σ’ αυτόν, ακόμη και αν η απαίτηση
από την αδικοπραξία έχει παραγραφεί”.
Από τις διατάξεις αυτές σαφώς
προκύπτει ότι αν από την τέλεση αδικοπραξίας δεν επήλθε μόνο ζημία σε άλλον, αλλά συγχρόνως και ωφέλεια του
αδικοπραγήσαντος από την περιουσία
ή με ζημία του αδικηθέντος, τότε παρά
την παραγραφή της αξίωσης από αδικοπραξία υφίσταται αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμό, η οποία υπόκειται εφεξής στη ρύθμιση των άρθρων 904 επομ.
ΑΚ και ειδικότερα, αν μεν η αδικοπραξία
έγινε με αμέλεια από τη διάταξη του άρθρου 909 ΑΚ κατά την οποίαν υποχρεούται σε απόδοση της ωφελείας, εφόσον
είναι πλουσιότερος κατά τον χρόνο επί-
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δοσης της αγωγής, διότι απόδοση ανύπαρκτου πλουτισμού δεν νοείται, ούτε
στο σκοπό του νομοθέτη ανταποκρίνεται, αν δε έγινε με πρόθεση, από τη διάταξη του άρθρ. 911 αριθμ. 2 ΑΚ με ανάλογη επέκταση αυτής, η οποία όπως
προκύπτει από τη διατύπωση του άρθρ.
904 παρ. 1 εδαφ. β ΑΚ, που εφαρμόζεται στην περίπτωση απόδοσης ωφέλειας, που αποκτήθηκε από παράνομη ή
ανήθικη αιτία, η οποία θεμελιώνεται σε
δικαιοπραξία, διότι η ωφέλεια από αδικοπραξία με πρόθεση αποτελεί πλουτισμό από παράνομη αιτία και ο νόμος
αποσκοπεί να αποδοθεί η κτηθείσα από
την αιτία αυτή ωφέλεια.
Εκ τούτων παρέπεται ότι για να
τύχουν εφαρμογής οι προπαρατεθείσες διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού και να αποτελέσουν βάση αγωγής πρέπει να συντρέχουν oι όροι της
αδικοπραξίας, να έχει παραγραφεί η εξ
αυτής αγωγή (άρθρ. 937 ΑΚ) και να συντρέχουν και οι προϋποθέσεις ως άνω
από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (ΑΠ
547/2008, ΑΠ 112/2006, δημοσίευση στη
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1346/ 2002 Δ/νη 44.455).
Ως “περιελθόν” κατά την έννοια
της παραπάνω διάταξης (ΑΚ 938) νοείται
ότι από την αδικοπραξία, δηλαδή από την
τέλεση αυτής, περιήλθε στον αδικήσαντα
και ότι αυτός ωφελήθηκε από την τέλεσή
της και όχι ότι ωφελήθηκε αυτός, συνεπεία της επελθούσας παραγραφής (ΑΠ
1087/2002 δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ, ΑΠ
1346/2002 Δ/νη 44.455, ΑΠ 1613/1984
ΕΕΝ 52.676, ΑΠ 818/1983 ΕΕΝ 51.278,
ΕφΑθ 3358/1999 Δ/νη 42.454).
Για το ορισμένο δε της ειδικής αυτής αγωγής, πρέπει να ιστορείται επιπλέον η παράνομη συμπεριφορά και
η παραγραφή της από την αδικοπραξία αξίωσης για αποζημίωση (ΑΠ 744/
1977 ΑρχΝ Κθ 97, ΕφΑθ 1147/1992
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ΝοΒ 1993.714).Εξάλλου, η εφαρμογή
της διάταξης του άρθρου 938 ΑΚ έχει ως
αναγκαία προϋπόθεση ότι προηγήθηκε πράγματι αδικοπραξία, γιατί σε κάθε
άλλη περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, η παραγραφή αποτελεί νόμιμη αιτία
πλουτισμού (ΑΠ 1644/1983 Συμπλ. Βασ.
Νομολ. σελ. 1008, ΕφΑθ 9258/ 2003 δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ).
Σύμφωνα με τις προηγηθείσες
νομικές σκέψεις, η κρινόμενη αγωγή με
την οποία οι ενάγουσες επιδιώκουν την
απόδοση σ’ αυτές της ωφέλειας της εναγομένης, μετά την παραγραφή της αξίωσης από την αναφερόμενη σ αυτή (αγωγή) αδικοπραξία της τελευταίας, με βάση
τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, με το περιεχόμενο που προεκτέθηκε, είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει
όλα τα αναγκαία για την πληρότητα της
στοιχεία κατ’ άρθρο 216 ΚΠολΔ, τόσον
αναφορικά με την αδικοπραξία (παράνομη ενέργεια της εναγομένης, υπαιτιότητα, ζημία και αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αυτής και της παράνομης συμπεριφοράς), όσο και ως προς τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, λόγω της επικαλούμενης παραγραφής της αξίωσης από την
αδικοπραξία, με τον προσδιορισμό της
ωφέλειας της εναγομένης, χωρίς να είναι
απαραίτητο να εκτίθενται στο δικόγραφο
της αγωγής οι ειδικότερες συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας, το ακριβές σημείο και βάθος των εδαφικών εκτάσεων,
στις οποίες πραγματοποιήθηκε η αμμοχαλικοληψία, οι πλευρικές διαστάσεις
του τμήματος του ακινήτου της έβδομης ενάγουσας στο οποίο έλαβε χώρα
η αμμοχαλικοληψία, καθώς και η αποδοχή κληρονομιάς και η μεταγραφή της,
όσον αφορά το ακίνητο του δικαιοπαρόχου των έξι πρώτων εναγουσών, ενόψει
του ότι οι τελευταίες ασκούν την ενοχική
αξίωση του δικαιοπαρόχου τους ως κλη-
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ρονόμοι αυτού, ιδιότητα που δεν αμφισβητείται από την εναγομένη.
Το πρωτοβάθμιο επομένως, Δικαστήριο που έκρινε ορισμένη την αγωγή

δεν έσφαλε και όσα αντίθετα υποστηρίζει η
εναγομένη με το δεύτερο λόγο της έφεσης
και με το δικόγραφο των πρόσθετων αυτής λόγων είναι αβάσιμα και απορριπτέα.

590/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Βρυσηΐδα Θωμάτου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Τάκης Παπαδόπουλος, Γεώργιος Παναγιώτου).
Κατά τόπο αρμοδιότητα. Η συμφωνία με την οποία τακτικό δικαστήριο γίνεται
αποκλειστικά αρμόδιο για μελλοντικές διαφορές είναι έγκυρη μόνο αν είναι έγγραφη και
αναφέρεται σε συγκεκριμένη έννομη σχέση από την οποία θα προέλθουν οι διαφορές.
Δεδικασμένο δημιουργείται και όταν το αντικείμενο της νέας δίκης που διεξάγεται μεταξύ
των ίδιων προσώπων είναι διαφορετικό από εκείνο της δίκης που προηγήθηκε, έχει
όμως ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη δικαιώματος που κρίθηκε στη δίκη εκείνη,
τούτο δε συμβαίνει όταν στη νέα δίκη πρόκειται να κριθεί η ίδια δικαιολογητική σχέση και
το ίδιο νομικό ζήτημα με αυτό που κρίθηκε στην προηγούμενη δίκη. Ο κανόνας αυτός
δεν ισχύει αν κατά τον κρίσιμο για τη μεταγενέστερη δίκη χρόνο έχει επέλθει μεταβολή
του νομικού καθεστώτος που διέπει την έννομη σχέση και τις έννομες συνέπειες
που απορρέουν από αυτή ή έχουν μεταβληθεί τα πραγματικά περιστατικά στα οποία
στηρίζεται το δικαίωμα, αφού δεν υπάρχει τότε η απαιτούμενη για την ενεργοποίηση
του δεδικασμένου ταυτότητα της νομικής ή ιστορικής αιτίας. Περιστατικά. Διαδικασία
εργατικών διαφορών. Οι προτάσεις δεν είναι υποχρεωτικές. Οι διάδικοι όμως οφείλουν
να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς πραγματικούς ισχυρισμούς τους προφορικά κατά
τη συζήτηση στο ακροατήριο και επιπλέον οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να καταχωρισθούν
στα πρακτικά με συνοπτική έκθεση των γεγονότων που τους θεμελιώνουν, εκτός αν τα
γεγονότα αυτά περιέχονται στις κατατιθέμενες προτάσεις, Περιστατικά.

Με το άρθρο 42 παρ. 1 εδ. α
ΚΠολΔ, ορίζεται ότι, πρωτοβάθμιο τακτικό
δικαστήριο που δεν είναι κατά τόπον αρμόδιο μπορεί με ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των διαδίκων, να γίνει αρμόδιο, εκτός
αν πρόκειται για διαφορές που δεν έχουν
περιουσιακό αντικείμενο, ενώ με το άρθρο 43 του ίδιου παραπάνω κώδικα ορίζεται ότι η συμφωνία των διαδίκων με την
οποία τακτικό δικαστήριο γίνεται αρμόδιο για μελλοντικές διαφορές είναι έγκυρη μόνο αν είναι έγγραφη και αναφέρεται σε ορισμένη έννομη σχέση, από την
οποία θα προέλθουν οι διαφορές.

Εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 44 ΚΠολΔ ορίζεται ότι οι συμφωνίες κατά τα άρθρα 42 και 43 δημιουργούν
αποκλειστική αρμοδιότητα, εκτός αν από
την ίδια τη σύμβαση προκύπτει το αντίθετο. Από το συνδυασμό των παραπάνω
διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι η συμφωνία με την οποία τακτικό δικαστήριο
γίνεται αποκλειστικά αρμόδιο για μελλοντικές διαφορές είναι έγκυρη μόνο αν είναι έγγραφη και αναφέρεται σε ορισμένη
έννομη σχέση από τη οποία θα προέλθουν οι διαφορές. Η συμφωνία αυτή είναι δικονομικής φύσεως σύμβαση (ΕφΑθ
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1139/2000 Δ/νη 43.189), εφόσον οι παραπάνω διατάξεις προβλέπουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται
και καθορίζουν τους όρους με την τήρηση των οποίων είναι δυνατή η κατάρτισή
της, με την οποία παρεκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων (ΕφΠειρ 364/1998 Δ/νη 39. 897,
ΕφΑθ 2407/1989 Δ/νη 32. 813, ΕφΘεσσ
1330/1998 Αρμ. 1998. 849).
Από τις διατάξεις των άρθρων
321, 322, 324 και 331 ΚΠολΔ συνάγεται
ότι το δεδικασμένο καλύπτει -ως ενιαίο
όλο-, ολόκληρο το δικανικό συλλογισμό
βάσει του οποίου το δικαστήριο κατέληξε στην αναγνώριση της επίδικης έννομης σχέσης. Συγκεκριμένα, καλύπτει, όχι
μόνο το κριθέν δικαίωμα (δηλαδή την έννομη σχέση που διαγνώστηκε), αλλά και
την ιστορική αιτία που έγινε δεκτή από
την απόφαση υπό την έννοια των περιστατικών, τα οποία ήταν αναγκαία για
τη διάγνωση της έννομης σχέσης, καθώς και τη νομική αιτία (το νομικό χαρακτηρισμό που το δικαστήριο έδωσε στα
‚πραγματικά περιστατικά, υπάγοντας τα
στην οικεία διάταξη νόμου). Αυτά ισχύουν, και όταν η τελεσιδίκως διαγνωσθείσα έννομη σχέση αποτελεί προδικαστικό
ζήτημα άλλης (μεταγενέστερης) επίδικης
αξίωσης. Δεδικασμένο δε, δημιουργούν
και οι εσφαλμένες αποφάσεις αφότου
καταστούν τελεσίδικες (ΑΠ 386/2000 Δ/
νη 41.1312, ΑΠ 610/1999 Δ/νη 41.369,
ΑΠ 607/1999, δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ).
Επομένως, το δεδικασμένο από
τελεσίδικη απόφαση δημιουργείται και
όταν το αντικείμενο της νέας δίκης που
διεξάγεται μεταξύ των ίδιων προσώπων
είναι διαφορετικό από εκείνο της δίκης
που προηγήθηκε, έχει όμως, ως αναγκαία
προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώματος που κρίθηκε στη δίκη εκείνη, τούτο δε
συμβαίνει όταν στη νέα δίκη πρόκειται να
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κριθεί η ίδια δικαιολογητική σχέση και το
ίδιο νομικό ζήτημα με αυτό που κρίθηκε
στην προηγούμενη δίκη. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει αν κατά τον κρίσιμο για την
μεταγενέστερη δίκη χρόνο έχει επέλθει
μεταβολή του νομικού καθεστώτος που
διέπει την έννομη σχέση ή τις έννομες
συνέπειες που απορρέουν από αυτή ή
αν έχουν μεταβληθεί τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται το δικαίωμα, αφού δεν υπάρχει τότε η απαιτούμενη για την ενεργοποίηση του δεδικασμένου ταυτότητα της νομικής ή ιστορικής αιτίας (ΑΠ 358/2009, ΑΠ 722/2005,
ΑΠ 850/2005, δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ).
Έτσι, αν κριθεί με τελεσίδικη απόφαση η ύπαρξη σύμβασης εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου με συγκεκριμένο περιεχόμενο, συνδέουσα δύο ή περισσότερα πρόσωπα που ήταν διάδικοι
στη σχετική δίκη, δεν μπορεί σε μεταγενέστερη δίκη διεξαγόμενη μεταξύ των ίδιων
προσώπων με νομικό αντικείμενο τη διάγνωση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, που
έχουν ως ουσιαστική προϋπόθεση γένεσής τους, κατ’ εφαρμογή του ουσιαστικού
δικαίου, την τελεσιδίκως αναγνωρισθείσα
ανωτέρω έννομη σχέση, να τεθεί σε αμφισβήτηση η ύπαρξή της, γι’ αυτό και κάθε
αμφισβήτηση ή επίκληση αντίθετων ισχυρισμών είναι απαράδεκτη (βλ. Κονδύλη, Το
δεδικασμένο, εκδ. 1983. σελ. 124, ΕφΠατρ
776/2006, προσκομιζόμενη).
Από τα άρθρα 591 παρ. 1β, 666
παρ. 1, 115 παρ. 3 και 256 παρ. 1δ
ΚΠολΔ προκύπτει ότι στην διαδικασία
των εργατικών διαφορών, κατά την οποία
δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου, οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς πραγματικούς ισχυρισμούς τους, προφορικά κατά
συζήτηση στο ακροατήριο και επιπλέον
σι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να καταχωρι-
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σθούν στα πρακτικά, με συνοπτική έκθεση των γεγονότων που τους θεμελιώνουν, εκτός αν τα γεγονότα αυτά περιέχονται στις κατατιθέμενες προτάσεις, απαιτείται, δηλονότι, σε κάθε περίπτωση προφορική πρόταση των ισχυρισμών που
“ως γενόμενο κατά τη συζήτηση” σημειώνεται στα πρακτικά. Από τη δεύτερη δε
των άνω διατάξεων συνάγεται, ότι η κατά
την πρώτη τούτων σημείωση της προφορικής πρότασης του ισχυρισμού στα πρακτικά πρέπει να προκύπτει ευθέως εκ του
περί των προτάσεων και των δηλώσεων
τμήματος αυτών και δεν επιτρέπεται έμμεση συναγωγή της πρότασης αυτών, είτε
εκ του περιεχομένου των ακολούθως καταχωρουμένων μαρτυρικών καταθέσεων,
είτε εκ του περιεχομένου των υποβαλλομένων εγγράφων προτάσεων (ΟλΑΠ
2/2005, ΑΠ 637/2009, ΑΠ 130/2008, ΑΠ
13/2008, ΑΠ 1164/2007, ΑΠ 1482/2006,
δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ).
Στην προκείμενη περίπτωση, η
εναγομένη ισχυρίστηκε με τις προτάσεις
της ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ότι ο ενάγων προσλήφθηκε από την
ίδια, για πρώτη φορά στις 17-11-2006 με
σύμβαση ορισμένου χρόνου (υπό δοκιμή)
και ακολούθως στις 17-6-2007 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ισχυρισμοί που απορρίφθηκαν ως
απαράδεκτοι με την εκκαλουμένη απόφαση για το λόγο ότι ως αυτοτελείς ισχυρι-

σμοί (μεταγενέστερες συμφωνίες των διαδίκων) δεν καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.
Ήδη, η εναγομένη με το δεύτερο
λόγο της έφεσης, παραπονείται για την
απόρριψη των ισχυρισμών αυτών, επικαλούμενη, ότι έπρεπε να ληφθούν υπόψη,
αφού περιλαμβάνονταν στις κατατεθείσες
στην έδρα κατά τη συζήτηση της υπόθεσης έγγραφες προτάσεις της, γεγονός
που βεβαιώνεται με σχετική ενυπόγραφη σημείωση της γραμματέα της έδρας
επί του σώματος των προτάσεών της.
Οι ισχυρισμοί της όμως, αυτοί δεν
κρίνονται βάσιμοι, καθόσον σύμφωνα με
όσα εκτέθηκαν στη νομική σκέψη που
προηγήθηκε, κατά την παρούσα ειδική
διαδικασία των εργατικών διαφορών, οι
διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους
τους αυτοτελείς πραγματικούς ισχυρισμούς τους, προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επιπλέον οι
ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να καταχωρισθούν στα πρακτικά, με συνοπτική έκθεση των περιστατικών που τους θεμελιώνουν, γεγονός που δεν έλαβε χώρα
στην προκειμένη περίπτωση. Δεν έσφαλε επομένως, περί την εφαρμογή των
άνω διατάξεων, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, απορρίπτοντας με ίδια αιτιολογία τους ισχυρισμούς αυτούς και ο παραπάνω λόγος της έφεσης με τον οποίο
η εναγομένη υποστηρίζει το αντίθετο είναι αβάσιμος και απορριπτέος.

604/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Αναστασία Αναστασιάδου).
Δίκη διανομής που άρχισε. Είναι διπλού χαρακτήρα σε όλη την πορεία της και στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας. Το γεγονός ότι κάποιος ή μερικοί από τους κοινωνούς ως επιτιθέμενος ή αμυνόμενος βρίσκεται σε αντίστοιχη δικονομική θέση κατά την έναρξη του
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δικαστικού αγώνα σε κάθε στάδιο αυτού είναι συμπωματικό, αφού καθένας τούτων ανεξάρτητα από την παραπάνω θέση του, μπορεί να έχει αντίθετα συμφέροντα προς τον
άλλο και προβάλλοντας αυτά, να είναι ουσιαστικά αντίδικος του άλλου. Επομένως στη
δίκη περί διανομής, ο εναγόμενος που άσκησε έφεση οφείλει επί ποινή απαραδέκτου
να την απευθύνει και κατά του αναγκαίου ομοδίκου του (συνεναγομένου) στον πρώτο
βαθμό δικαιοδοσίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 517 εδ. β ΚΠολΔ, καθόσον
στην ειδική αυτή περίπτωση η παρ. 4 του άρθρου 76 ΚΠολΔ, κατά την οποία «η άσκηση των ενδίκων μέσων από κάποιον από τους ομοδίκους της παρ. 1 έχει αποτέλεσμα
και για τους άλλους» δεν εφαρμόζεται. Συζήτηση της υπόθεσης. Αν για οποιοδήποτε
λόγο που παρουσιάστηκε μετά το τέλος της συζήτησης είναι αδύνατο να εκδοθεί η απόφαση, η συζήτηση επαναλαμβάνεται αφού οριστεί νέα δικάσιμος. Ο ορισμός της δικασίμου μπορεί να γίνει και η κλήση του για συζήτηση μπορεί να κοινοποιηθεί με την επιμέλεια είτε κάποιου διαδίκου είτε της γραμματείας του δικαστηρίου. Η νέα συζήτηση αποτελεί συνέχεια της συζητήσεως της προηγούμενης συζήτησης και συνεπώς αν ένας διάδικος δεν παραστεί κατά τη νέα συζήτηση θεωρείται ως δικαζόμενος κατ’ αντιμωλία,
αν είχε παραστεί προσηκόντως στην προηγούμενη συζήτηση. Έφεση σε δίκη διανομής
μόνον κατά του αντιδίκου και όχι και κατά των ομοδίκων απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 517 ΚΠολΔ, η έφεση απευθύνεται κατά εκείνων που ήταν διάδικοι στην
πρωτόδικη δίκη ή των καθολικών διαδόχων τους. Αν υπάρχει αναγκαστική
ομοδικία ή έφεση πρέπει να απευθύνεται κατά όλων των ομοδίκων διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εξάλλου στην παρ. 1 του άρθρου
76 ΚΠολΔ ορίζονται οι περιπτώσεις αναγκαστικής ομοδικίας και στην παρ. 4 του
ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η άσκηση των
ενδίκων μέσων από κάποιον από τους
ομοδίκους της παρ.1, έχει ως αποτέλεσμα και για τους άλλους, τούτο δε με την
έννοια ότι αν κάποιος αναγκαίος ομόδικος ασκήσει ένδικο μέσο, θεωρούνται
από το νόμο ότι το άσκησαν και οι ομόδικοι του, παρά το γεγονός ότι αδράνησαν.
Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι δεν απαιτείται από το
νόμο, όπως η έφεση που ασκείται από
κάποιον από τους αναγκαίους ομόδικους,
να απευθύνεται με ποινή απαραδέκτου
και κατά των ομοδίκων, αφού σε αντίθετη περίπτωση, ο αναγκαίος ομόδικος του

εκκαλούντος θα εμφανίζεται να έχει παράλληλα την ιδιότητα του εφεσίβλητου και
του εκκαλούντος, γεγονός το οποίο είναι
λογικά και νομικά απαράδεκτο.
Ειδικά όμως στην αναγκαστική
ομοδικία, που προκύπτει σε δίκη διανομής, από το λόγο, ότι είναι αναγκαία
η εναγωγή όλων των κοινωνών κατ’ άρθρο 478 ΚΠολΔ, τα προαναφερόμενα
δεν μπορούν να ισχύσουν.
Περαιτέρω όπως συνάγεται από
τις διατάξεις των άρθρων 798 και 799
ΑΚ, 480 παρ. 3, 481 αρ. 2, 482 παρ. 1,
483, 489 ΚΠολΔ, η αγωγή περί διανομής
δεν είναι μόνο διαπλαστική, με την οποία
διώκεται η διάπλαση νέας εννόμου σχέσεως για κάθε κοινωνό με τη λύση της
κοινωνίας, αλλά είναι και διπλού χαρακτήρα, με την έννοια ότι δημιουργεί δίκη,
κατά την οποία εκ προοιμίου και ανεξαρτήτως αυτής, ο ενάγων είναι συγχρόνως
και εναγόμενος, όπως και κάθε εναγόμενος είναι αντίδικος του συνεναγόμενου
του, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα οιουδήποτε των εναγομένων να υποβάλλει αίτηση (η οποία δε φέρει χαρακτήρα
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ανταγωγής, ώστε να εφαρμοστούν τα
οριζόμενα στο άρθρο 268 παρ. 2 ΚΠολΔ)
με βάση πραγματικά περιστατικά διαφορετικά της αγωγής ως προς το επίκοινο
δικαίωμα και τη διάπλαση αυτού και σε
παραδοχή, αυτής (αιτήσεως) να αποβεί
η δίκη σε βάρος των λοιπών, όχι με την
απόρριψη της αγωγής, αλλά με τη διάπλαση της εννόμου σχέσεως κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνον που επιδιώκεται με την αγωγή και συνεπώς να καταλήξει η δίκη σε βάρος του ενάγοντος
ή των εναγόντων και του άλλου ή των
λοιπών εναγομένων, οι οποίοι κατά τούτο είναι αντίδικοι μεταξύ τους, δεσμευόμενοι από τη διαπλαστική ενέργεια της
αποφάσεως που θα εκδοθεί.
Συνακόλουθα η περί διανομής
δίκη, που άρχισε, είναι διπλή σε όλη
την πορεία της και στο δεύτερο βαθμό
δικαιοδοσίας. Το γεγονός ότι κάποιος ή
μερικοί από τους κοινωνούς ως επιτιθέμενος ή αμυνόμενος βρίσκεται σε αντίστοιχη δικονομική θέση κατά την έναρξη του δικαστικού αγώνα σε κάθε στάδιο
αυτού είναι συμπωματικό, αφού καθένας
τούτων ανεξάρτητα από την παραπάνω
θέση του, μπορεί να έχει αντίθετα συμφέροντα προς τον άλλο, όπως προαναφέρθηκε και προβάλλοντας αυτά, να είναι ουσιαστικά αντίδικος του άλλου.
Επομένως στη δίκη περί διανομής,
ο εναγόμενος που ασκεί έφεση, οφείλει επί
ποινή απαραδέκτου να την απευθύνει και
κατά του αναγκαίου ομοδίκου του (συνεναγομένου) στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
517 εδ. β ΚΠολΔ, καθόσον στην ειδική
αυτή περίπτωση η παρ. 4 του άρθρου 76
ΚΠολΔ, κατά την οποία «η άσκηση των ενδίκων μέσων από κάποιον από τους ομοδίκους της παρ. 1 έχει αποτέλεσμα και για
τους άλλους» δεν εφαρμόζεται.
Πράγματι δεν μπορεί να γίνει δε-
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κτό ότι λογίζεται εκ του νόμου ως αντιπροσωπευόμενος στην άσκηση της εφέσεως
από τον εκκαλούντα, ο παραπάνω αναγκαίος ομόδικός του κατά το μέτρο που
έχει αντίθετα συμφέροντα προς αυτόν και
λόγω του διπλού χαρακτήρα της δίκης αυτής έχει ουσιαστικά και την ιδιότητα του
αντιδίκου (βλ. Σχ. ΟλΑΠ 321/1983 ΝοΒ
31.1575, ΑΠ 1599/2008 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ
1527/02 ΕλλΔνη 44.436, ΑΠ 213/01 ΕλλΔνη 42.1565, ΑΠ 1755/85 ΝοΒ 34.1068,
ΕΑ 663/2007 ΕφΑΔ 2008.222, ΕφΠατρ
348/2006 ΑχΝομ 2007.250).
Περαιτέρω‚ κατά το άρθρο 307
παρ.1 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 η κλήση. Ο ορισμός της δικασίμου
μπορεί να γίνει και η κλήση για συζήτηση μπορεί να κοινοποιηθεί με την επιμέλεια είτε κάποιου διαδίκου είτε της γραμματείας του δικαστηρίου.
Η νέα συζήτηση της υποθέσεως
συνεπεία αδυναμίας εκδόσεως αποφάσεως αποτελεί κατά την άποψη που το
Δικαστήριο αυτό δέχεται ως ορθότερη,
συνέχεια της συζητήσεως που προηγήθηκε κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως του άρθ. 254 ΚΠολΔ (ΕΑ 7196/2007
ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 1253/2007 ΑχΝομ
2008.470 ΕΑ 1683/2004‚ ΕΑ 3000/2004
αδημ..).Έτσι λοιπόν στη νέα αυτή συζήτηση ο απολειπόμενος διάδικος θεωρείται ως κατ’ αντιμωλία δικαζόμενος, αν είχε
παραστεί προσηκόντως στην προηγούμενη συζήτηση (ΕφΠατρ 1253/2007 ο.π.,
ΕΑ 1849/2001 ΕλλΔνη 44,207).
Στην προκειμένη περίπτωση,
η συζήτηση της υπό κρίση εφέσεως
επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με τα άρθρα 307 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την
προσθήκη σε αυτό του τελευταίου εδα-
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φίου του με το άρθρο 3 παρ.1 του ν.
3327/2005 δυνάμει της υπ’ αρ. 253/2009
πράξεως του Προέδρου Εφετών Πατρών
με την οποία ορίστηκε νέα δικάσιμος για
τη συζήτηση της υπόθεσης η στην αρχή
της παρούσας αναφερομένη και η κλήση των διαδίκων έγινε με επιμέλεια της
γραμματείας του δικαστηρίου τούτου.
Οι εκκαλούντες δεν εμφανίστηκαν
ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο στην δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οι οποίοι κλητεύθηκαν νόμιμα όπως προκύπτει
από τα από 24-8-2009 και 14-7-2009
αποδεικτικά επιδόσεως του Επιμελητή
Δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Κεφ/νίας
Χ.Μ., στη δε προηγούμενη συζήτηση στις
18-10-2007 κατά την οποία αναβλήθηκε η
υπόθεση για την δικάσιμο της 22-5-2008,
κατά την οποία ήταν αδύνατο να εκδοθεί
απόφαση, είχαν παραστεί προσηκόντως
εκπροσωπούμενοι από τον πληρεξούσιο
δικηγόρο τους Ε.Μ.. Αυτοί συνεπώς θεωρούνται ως κατ’ αντιμωλία δικαζόμενοι,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πα-

ραπάνω νομική σκέψη.
Στην παρούσα υπόθεση, όπως
αποδεικνύεται από τα έγγραφα της δικογραφίας, η εκκαλούμενη οριστική απόφαση 28/2006 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, εκδόθηκε επί της
από 13-8-2002 αγωγής της ήδη εφεσίβλητης περί διανομής των αναφερομένων σ’ αυτήν επικοίνων ακινήτων, που τη
δέχτηκε ως ουσιαστικά βάσιμη και διέταξε την πώληση αυτών με πλειστηριασμό.
Την αγωγή της η τελευταία έστρεψε κατά
των ήδη εκκαλούντων 1) Γ.Π. του Κ.,2)
Α.Α. συζ. Ε.Σ. καθώς και κατά των 3)….
Η υπό κρίση όμως έφεση κατά
της εκκαλουμένης αποφάσεως, την
οποία άσκησαν σι παραπάνω εναγόμενοι στην πρωτόδικη δίκη 1) Γ.Π. του Κ.
και 2) Α.Α. συζ. Ε.Σ. απευθύνεται μόνον
κατά της ενάγουσας και όχι κατά των
ανωτέρω συνεναγομένων τους πρωτοδίκως. Συνεπώς, σύμφωνα και με όσα
αναφέρονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, η έφεση πρέπει να απορριφθεί
ως απαράδεκτη.

609/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αθανάσιος Τσουλός-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κάντας, Ιάκωβος Μπαλτάς, Ιωάννης Μπαρδάκης).
Παρέμβαση πρόσθετη ή κύρια. Εφετείο. Πολλοί ομόδικοι. Άσκηση εφέσεως από έναν
ή πολλούς ομοδίκους, όχι από όλους. Οι ομόδικοι που δεν είχαν ασκήσει έφεση, έχουν
δικαίωμα να παρέμβουν στη κατ’ έφεση δίκη για υποστήριξη της έφεσης, αν μεν πρόκειται για αναγκαστική ομοδικία, σε κάθε περίπτωση (άρθρ. 76 παρ. 4 ΚΠολΔ), αν δε
πρόκειται για απλή ομοδικία, όταν καταδικάστηκαν για τον ίδιο λόγο, για τον οποίο
καταδικάσθηκε ο ομόδικός τους, που άσκησε έφεση, γιατί τότε η απόφαση του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, που δέχεται την έφεση, ισχύει και υπέρ αυτών κατ’ άρθρ.
537 ΚΠολΔ. Διεκδικητική αγωγή. Η μεταξύ περισσότερων εναγόντων ή εναγομένων
ομοδίκων είναι απλή και όχι αναγκαστική. Περιστατικά.

Κατά τα άρθρα 79 παρ.1 και 80
του ΚΠολΔ είναι παραδεκτή στη κατ’ έφε-

ση δίκη κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση
τρίτων, οι οποίοι δεν ήσαν διάδικοι στη
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πρωτόδική δίκη. Περαιτέρω αν πρωτοδίκως είχαν εναγάγει ή εναχθεί περισσότεροι καθένας από τους ηττηθέντες έχει
δικαίωμα να ασκήσει έφεση (άρθρ. 75
παρ. 1 ΚΠολΔ).
Οι ομόδικοι του εκκαλούντος, οι
οποίοι δεν άσκησαν έφεση κατά της απόφασης έχουν δικαίωμα να παρέμβουν στη
κατ’ έφεση δίκη για υποστήριξη της έφεσης, αν μεν πρόκειται για αναγκαστική
ομοδικία, σε κάθε περίπτωση (άρθρ. 76
παρ. 4 ΚΠολΔ), αν δε πρόκειται για απλή
ομοδικία, όταν καταδικάστηκαν για τον
ίδιο λόγο, για τον οποίο καταδικάσθηκε ο
ομόδικός τους, που άσκησε έφεση, διότι
τότε η απόφαση του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, που δέχεται την έφεση, ισχύει και υπέρ αυτών κατ’ άρθρ. 537 ΚΠολΔ
(βλ. Σ. Σαμουήλ «Η Έφεση» εκδ. Δ παρ.
1033- 1034, όπου και σχετ. νομ/γία).
Εξ άλλου επί διεκδικητικής αγωγής
η μεταξύ περισσοτέρων εναγόντων ή εναγομένων ομοδικία είναι απλή και όχι αναγκαστική (ΑΠ 84/2003 ΕλΔ 44/1347, ΑΠ
251.1997 ΝοΒ 1998.1229, ΑΠ 16/1996
ΕλΔ 37/1346, ΑΠ 12/1996 ΕλΔ 37/1322).
Στη προκείμενη περίπτωση οι
δεύτερη, τέταρτη και πέμπτη των εναγομένων με το από 11/12/2008 δικόγραφό

τους άσκησαν ενώπιον του Δικαστηρίου
τούτου κύρια παρέμβαση με την οποία
ζητούν να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη,
να απορριφθεί η αγωγή και να αναγνωρισθούν οι ίδιες συγκύριοι κατά τα αναφερόμενα ποσοστά επί του επίδικου.
Η παρέμβαση αυτή πρέπει να συνεκδικασθεί με την έφεση κατ’ αρθρ. 246,
524 ΚΠολΔ, ερήμην των δεύτερης, τρίτου,
τέταρτης και πέμπτου των καθών, που
δεν εμφανίσθηκαν, μολονότι είχαν νομότυπα και εμπρόθεσμα προς τούτο κλητευθεί (βλ. τις υπ’ αριθμ. 353β και 2306,
2314-5/2009 εκθέσεις επίδοσης των δικ.
επιμ/των στα πρωτ/κεία Μεσολογγίου και
Αθηνών Ι.Λ. και Δ.Ξ. αντίστοιχα) και περαιτέρω να απορριφθεί σύμφωνα με τα
προεκτεθέντα ως απαράδεκτη, δεδομένου ότι οι παρεμβαίνουσες ήταν αρχικοί
διάδικοι και όχι τρίτοι, ενώ σε αντίθεση με
τις εκκαλούσες, με τις οποίες τελούσαν
σε σχέση απλής ομοδικίας, δεν ηττήθηκαν καν στο πρώτο βαθμό, αφού, όπως,
προαναφέρθηκε, ως προς αυτές η αγωγή απορρίφθηκε ως αόριστη.
Τέλος εις βάρος τους πρέπει να
επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του παραστάντος πρώτου των καθών (άρθρ.
181 παρ. 1 ΚΠολΔ).

637/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αριστείδης Βαγγελάτος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παύλος Συνετός, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος).
Το δικαστήριο της ουσίας για να σχηματίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισμα,
εν σχέσει με τους ισχυρισμούς των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη αποδείξεως, υποχρεούται να λάβει υπ’ όψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, που επικαλούνται και προσκομίζουν νομίμως οι διάδικοι, χωρίς πάντως
να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική μνεία και χωριστή αξιολόγηση για το καθένα και χωρίς
διαστολή των αποδεικτικών μέσων για άμεση απόδειξη ή για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Τεκμήρια δικαστικά. Είναι και αυτά αποδεικτικά μέσα. Μεταξύ αυτών είναι και
η ημιτελής κατάθεση μάρτυρα, οι ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν στα πλαίσια άλλης

460

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
δίκης μεταξύ των ιδίων διαδίκων, όπως σε δίκη για λήψη ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ των διαδίκων, εφόσον βέβαια, δεν λήφθηκαν για να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά
μέσα στη συγκεκριμένη δίκη, οι φωτογραφίες και οι αποδεικτικοί συλλογισμοί αποφάσεων δικαστηρίων. Ομολογία δικαστική ενώπιον άλλου δικαστηρίου καθώς και εκείνες
οι ομολογίες που περιέχονται σε άλλα έγγραφα, που εκδίδονται από το διάδικο, αποτελούν εξώδικες ομολογίες που εκτιμώνται ελεύθερα από το δικαστή, όταν υπάρχει πρόθεση του ομολογούντος προς αναγνώριση ως αληθούς γεγονότος το οποίο βλάπτει
τα έννομα συμφέροντά του. Η ομολογία δεν είναι μεταξύ των πράξεων για τις οποίες
απαιτείται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας (άρθρα 97 και 98 Κωδ.Δικ.) και συνεπώς η μη χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας για την ομολογία πραγματικού γεγονότος δεν καθιστά το αποδεικτικό αυτό μέσο ανεπίτρεπτο. Περιστατικά. Αναγνωριστική
αγωγή (70 ΚΠολΔ) μπορεί να εγερθεί και από τον κύριο ακινήτου για την αναγνώριση
της ανυπαρξίας δικαιώματος δουλείας διελεύσεως τρίτου κυρίου ομόρου ακινήτου από
το ακίνητο του ενάγοντος. Αρνητική αγωγή. Έννοια και περιεχόμενο. Ισχυρισμοί ενάγοντος και εναγομένου. ΓΟΚ (ν. 1577/1985 άρθρ.25). Απαγόρευση σύστασης δουλειών
που συνεπάγονται περιορισμό της δυνατότητας ανέγερσης ή επέκτασης των κτιρίων
ή εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Η δουλεία διόδου εξαιρείται από την απαγόρευση αυτή αν είναι η μοναδική δίοδος προς κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου, ή κτιρίου ή αυτοτελούς από πλευράς δόμησης ορόφου. Δουλείες που έχουν συσταθεί πριν τη νόμιμη άδεια οικοδόμησης για να γίνουν στο δουλεύον
ακίνητο κατασκευές ή εγκαταστάσεις που καθιστούν αδύνατη την άσκηση της δουλείας. Δουλείες σκελετού ή δουλεία διόδου δεν εξαιρούνται. Περιστατικά.

Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340, 346 ΚΠολΔ,
συνάγεται ότι το δικαστήριο της ουσίας,
προκειμένου να σχηματίσει την κρίση
του για το αποδεικτικό πόρισμα, εν σχέσει με τους πραγματικούς ισχυρισμούς
των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν
ανάγκη αποδείξεως, υποχρεούται να
λάβει υπ’ όψη όλα τα αποδεικτικά μέσα,
τα οποία επικαλούνται και προσκομίζουν νομίμως οι διάδικοι, χωρίς πάντως
να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική μνεία
και χωριστή αξιολόγηση εκάστου τούτων (ΑΠ 1873/2009, ΑΠ 806/2009, ΑΠ
740/2007, δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ,
ΑΠ 1557/2001 Δ. 2002.599) και χωρίς
να υπάρχει ανάγκη να γίνεται διαστολή
ως προς τα αποδεικτικά μέσα αν λαμβάνονται υπόψη για άμεση απόδειξη ή για
συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ΑΠ

1430/2008 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ).
Εξάλλου από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 336 παρ.3 και 339
του ΚΠολΔ σαφώς προκύπτει ότι αποδεικτικά μέσα είναι και τα δικαστικά τεκμήρια
στα οποία συμπεριλαμβάνονται η ημιτελής κατάθεση μάρτυρα (ΑΠ 419/2009, ΑΠ
1209/2007 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ),
οι ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν στα
πλαίσια άλλης δίκης μεταξύ των ιδίων διαδίκων, όπως σε δίκη για λήψη ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ των διαδίκων, εφόσον
βέβαια, δεν λήφθηκαν για να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά μέσα στη συγκεκριμένη δίκη (ΑΠ 218/2007, ΑΠ 1235/2007,
ΑΠ 399/2009 δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ), οι φωτογραφίες (ΑΠ 139/2009 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ) και οι αποδεικτικοί συλλογισμοί αποφάσεων δικαστηρίων
(ΑΠ 1430/2008, ΕφΠειρ. 43/2006 δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ).
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Εξάλλου κατά τους ορισμούς του
άρθρου 352 του ΚΠολΔ δικαστική ομολογία που αποτελεί πλήρη απόδειξη είναι
μόνο εκείνη που γίνεται προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον του δικάζοντος δικαστηρίου ή εντεταλμένου εισηγητή. Οι ομολογίες που γίνονται ενώπιον άλλου δικαστηρίου καθώς και εκείνες που περιέχονται σε
άλλα έγγραφα που εκδίδονται από το διάδικο αποτελούν εξώδικες ομολογίες που
εκτιμώνται ελεύθερα από το δικαστή (ΑΠ
920/1998 ΕλΔ 40.133), όταν υπάρχει πρόθεση του ομολογούντος προς αναγνώριση
ως αληθούς γεγονότος το οποίο βλάπτει
τα έννομα συμφέροντά του (ΑΠ 775/1996
Επιθεώρηση Νομολογίας 1998. 1782).
Περαιτέρω από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 97 και 98
του ιδίου Κώδικα συνάγεται ότι η ομολογία δεν είναι μεταξύ των πράξεων για
τις οποίες απαιτείται η χορήγηση ειδικής
πληρεξουσιότητας και συνεπώς η μη χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας για την
ομολογία πραγματικού γεγονότος δεν καθιστά το αποδεικτικό αυτό μέσο ανεπίτρεπτο (ΑΠ 1776/2001 Αρμ 56.1334).
Στην προκειμένη περίπτωση η
εκκαλούσα - πρώτη εναγόμενη ισχυρίζεται με λόγους εφέσεως ότι η εκκαλουμένη απόφαση δεν έλαβε υπόψη της
την κατάθεση του μάρτυρά της στα υπ’
αριθ. 97/1999 πρακτικά του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου που δίκασε επί της από
5-8-1999 αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων
του αποβιώσαντος το έτος 2007 πατέρα
της Δ.Σ., δευτέρου των εναγομένων, κατά
του καθού η αίτηση και ήδη ενάγοντα Ν.
Σ. και κατά του καθού η αίτηση Κ.Σ., ότι
δεν στάθμισε την κατάθεση της μάρτυρος του ενάγοντα και αδελφής του Ε.Κ.,
λόγω της συγγενικής σχέσεως με αυτόν
και την δικαστική ομολογία ενώπιον του
ως άνω Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου Ζακύνθου) των αντιδίκων του, με την οποία
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ομολόγησαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους ότι η δίοδος δεν υπερέβαινε
το ένα μέτρο και ότι δεν έλαβε υπόψη την
υπ’ αριθ. 17/2000 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου που εκδόθηκε επί εφέσεως κατά, της υπ’ αριθ.
97/1999 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου
Ζακύνθου και πιθανολόγησε το δικαίωμα
πραγματικής δουλείας διόδου του ακινήτου του αιτούντος σε βάρος της ιδιοκτησίας των καθών η αίτηση.
Όπως προκύπτει από την εκκαλουμένη απόφαση το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έλαβε υπόψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι προσκόμισαν είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς
συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, χωρίς
να είναι αναγκαίο να γίνεται ειδική μνεία
και ξεχωριστή αξιολόγηση εκάστου αποδεικτικού μέσου σύμφωνα με τα εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε.
Εξάλλου η συγγενική σχέση με διάδικο δεν αποτελεί λόγο εξαίρεσης του
μάρτυρα εφόσον δεν προκύπτει άμεσο
έννομο συμφέρον από την έκβαση της
δίκης (ΑΠ 1267/2007, ΕφΠειρ. 70/2008
δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ) η δε μαρτυρική κατάθεση του προσώπου αυτού
εκτιμάται ελεύθερα σε συνδυασμό με τις
άλλες αποδείξεις (άρθρο 340 ΚΠολΔ).
Περαιτέρω δεν συντρέχει νόμιμη
περίπτωση δικαστικής ομολογίας από
δήλωση πληρεξουσίου δικηγόρου του
διαδίκου σε πρακτικά άλλης δίκης αλλά
ενδεχομένως να υπάρχει περίπτωση
εξώδικης ομολογίας εφόσον συντρέχει
πρόθεση του ομολογούντος προς αναγνώριση ως αληθούς γεγονότος το οποίο
βλάπτει τα έννομα συμφέροντά του και
η οποία εκτιμάται ελεύθερα σε συνδυασμό με τις άλλες αποδείξεις.
Επομένως οι σχετικοί λόγοι εφέσεως ότι δεν ελήφθη υπόψη η κατάθεση του
μάρτυρα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ζα-
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κύνθου στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων και
η δικαστική ομολογία του ενάγοντα στην
ίδια δίκη και ότι δεν σταθμίσθηκε η συγγενική σχέση της μάρτυρος του ενάγοντα με αυτόν πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.
Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου
70 ΚΠολΔ, όποιος έχει έννομο συμφέρον
να αναγνωριστεί η ύπαρξη ή μη ύπαρξη
κάποιας έννομης σχέσης μπορεί να εγείρει
σχετική αγωγή. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής έννομο συμφέρον για την άσκηση της αναγνωριστικής αγωγής συντρέχει
όταν η αιτούμενη διάγνωση είναι το κατάλληλο μέσο, με το οποίο θα αρθεί η αβεβαιότητα που υπάρχει στις σχέσεις των διαδίκων και θα αποτραπεί η βλάβη που απειλείται κατά του ενάγοντος. Τέτοια αναγνωριστική αγωγή μπορεί να εγερθεί και από
τον κύριο ακινήτου για την αναγνώριση της
ανυπαρξίας δικαιώματος δουλείας διελεύσεως τρίτου κυρίου ομόρου ακινήτου από
το ακίνητο του ενάγοντος (ΑΠ 78/2006 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ).
Εξάλλου κατά τη σαφή έννοια του
άρθρου 1108 του ΑΚ η αρνητική αγωγή
βάση έχει την κυριότητα του ενάγοντος
και την προσβολή αυτής με πράξεις διαταράξεως ή επεμβάσεως, ο δε εναγόμενος με την αγωγή αυτή μπορεί αφ’ ενός
μεν να αμφισβητήσει την κυριότητα του
ενάγοντος, ο οποίος στην περίπτωση
αυτή πρέπει να αποδείξει την, κυριότητά του, αφ’ ετέρου δε να αντιτάξει ότι την
επέμβαση ενήργησε δυνάμει ενοχικού ή
εμπραγμάτου δικαιώματος που ανήκει σ’
αυτόν, οπότε, και σε περίπτωση αποδείξεώς του, καταλύεται η αρνητική αγωγή.
Τέτοιο δικαίωμα μπορεί να είναι και
η πραγματική δουλεία, με βάση την οποία
αποκτάται εμπράγματο δικαίωμα σε βάρος ακινήτου υπέρ του εκάστοτε κυρίου
άλλου ακινήτου, όπως είναι και η δουλεία
οδού, η οποία συνιστάται, όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 1118,
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1119, 1120 και 1121 ΑΚ, και με έκτακτη
χρησικτησία, εφόσον, σύμφωνα με τις
αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις των
άρθρων 1045 επ. ΑΚ, σε συνδυασμό και
με εκείνες των άρθρων 974, 975 του ίδιου
Κώδικα, επί του δουλεύοντος ακινήτου,
ασκήθηκε, υπέρ του δεσπόζοντος ακινήτου από τον κύριο αυτού επί συνεχή εικοσαετία, μερική φυσική εξουσία, η οποία
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες χρησιμότητες του πράγματος, οι οποίες αποτελούν περιεχόμενο τέτοιας δουλείας, με
διάνοια δικαιούχου (ΑΠ 399/2009 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ).
Εξ άλλου κατά την διάταξη του άρθρ.
25 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» απαγορεύεται η σύσταση
δουλειών οι οποίες συνεπάγονται περιορισμό της δυνατότητας ανέγερσης ή επέκτασης των κτιρίων ή εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η δουλεία διόδου εφόσον αποτελεί την μοναδική δίοδο προς κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου, ή κτιρίου ή αυτοτελούς από πλευράς δόμησης ορόφου...
Δουλείες που έχουν συσταθεί μέχρι τη
δημοσίευση του νόμου αυτού δεν παρεμποδίζουν την έκδοση οικοδομικής αδείας… Οι δουλείες αυτές καταργούνται αν
εκδοθεί νόμιμη οικοδομική άδεια για να
γίνουν στο δουλεύον ακίνητο κατασκευές ή εγκαταστάσεις που καθιστούν αδύνατη την άσκηση της δουλείας. Κατ’ εξαίρεση δεν υπάγονται στη ρύθμιση αυτή η
δουλεία σκελετού και η δουλεία διόδου.
Από τις διατάξεις αυτές του άρθ.
25 του ΓΟΚ συνάγεται ότι η δουλεία διόδου που έχει συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ως άνω ΓΟΚ παραμένει σε
ισχύ και διέπεται από το προηγούμενο του
ως άνω ΓΟΚ καθεστώς πράγμα που μπορεί να συνεπάγεται τον περιορισμό του δικαιώματος του κυρίου του δουλεύοντος
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προς ανοικοδόμηση αυτού αν με αυτήν περιορίζεται ή αποκλείεται η άσκησή της, χωρίς αυτό να αντίκειται στο άρθρ. 17 του Συντάγματος περί προστασίας της ιδιοκτησίας
(ΑΠ 408/2006 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων
και ήδη εφεσίβλητος με το υπ’ αριθ.
28300/1989 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ζακύνθου Δ.Κ. απέκτησε με γονική παροχή από τον πατέρα του Δ.Σ.,
την κυριότητα ακινήτου εκτάσεως 112,55
με την εντός αυτού διώροφη οικία εμβαδού 117,07 τμ. που βρίσκεται στη θέση
«ΠΑΝΑΓΙΑ» του δημοτικού διαμερίσματος Λιθακιάς του Δήμου Λαγανά Ζακύνθου και συνορεύει ανατολικά με ακίνητο
Γ.Σ., βόρεια με ακίνητο της πρώτης εναγομένης - εκκαλούσας και δυτικά και νότιο με δημοτικές οδούς.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο δεύτερος εναγόμενος πατέρας της πρώτης
εναγόμενης και ήδη εκκαλούσας, που
απεβίωσε στις 23-11-2007, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη υπ’ αριθ.
72/2007 ληξιαρχική πράξη θανάτου του
Ληξιάρχου του Δήμου Λαγανά, ήταν κύριος από το έτος 1952 από δωρεά από
τον πατέρα του Ν.Σ., ακινήτου εμβαδού
551,37 όμορο με το ακίνητο του ενάγοντα.
Με την υπ’ αριθ. 7599/1993 πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας της
Συμβολαιογράφου Ζακύνθου Ι.Γ. ο πρώτος εναγόμενος συνέστησε στο ως άνω
ακίνητό του δύο οριζόντιες και αυτοτελείς
ιδιοκτησίες, εκ των οποίων η πρώτη εμβαδού 244,09 τμ έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 44,3% επί του ακινήτου και η δεύτερη εμβαδού 307,28 τμ έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 55,7% επί του ακινήτου και με
το υπ’ αριθ. 7599/1993 συμβόλαιο της ως
άνω συμβολαιογράφου μεταβίβασε λόγω
γονικής παροχής στη δεύτερη εναγόμενη
και ήδη εκκαλούσα την ψιλή κυριότητα της
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υπό στοιχείο α΄ οριζόντιας ιδιοκτησίας επιφανείας 244,09 τμ με ποσοστό συνιδιοκτησίας 44,3% στο ακίνητο παρακρατώντας
εφόρου ζωής την επικαρπία.
Στην ως άνω υπό στοιχείο α΄ οριζόντια ιδιοκτησία ο δεύτερος εναγόμενος
είχε κατασκευάσει το έτος 1953 διώροφη
κατοικία, επιφανείας 100 τμ και το 1975
μια ισόγεια αποθήκη επιφανείας 51,60 τμ
στη θέση μιας άλλης προσεισμικής αποθήκης. Το ως άνω ακίνητο, με τα εντός
αυτού κτίσματα, μεταξύ των οποίων και
η αποθήκη, εφάπτεται και έχει πρόσωπο
στην δημοτική οδό Λιθακιάς Ζακύνθου.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η αποθήκη αυτή διαθέτει είσοδο από την υψηλοτέρου επιπέδου δημοτική οδό (βλ. προσκομιζόμενες φωτογραφίες και κατάθεση
μάρτυρος ενάγοντα), πλην όμως λόγω
της υψομετρικής διαφοράς περίπου 1,5
μέτρου μεταξύ της αποθήκης και της προαναφερομένης οδού, οι εναγόμενοι εισέρχονταν στην ισόγεια αποθήκη τους, όπου
ο δεύτερος από αυτούς αποθήκευε αγροτικά προϊόντα και διαμέσου του ακινήτου του ενάγοντα και του προς τα ανατολικά γειτονικού ακινήτου του Κ.Σ., μέσω
μιας εδαφικής λωρίδας (εμπασιά) μήκους
11,31 μέτρων και πλάτους 2,40 μέτρων
η οποία ανήκει κατά το ήμισυ πλάτος της
(1,20 μέτρου) στην ιδιοκτησία του ενάγοντα και κατά το υπόλοιπο ήμισυ στην ιδιοκτησία του Κ.Σ., συγγενούς του ενάγοντα και η οποία ξεκινά από δημοτική οδό
και καταλήγει στην ιδιοκτησία (αποθήκη)
της πρώτης ενάγουσας.
Κατά την κατασκευή της καινούργιας αποθήκης το έτος 1975 ο εναγόμενος άνοιξε πόρτα πλάτους περίπου δύο
μέτρων με άνοιγμα προς την ως άνω
εδαφική λωρίδα, με σκοπό να εισέρχεται
μέσω της εδαφικής λωρίδας στην αποθήκη καθότι πριν από το έτος 1975 δεν
υπήρχε έξοδος της αποθήκης στην επί-
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δικη οδό. Αυτό προκύπτει από την κατάθεση της μάρτυρας του ενάγοντα που
είναι αδελφή του αλλά και από την κατάθεση του μάρτυρα του αιτούντα- δεύτερου των εναγομένων Η.Α. στο Ειρηνοδικείο Ζακύνθου κατά τη συζήτηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του αιτούντα κατά του καθού η αίτηση και ήδη ενάγοντα και κατά του καθού η αίτηση Κ.Σ..
Από το έτος αυτό και ύστερα ο δεύτερος εναγόμενος χρησιμοποιούσε την επίδικη εδαφική λωρίδα για να αποθηκεύει γεωργικά προϊόντα στην αποθήκη του. Αυτό
όμως το έπραττε άλλοτε με την άδεια και
άλλοτε ανοχή του πατέρα του ενάγοντος
και από το έτος 1989 και του ενάγοντος με
τους οποίους ο δεύτερος εναγόμενος διατηρούσε φιλικές αλλά και συγγενικές σχέσεις.
Από την κατάθεση δε της μάρτυρος
του ενάγοντα προκύπτει ότι έως το έτος
1990 υπήρχε μουράγιο που εμπόδιζε αυτοκίνητα να εισέλθουν στην ως άνω εδαφική λωρίδα και μόνο μετά την κατεδάφισή του το έτος 1990 μπορούσε να εισέλθει
σ’ αυτή τροχοφόρο όχημα. Έκτοτε και όταν
ήθελε να μεταφέρει προϊόντα στην αποθήκη του ο δεύτερος εναγόμενος χρησιμοποιούσε τρακτέρ με την ανοχή του ενάγοντα.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι όταν ο
ενάγων και ο Κ. Σ. τοποθέτησαν το Μάιο
του έτους 1999 γλάστρες και καλλωπιστικά φυτά, τραπέζια και καρέκλες στην
ως άνω εδαφική λωρίδα, ο δεύτερος εναγόμενος άσκησε εναντίον τους την από
5-9-1999 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου με
την οποία ισχυρίζετο ότι αυτός για να μεταβαίνει στην αποθήκη χρησιμοποιούσε
την ως άνω εδαφική λωρίδα που διήρχετο διαμέσου των ακινήτων των καθών η
αίτηση που βαρύνονταν με πραγματική
δουλεία διόδου που απέκτησε με έκτακτη χρησικτησία και ζητούσε να υποχρεωθούν οι καθών να σταματήσουν να τον
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διαταράζουν στην άσκηση αυτής.
Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 97/1999 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου που πιθανολόγησε ότι ο αιτών δεν είχε αποκτήσει δικαίωμα οιονεί νομής πραγματικής δουλείας διόδου και απέρριψε την αίτηση. Επί
εφέσεως του αιτούντος εκδόθηκε η υπ’
αριθ. 17/2000 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Ζακύνθου που πιθανολόγησε ότι αυτός είχε δικαίωμα δουλείας διόδου που το απέκτησε με την συνεχή άσκησή του για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο της εικοσαετίας, εξαφάνισε
την εκκαλουμένη απόφαση και δέχθηκε
την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του αιτούντα και ήδη δευτέρου εναγομένου.
Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως
ασφαλιστικών μέτρων στο Ειρηνοδικείο
Ζακύνθου ο πληρεξούσιος δικηγόρος
των καθών η αίτηση με δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά ζήτησε την
απόρριψη της αιτήσεως ως μη νόμιμης
και ουσία αβάσιμης, ισχυρίσθηκε ότι δεν
υπάρχει δικαίωμα δουλείας από πλευράς του αιτούντος, ότι η δίοδος δεν υπερέβαινε το ένα μέτρο και ότι δεν στοιχειοθετείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων
γιατί οι σχέσεις των διαδίκων είναι καλές.
Από τη δήλωση του πληρεξουσίου
δικηγόρου των καθών η αίτηση δεν στοιχειοθετείται ομολογία, ως προς την ύπαρξη δικαιώματος δουλείας διόδου, όπως αβάσιμα
ισχυρίζεται η εκκαλούσα, αφού ρητά ο ως
άνω πληρεξούσιος δικηγόρος των καθών
η αίτηση δήλωσε ότι δεν υπάρχει δικαίωμα δουλείας διόδου υπέρ του αιτούντος, σε
απάντηση δε του ισχυρισμού αυτού ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντα δήλωσε
ότι ο αιτών έχει δικαίωμα ασκήσεως δουλείας διόδου από το έτος 1975.
Περαιτέρω στις προαναφερθείσες
ένορκες βεβαιώσεις που προσκόμισε ο αιτών και ήδη δεύτερος εναγόμενος ενώπιον
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του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου, κατά τη συζήτηση της αιτήσεως ασφαλιστικών, βεβαιώνεται σ’ αυτές από τους προαναφερθέντες μάρτυρες ότι η εμβασιά είναι η μοναδική προσπέλαση προς την αποθήκη, ότι η
άλλη πλευρά που εφάπτεται στο δρόμο είναι τυφλή και δεν έχει ανοιχθεί είσοδος λόγω
της υψομετρικής διαφοράς, ότι ο αιτών αλλά
και ο πατέρας του είχαν δικαίωμα να περνούν από αυτή και ότι από το έτος 1975 κατασκευάσθηκε η αποθήκη με είσοδο δύο μέτρων για να μπορεί να εισέρχεται σ’ αυτή με
το αυτοκίνητο και με το τρακτέρ του.
Πλην όμως οι παραπάνω ένορκες
βεβαιώσεις των μαρτύρων δεν κρίνονται
πειστικές, αφού από τις προσκομιζόμενες
φωτογραφίες τεκμαίρεται ότι η αποθήκη
έχει είσοδο από την πλευρά που εφάπτεται αυτή στην δημοτική οδό, ενώ και από τα
λοιπά προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία προέκυψε ότι ο δεύτερος εναγόμενος
και η πρώτη εναγόμενη-εκκαλούσα διέρχονταν από την εμπασιά αυτή από το έτος
1975 που κατασκευάσθηκε η νέα αποθήκη
και ανοίχθηκε για πρώτη φορά πόρτα δύο
μέτρων με είσοδο στην εδαφική λωρίδα, με
την άδεια και την ανοχή των συνιδιοκτητών
της εδαφικής αυτής λωρίδας.
Περαιτέρω αποδείχθηκε, από την
κατάθεση της μάρτυρας του ενάγοντα, ότι
για το άνοιγμα αυτό της θύρας έγινε οικογενειακή συζήτηση του πατέρα του ενάγοντα, που κατοικούσε μόνιμα στην Πάτρα,
με τον αδελφό του, που ήταν ιδιοκτήτης
του ημίσεως της εδαφικής λωρίδας και κατοικούσε στην Αθήνα, όταν αντελήφθησαν
την κατασκευή της αποθήκης, πλην όμως
δεν έγινε καμιά διαμαρτυρία στον δεύτερο
εναγόμενο λόγω των φιλικών και συγγενικών σχέσεων που υπήρχαν μεταξύ τους.
Εξάλλου η μη απόκτηση πραγματικής δουλείας διόδου δια χρησικτησίας
υπέρ του ακινήτου της εκκαλούσας τεκμαίρεται και από το γεγονός ότι στους
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προσκομιζόμενους τίτλους ιδιοκτησίας
των διαδίκων, που προαναφέρθηκαν,
δεν αναγράφεται ότι υπέρ του ακινήτου
των εναγομένων και σε βάρος του ακινήτου του ενάγοντα έχει συσταθεί δια χρησικτησίας πραγματική δουλεία διόδου διαμέσου της ως άνω εδαφικής λωρίδας.
Άλλωστε ακόμα και αν ο δεύτερος
εναγόμενος από το έτος 1975, που άνοιξε
πόρτα δύο μέτρων στην κατασκευασθείσα αποθήκη του, άρχισε να νέμεται διανοία
δικαιούχου πραγματικής δουλείας διόδου
την εδαφική αυτή λωρίδα, γεγονός που,
όπως προαναφέρθηκε, δεν αποδείχθηκε,
και πάλι δεν θα μπορούσε να αποκτήσει
δικαίωμα πραγματικής δουλείας με έκτακτη (20ετή) χρησικτησία καθότι το ακίνητό του δεν ήταν περίκλειστο, αφού επικοινωνούσε αυτό και τα εντός αυτού κτίσματα (μεταξύ των οποίων και η αποθήκη) με
δημοτική οδό και συνεπώς ως ευρισκόμενο εντός οικισμού δεν θα μπορούσε να συσταθεί, μετά την έναρξη ισχύος του νέου
Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (1985),
υπέρ αυτού και σε βάρος του ακινήτου του
ενάγοντα πραγματική δουλεία διόδου (άρθρο 25 του Ν. 1577/1985).
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η εξακολούθηση της χρήσης της επίδικης διόδου από την εκκαλούσα διαταράσσει την
κυριότητα του ενάγοντα καθότι εμποδίζει
αυτόν να την χρησιμοποιεί ανενόχλητα.
Επομένως, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την εκκαλούμενη απόφασή του στην ίδια κρίση κατέληξε, αν
και με διαφορετική εν μέρει αιτιολογία, η
οποία αντικαθίσταται με αυτή της παρούσας (άρθρο 534 ΚΠολΔ), ορθά εφάρμοσε το νόμο και αξιολόγησε τα περιστατικά
των σχετικών αγωγικών ισχυρισμών και
ενστάσεων των εναγομένων, τα δε αντίθετα υποστηριζόμενα από την εκκαλούσα με τους σχετικούς λόγους της έφεσης, κρίνονται αβάσιμα και απορριπτέα.
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672/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Θεώνη Μπούρη- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Δημήτριος Σπανόπουλος).
Ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στις υποθέσεις
που υπάγονται σε ειδική διαδικασία ( π.χ. πιστωτικών τίτλων). Η σώρευση στο ίδιο
δικόγραφο της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής (632 ΚΠολΔ) και της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ με την οποία εισάγονται οι αντιρρήσεις κατά της απαίτησης δεν απαγορεύεται αν οι δύο ανακοπές υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας και η
σύγχρονη εκδίκασή τους δεν επιφέρει σύγχυση. Ισχυρισμοί του ανακόπτοντος κατά
της διαταγής πληρωμής περί εξόφλησης της οφειλής που ανάγονται σε χρόνο μετά
την έκδοση της διαταγής, δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγους ανακοπής κατά της
διαταγής αφού δεν υπήρχαν κατά το χρόνο έκδοσης της διαταγής. Μπορούν όμως να
αποτελέσουν λόγο ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Περιστατικά.

Από το άρθρο 933 ΚΠολΔ δεν καθιερώνεται ειδική διαδικασία για την εισαγωγή και εκδίκαση της ανακοπής κατά της
εκτελέσεως, αλλά τέθηκαν μόνο ορισμένοι
ειδικοί κανόνες. Έτσι, αν για την διάγνωση της εκτελεστέας αξιώσεως εφαρμόζεται
κάποια ειδική διαδικασία, όπως είναι η διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς
τίτλους (άρθρ. 635 επ. ΚΠολΔ), η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για την εκδίκαση
της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ (ΑΠ
1630/1983 ΝοΒ 32.1367, ΕΑ 5326/2007 Δ/
νη 2008/1099, ΕΑ 4711/2002 Δ/νη 44.528,
ΕΑ 2497/1998 Δνη 39.917, Νικολόπουλος
σε Ερμ. ΚΠολΔ Κεραμέα - Κονδύλη - Νίκα,
άρθ. 933, αριθ. 13, Μπρίνιας, Αναγκαστική Εκτέλεση, Τόμος 1ος, έκδ. 2η, άρθρ.
933, παρ. 158 1, σελ. 433, Βαθρακοκοίλης, Ερμ. ΚΠολΔ, Τόμος 5ος, άρθρ. 933,
αριθ. 82 και 114, ενημερωτικό σημείωμα
σε Αρμ. 43.900).
Η σώρευση δε στο ίδιο δικόγραφο της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής του άρθρου 632 ΚΠολΔ και της
ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, με
την οποία προβάλλονται oι αντιρρήσεις
που αφορούν την εκτελουμένη απαίτη-

ση, δεν εμποδίζεται αν οι δύο ανακοπές
υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας και
η σύγχρονη εκδίκασή τους δεν επιφέρει
σύγχυση (βλ. ΕφΠατρ 50/2006 ΑχαΝομ,
ΕΑ 4711/2002 Δ/νη 2003,528, ΕΑ ό.π.).
Εν προκειμένω, όπως προαναφέρθηκε, με την ένδικη ανακοπή σωρεύονται δύο ανακοπές, δηλαδή: α) κατά της
παραπάνω 21/2006 διαταγής πληρωμής και β) κατά της από 19.1.2006 επιταγής προς πληρωμή. Εφόσον δε, ως
εκ του μεταβιβαστικού αποτελέσματος
της εφέσεως, το παρόν δευτεροβάθμιο
δικαστήριο, και χωρίς ειδικό παράπονο,
είναι υποχρεωμένο να ερευνήσει και αυτεπαγγέλτως την προσήκουσα διαδικασία, αλλά και την καθ’ ύλην αρμοδιότητα
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου (άρθρ.
46, 246 και 247 §1 ΚΠολΔ, Σαμουήλ,
η έφεσις, έκδ. 1974, αρ. 483 σελ. 158
επ.), κατά την κρίση του, παραδεκτά γίνεται η σώρευση αυτή (άρθρα 218 παρ.
1, 585 παρ. 1 ΚΠολΔ), αφού και οι δύο
ανακοπές υπάγονται στο ίδιο καθ’ ύλην
και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο και
δικάζονται με το ίδιο είδος διαδικασίας.
Σε κάθε περίπτωση, η σύγχρο-
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νη εκδίκασή τους δεν επιφέρει, κατά
την κρίση του Δικαστηρίου, σύγχυση (ΕΑ 5131/2004, ΕΑ 4711/2002, ΕΑ
2497/1998 ό.π., Νικολόπουλος, ό.π.
άρθρο 933, αριθ.14, Βασ. Χατζηιωάννου σε ΧρΙΔ 6.294 επ. - αντίθ., πάντως,
ΕΑ 5369/1990 Δ/νη 33.877, ΕφΠειρ
285/1998 Δνη 39.894, ΕφΠειρ 108/1997
Δνη 38.1623, Νίκας, Πολιτική Δικονομία,
Τόμος 2ος, έκδ. 2005, σελ. 158, αριθ. 8
και σημ. 24, Π. Γέτσιου-Φαλτσή, Το Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Τόμος 1ος, Γενικό Μέρος, έκδ. 1998, παρ.
34, VIII3, αριθ. 42, σελ. 510-513, Πανταζόπουλος, Ανακοπή Κατά Διαταγής
Πληρωμής, σελ. 220-221, Παν. Γιαννόπουλος σε ΧρΙΔ 7.525, αριθ. 3, όπου και
άλλες παραπομπές στη νομολογία), εν
όψει μάλιστα του γεγονότος ότι οι ειδικοί
κανόνες των άρθρων 933 παρ. 4 και 937
του ΚΠολΔ δεν δημιουργούν πραγματικό
πρόβλημα στη συνεκδίκαση, εξαιτίας και
της φύσης των λόγων της ανακοπής, οι
οποίοι θα εκτεθούν παρακάτω.
Από το συνδυασμό των άρθρων
623, 626 παρ. 1 εδ. α΄ και 2, 628 παρ.
1 στοιχ. α΄, 632 παρ. 1 εδ. α΄ και 633
ΚΠολΔ, προκύπτει ότι αντικείμενο της
δίκης που ιδρύεται με την ανακοπή κατά
διαταγής πληρωμής είναι το έγκυρο ή
μη της εκδόσεως της τελευταίας. Συνεπώς, ισχυρισμοί οι οποίοι ανάγονται σε
επιγενόμενη από την έκδοση της διαταγής πληρωμής απόσβεση της απαιτήσεως δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγους της ανακοπής αυτής, ούτε να προταθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη σχετική δίκη, αφού εξ ορισμού δεν υπήρχαν κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής και άρα δεν είναι λογικώς δυνατόν να επιδρούν στο έγκυρο της εκδόσεώς της (βλ. ΑΠ 536/1994 Δ/νη 38 (1997)
1076, ΕΑ 6357/2003 Δημ. Νόμος, ΕφΠειρ 72/1997 ΕλΔ 1997.1613, Βαθρακο-
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κοίλη έκδ. 1995 και 2001, υπ άρθ. 632
αριθ. 13,56 και 9 αντίστοιχα).
Η τυχόν μεταγενέστερη του χρόνου
εκδόσεως της διαταγής πληρωμής απόσβεση της απαιτήσεως μπορεί να προταθεί με ανακοπή (933 ΚΠολΔ), αν επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση με βάση
τη διαταγή πληρωμής (ΑΠ 1568/2002 ΝοΒ
51,1198, ΕΑ 1647/2007 Αρμ 2008/1051,
ΕφΛαρ 744/2006 Δημ. Νόμος).
Με τον πρώτο λόγο της εφέσεως ο
ανακόπτων ισχυρίζεται ότι παρά το νόμο
η εκκαλουμένη απέρριψε τον πρώτο λόγο
της ανακοπής του, με τον οποίο ισχυρίζεται ότι η ένδικη απαίτηση έχει εν μέρει
αποσβεσθεί, εφόσον μετά την έκδοση της
προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής
κατέβαλε το ποσό των 18.751,06 ευρώ.
Ο ισχυρισμός αυτός, βάσει των
ανωτέρω εκτεθέντων στη μείζονα σκέψη,
καθόσον ανάγεται σε επιγενόμενη από την
έκδοση της διαταγής πληρωμής απόσβεση της απαιτήσεως, δεν επιδρά στο έγκυρο της εκδόσεώς της, συνεπώς δεν μπορεί
να αποτελέσει λόγο της ανακοπής κατά της
διαταγής πληρωμής (άρθρ. 632 ΚΠολΔ).
Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που ως προς το λόγο αυτό έκρινε ομοίως, κατά το μέρος που αφορά στην ανακοπή της διαταγής πληρωμής, ορθώς το νόμο
ερμήνευσε και εφάρμοσε, πρέπει συνεπώς
να απορριφθούν τα περί αντιθέτου υποστηριζόμενα με το σχετικό λόγο εφέσεως.
Κατά το μέρος όμως που αφορά
στην ανακοπή κατά της εκτελέσεως, ο λόγος αυτός, κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα,
μπορεί να προταθεί στη δίκη επί της ανακοπής αυτής, συνεπώς είναι νόμιμος και
πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Κατά
τις χρονολογίες 31-12-2005 και 4-1-2006
ο ανακόπτων εξέδωσε δύο τραπεζικές
επιταγές της ALPHA Τράπεζας, ήτοι την
υπ’ αριθμ. 23126388-1, ποσού 18.000
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και την υπ’ αριθμ. 27654067-1, ποσού
13.934,24 ευρώ, εις διαταγή της καθής
η ανακοπή, με χρέωση του υπ’ αριθμ
014653002002002899 λογαριασμού του.
Την 5-1-2006 οι επιταγές αυτές
εμφανίστηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα
για πληρωμή στην πληρώτρια Τράπεζα,
οι οποίες όμως δεν πληρώθηκαν λόγω
ελλείψεως επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό του εκδότη τους. Για τη μη πληρωμή των επιταγών αυτών έγινε η σχετική σημείωση επί του σώματος αυτών.
Στη συνέχεια, η καθής η ανακοπή επεδίωξε με αίτησή της και πέτυχε την έκδοση εις βάρος του ανακόπτοντος, ως εκδότη των διαλαμβανομένων
επιταγών, την υπ’ αριθμ. 21/17-1-2006
διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την
οποία ο ανακόπτων υποχρεώθηκε να
πληρώσει στην καθής η ανακοπή το συνολικό ποσό των 31.934,24 ευρώ, πλέον τόκων, από την επόμενη της εμφανίσεως των επιταγών μέχρι την εξόφλησή
τους, και δικαστικών εξόδων.
Στις 20-1-2006 η καθής η ανακοπή κοινοποίησε στον ανακόπτοντα πρώτο
εκτελεστό απόγραφο της ως άνω διαταγής
πληρωμής με την από 19-1-2006 επιτα-

γή προς πληρωμή, με την οποία τον επέτασσε να της καταβάλει: α) για επιδικασθέν
κεφάλαιο 31.934,24 ευρώ, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 1.035 ευρώ και
γ) για έκδοση απογράφου, σύνταξη επιταγής και επίδοσή της 350 ευρώ.
Μετά την εξέλιξη αυτή και υπό την
πίεση της επαπειλούμενης σε βάρος της
περιουσίας του αναγκαστικής εκτέλεσης του παραπάνω εκτελεστού τίτλου,
ο ανακόπτων στις 24-5-2007 κατέβαλε το ποσό των 18.751,06 ευρώ, προς
εξόφληση της πρώτης επιταγής, βάσει
των οποίων εκδόθηκε η ως άνω διαταγή
πληρωμής, των τόκων και μέρους των
δικαστικών εξόδων, όπως συνομολογεί
η καθής η ανακοπή με τις προτάσεις της
ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου
και προκύπτει από την επικαλούμενη και
προσκομιζόμενη από 24-5-2007 βεβαίωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ι.Α..
Κατά συνέπεια, ο λόγος αυτός της
ένδικης ανακοπής κατά της εκτελέσεως
είναι βάσιμος, επομένως ο αντίστοιχος
(δεύτερος) λόγος της εφέσεως του ανακόπτοντος, με τον οποίο υποστηρίζει ότι
παρά το νόμο απορρίφθηκε σιωπηρά ο
λόγος αυτός, πρέπει να γίνει δεκτός ως
ουσιαστικά βάσιμος.

749/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Κωνσταντίνα Νάκου- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Δικαστικός αντιπρόσωπος του ΝΣΚ Μαργαρίτα Μαντά).
Έφεση. Προσδιορισμός της από τον εκκαλούντα, αλλά χωρίς κοινοποίησή της με κλήση- πρόσκληση από κανένα των διαδίκων. Παράσταση του εφεσιβλήτου που πληροφορήθηκε τυχαίως τον προσδιορισμό της δικασίμου και παρέστη αυτοβούλως ενώπιον του Εφετείου και έχοντας καταθέσει προτάσεις ζήτησε τη συζήτηση. Το Εφετείο
δέχθηκε ότι είναι απαράδεκτη η συζήτηση.
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Από τα έγγραφα του φακέλου της
δικογραφίας προκύπτουν, όσον αφορά
την επίσπευση της έφεσης προς συζήτηση τα ακόλουθα: Ο εκκαλών, δια του
πληρεξουσίου δικηγόρου του, κατέθεσε την κρινόμενη έφεση στη γραμματεία του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και
ακολούθως ζήτησε από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο τον προσδιορισμό δικασίμου. Ορίσθηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και η υπόθεση ενεγράφη στο πινάκιο.
Ωστόσο ο εκκαλών δεν επιμελήθηκε για τη νομότυπη κλήτευση του εφεσιβλήτου για συζήτηση της έφεσης κατά
την παραπάνω δικάσιμο, αλλά ούτε και
ο τελευταίος επέδωσε αντίγραφο αυτής
στον εκκαλούντα. (Τούτο προκύπτει και
από την υπάρχουσα στο φάκελο της δικογραφίας βεβαίωση της γραμματέα της
έδρας, με βάση την οποία η πληρεξούσια
δικηγόρος του εφεσιβλήτου, αφού κλήθηκε να προσκομίσει είτε το κοινοποιηθέν
σ’ αυτόν δικόγραφο της έφεσης με κλή-

ση προς συζήτηση, είτε αποδεικτικό επίδοσης προς τον εκκαλούντα της σχετικής
κλήσης προς συζήτηση, δήλωσε ότι δεν
έλαβε χώρα επίδοση κλήσης προς συζήτηση από κανένα των διαδίκων.)
Ακολούθως ο εφεσίβλητος, ο
οποίος έλαβε τυχαίως γνώση του προσδιορισμού της δικασίμου, παρέστη αυτοβούλως ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου
κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, οπότε εκφωνήθηκε η
υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου και, έχοντας ήδη καταθέσει προτάσεις, επέμεινε στη συζήτηση της έφεσης.
Εφόσον όμως, κατά τα προεκτεθέντα, δεν επιδόθηκε κλήση προς συζήτηση της έφεσης ούτε από τον εκκαλούντα προς τον εφεσίβλητο, ούτε από τον
εφεσίβλητο προς τον εκκαλούντα, μη νομίμως, σύμφωνα και με τις νομικές σκέψεις που αναφέρθηκαν στην αρχή της
παρούσας, φέρεται προς συζήτηση η
κρινόμενη έφεση και πρέπει να κηρυχθεί
αυτή (συζήτηση) απαράδεκτη.

763/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χρήστος Γκολφινόπουλος, Αθανάσιος Βγενόπουλος).
Ασφαλιστικά μέτρα. Δεν χωρούν ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που δέχονται ή
απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αποφάσεις που διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα. Εκτελούνται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. Διαφορές που αφορούν την εκτέλεση αποφάσεων που διατάσσουν
ασφαλιστικά μέτρα ή ανακαλούν ολικά ή εν μέρει απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα δικάζονται από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση και εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων δικάζεται από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση
αυτή κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 933 επ. ΚΠολΔ, και η απόφαση που εκδίδεται επι της
ανακοπής δεν προσβάλλεται, κατά την ρητή διάταξη του άρθρου 699 ΚΠολΔ, με κανένα ένδικο μέσο. Εξαίρεση όταν με απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου τέμνεται οριστικά η διαφορά οπότε χωρούν ένδικα μέσα. Ισχυρισμοί κατά τη συζήτηση της ανα-
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κοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως (παραχρήμα), δηλαδή με έγγραφο ή δικαστική ομολογία, αλλιώς απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως
απαράδεκτοι. Το ίδιο και η ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος του επισπεύδοντος δανειστή εφόσον θίγεται με αυτή η αξίωση ουσιαστικού δικαίου που εκτελείται. Απόφαση με την οποία διατάσσεται ο καθ’ ου να επιχειρήσει ορισμένες πράξεις που δεν μπορεί να επιχειρήσει άλλος. Απειλείται χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε περίπτωση αρνήσεως του. Αν υπάρχουν περισσότερες παραβάσεις
οφείλονται ισάριθμες χρηματικές ποινές, και χωρεί καταδίκη σε προσωπική κράτηση
για κάθε παράβαση. Πότε επιβάλλεται μόνο μια ποινή. Περιστατικά.

Από την διάταξη του άρθρου 699
ΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία αποφάσεις που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ή αιτήσεις
για ανάκληση ή για μεταρρύθμιση των
μέτρων αυτών, δεν προσβάλλονται με
κανένα ένδικο μέσον, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά, προκύπτει ότι δεν υπόκεινται σε κανένα ένδικο μέσον και συνεπώς και στο ένδικο μέσον της εφέσεως
οι αποφάσεις που εκδίδονται επί διαφορών που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα
κατά την έννοια του άρθρου 682 ΚΠολΔ,
όπως είναι τα προβλεπόμενα από τα
άρθρα 704-738 ΚΠολΔ, ακόμη δε και
επί διαφορών που έχουν ως αντικείμενο την λήψη μέτρων ρυθμιστικών καταστάσεως, τα οποία εξομοιώνονται προς
ασφαλιστικά μέτρα (Ολ ΑΠ 754/1986).
Περαιτέρω, κατά την διάταξη του
άρθρου 700 § 1 ΚΠολΔ, η απόφαση που
διατάζει ασφαλιστικά μέτρα εκτελείται
κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτελέσεως, κατά δε την διάταξη του άρθρου
702 § 1 του ίδιου Κώδικα, διαφορές που
αφορούν την εκτέλεση αποφάσεως που
διατάζει ασφαλιστικά μέτρα ή ανακαλεί
ολικά ή εν μέρει απόφαση γι’ αυτά δικάζονται από το δικαστήριο που εξέδωσε
την απόφαση και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 686 επ.
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως

αποφάσεως, που διατάζει ασφαλιστικά
μέτρα, δικάζεται από το δικαστήριο που
εξέδωσε την απόφαση αυτή κατά την
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,
με συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 933 επ. ΚΠολΔ,
η δε απόφαση που εκδίδεται επ’ αυτής
(ανακοπής) δεν προσβάλλεται, κατά την
ρητή διάταξη του άρθρου 699 ΚΠολΔ, η
οποία έχει εφαρμογή στην προκειμένη
περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 702
§ 2 εδ. α΄ ΚΠολΔ, με κανένα ένδικο μέσον και δη, κατά μείζονα λόγο, αφού δεν
υπόκειται σε ένδικα μέσα η ίδια η απόφαση που διατάζει την λήψη ασφαλιστικών
μέτρων (ΑΠ 298/2003 Ελ.Δ/νη 45,407,
Εφ.Αθην. 5371/2006 Ελ.Δ/νη 48,537).
Όταν όμως πρόκειται για αποφάσεις που εκδόθηκαν επί διαφορών οι
οποίες, για την ταχύτερη εκδίκασή τους,
παραπέμφθηκαν να δικασθούν στο Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων, χωρίς με τις
αποφάσεις αυτές να λαμβάνονται ασφαλιστικά μέτρα με την έννοια του άρθρου
682 ΚΠολΔ όπως είναι τα προβλεπόμενα
από τα άρθρα 704 - 738, ούτε ρυθμιστικά καταστάσεως, εξομοιούμενα με αυτά,
όπως είναι τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 632 § 2, 644 § 2, 912 § 2, 918 § 5,
929§ 3, 938 § 3, 994, 1019§ 1 ΚΠολΔ,
αλλά με τις οποίες (αποφάσεις) τέμνεται
οριστικά η διαφορά, τότε κατ’ αυτών επιτρέπεται η άσκηση των ενδίκων μέσων
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της εφέσεως και της αναιρέσεως (Ολ.
ΑΠ 21-22/2002 Ελ.Δ/νη 43,1017, Ολ.ΑΠ
38/2002 Ελ.Δ/νη 44,117).
Στην τελευταία δε αυτή περίπτωση
επιτρέπεται η άσκηση ενδίκων μέσων και
επί της αποφάσεως που εκδόθηκε, κατά
την διαδικασία των, ασφαλιστικών μέτρων,
επί ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεως που εκδόθηκε κατά
την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,
χωρίς όμως με αυτήν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα υπό τις προεκτεθείσες έννοιες, αλλά με την οποία (απόφαση) επιλύθηκε οριστικώς η διαφορά.
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 933§4 ΚΠολΔ, οι ισχυρισμοί που
αφορούν την απόσβεση της απαιτήσεως
πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως (παραχρήμα), αλλιώς απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτοι. Κατά την
έννοια της διατάξεως αυτής που θεσπίσθηκε για την απρόσκοπτη και ταχεία διεξαγωγή της αναγκαστικής εκτελέσεως
στην δίκη περί εκτελέσεως, οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί περί αποσβέσεως της
δι’ αυτής απαιτήσεως, πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως, δηλαδή με έγγραφα ή
δικαστική ομολογία, ενώπιον του δικάζοντος την υπόθεση Δικαστηρίου ή εντεταλμένου δικαστή προφορικώς ή εγγράφως
(ΑΠ 753/1994 Ελ.Δ/νη 1995, Εφ.Θεσ.
587/2009, Εφ.Πειρ. 263/1998 Ελ.Δ/νη
39,900). Στους ισχυρισμούς που πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως, συμπεριλαμβάνεται και η ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος του επισπεύδοντος δανειστή εφόσον θίγεται με αυτή η
αξίωση ουσιαστικού δικαίου που εκτελείται (Ολ. ΑΠ 10/1993, Δίκη 25,652).
Περαιτέρω κατά την διάταξη του
άρθρου 946 § 1 ΚΠολΔ «αν ο οφειλέτης
δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να
επιχειρήσει πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή
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της εξαρτάται αποκλειστικά από την βούληση του οφειλέτη, το δικαστήριο τον καταδικάζει να εκτελέσει την πράξη και στην
περίπτωση που δεν την εκτελέσει τον
καταδικάζει αυτεπαγγέλτως σε χρηματική ποινή έως πέντε χιλιάδες εννιακόσια
(5.900) ευρώ και σε προσωπική κράτηση έως ένα έτος». Από την διάταξη αυτή
προκύπτει, ότι σε περίπτωση περισσοτέρων παραβάσεων, οφείλονται ισάριθμες
χρηματικές ποινές, και χωρεί καταδίκη σε
προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση.
Όταν όμως, κατά την ανέλεγκτη
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, μέσα
σε ορισμένο χρονικό διάστημα συντρέξουν περισσότερες παραβάσεις που συνιστούν διαρκή ενέργεια ή συγκροτούν
μία φυσική ενότητα ενέργειας τότε επιβάλλεται μία μόνο ποινή (στην οποία λαμβάνονται υπόψη όλες οι μερικότερες παραβάσεις) και όχι αθροιστικά τόσες ποινές όσες και οι μερικότερες παραβάσεις
(π.ρ.β.λ. ΑΠ 416/2009 ΝοΒ 57,1434,
Α.Π. 1497/2007 Ελ.Δ/νη 48,1394, ΑΠ
732/2007 ΝοΒ 55, 2.157 επί εμμέσου
εκτελέσεως. προς παράλειψη ή ανοχή
πράξεως κατ’ άρθρο 947 § 1 ΚΠολΔ).
Πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο εφεσίβλητος
είναι μέτοχος της εκκαλούσας ανώνυμης
εταιρείας, που εδρεύει στην Πάτρα, κατέχοντας ποσοστό 30% των μετοχών της.
Η εταιρεία αυτή είναι μέλος ομίλου εταιρειών ιδίας ή παρεμφερούς μετοχικής
συνθέσεως και του ιδίου ή παρεμφερούς
σκοπού, άλλα δε μέλη του ιδίου ομίλου
είναι οι εταιρείες «Τ. ΑΕ» και «W. ΑΕ».
Ο εφεσίβλητος, ο οποίος από τις
24.6.2006 είχε εκλεγεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκαλείτο στις 19.4.2007, με
θέματα μεταξύ άλλων, την υποβολή και
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έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής
χρήσεως από 1.7.2005 έως 30.6.2006
και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.
από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για
τα πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσεως.
Προκειμένου δε αυτός να ενημερωθεί για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να προετοιμασθεί καταλλήλως για την συμμετοχή του στην ως άνω
γενική συνέλευση υπέβαλε εμπροθέσμως προς το ΔΣ της εταιρείας την από
12.4.2007 αίτησή του, με την οποία ζητούσε σχετικές πληροφορίες.
Επειδή όμως δεν του παρασχέθηκαν οι αιτηθείσες πληροφορίες, άσκησε κατά της εκκαλούσας και μελών του
διοικητικού της συμβουλίου ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών την
από 5.7.2007 αίτησή του (εκδικασθείσα
κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων), με την οποία ζητούσε να του
παρασχεθούν πληροφορίες (και αντίγραφα) επί των αναφερομένων ζητημάτων.
Οι πληροφορίες που ζήτησε με
την παραπάνω αίτησή του αφορούσαν
αφενός την καταβολή ποσών σε μέλη
του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, αφετέρου δε την ενημέρωση για
την πορεία των εταιρικών υποθέσεων
(άρθρο 39 § 4 ν. 2190/1920).
Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε
η 534/2008 απόφαση του παραπάνω Δικαστηρίου, η οποία υποχρέωσε την εταιρεία, δια του διοικητικού της συμβουλίου,
να παράσχει στον εφεσίβλητο τις αναφερόμενες στο διατακτικό της πληροφορίες με την απειλή χρηματικής ποινής εις
βάρος αυτής ποσού 500 ευρώ (και προσωπικής κρατήσεως διαρκείας δύο μηνών εις βάρος των μελών του διοικητικού
της συμβουλίου) για κάθε παράβαση του
διατακτικού της. Το διατακτικό της ανωτέρω αποφάσεως συμπληρώθηκε με την
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2727/2008 απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου «με την ρητή αναφορά της υποχρεώσεως της εκκαλούσας και των μελών
του Δ.Σ. αυτής να παράσχουν εγγράφως
τις προεκτεθείσες πληροφορίες».
Η 534/2008 απόφαση του Μον/
λούς Πρωτοδικείου Πατρών δέχθηκε
ότι ο εφεσίβλητος είχε δικαίωμα πληροφορήσεως ως προς το ζήτημα καταβολής ποσών σε μέλη του Δ.Σ, διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας
μόνο για το διάστημα από 1.7.2005 έως
30.6.2006, καθόσον για το προηγούμενο
χρονικό διάστημα είχε εγκριθεί ο ισολογισμός της εταιρικής χρήσεως που αυτό
αφορούσε, ενώ ως προς την ενημέρωση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων ο εφεσίβλητος είχε δικαίωμα πληροφορήσεως, καθόσον κατά το διάστημα της υπόλογης χρήσεως δεν εκπροσωπείτο στο Δ.Σ. της εταιρείας.
Από την αντιδιαστολή αυτή συνάγεται ότι ως προς την δεύτερη ως άνω κατηγορία πληροφοριών δεν τέθηκε από την
απόφαση χρονικός περιορισμός αρκεί αυτές να αφορούσαν την υπόλογη χρήση και
να ήσαν χρήσιμες για την εκτίμηση των
προαναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως.
Η εκκαλούσα, αν και η εν λόγω
απόφαση της επιδόθηκε νομίμως, δεν
άσκησε ένδικο μέσον κατ’ αυτής, με αποτέλεσμα να καταστεί αμετάκλητη. Μετά
ταύτα η εκκαλούσα κοινοποίησε στον
εφεσίβλητο την από 18.6.2008 εξώδικη
δήλωσή της, με την οποία απαντούσε
στις πληροφορίες που της ζητήθηκαν.
Ο εφεσίβλητος κοινοποίησε στην
εκκαλούσα την από 8.7.2008 εξώδικη δήλωσή του διαμαρτυρόμενος ότι η πληροφόρησή του ήταν ελλιπής και εν συνεχεία
της επέδωσε την από 1.9.2008 επιταγή
προς εκτέλεση της 534/2008 αποφάσεως,
με την οποία την επέτασσε να του κατα-
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βάλει το ποσόν των 4.000 ευρώ για οκτώ
(8) παραβάσεις του διατακτικού της. Κατά
της επιταγής αυτής η εκκαλούσα άσκησε
ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου Πατρών την από 2.9.2008 ανακοπή της, επί
της οποίας εκδόθηκε η 1290/2009 απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου που έκρινε
ότι έλαβαν χώρα 7 και όχι 8 παραβάσεις
του διατακτικού της 534/2008 αποφάσεώς του και ακύρωσε την από 1.9.2008 επιταγή προς εκτέλεση για το ποσόν πέραν
των 3.500 ευρώ. Η απόφαση αυτή κατέστη τελεσίδικη μετά την απόρριψη, με την
514/2010 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, της ασκηθείσας κατ’ αυτής από την
ανακόπτουσα εφέσεως.
Περαιτέρω: α) με την από 3.6.2009
επιταγή προς εκτέλεση ο εφεσίβλητος
επιτάσσει την εκκαλούσα να του καταβάλει το ποσόν των 3.500 ευρώ για επτά (7)
παραβάσεις του διατακτικού της ανωτέρω αποφάσεως που διαπράχθηκαν στις
2.6.2009, β) με την από 17.6.2009 επιταγή προς εκτέλεση ο εφεσίβλητος επιτάσσει την εκκαλούσα να του καταβάλει το
ποσόν των 500 ευρώ για μία (1) παράβαση του διατακτικού της αποφάσεως που
διαπράχθηκε στις 16.6.2009, γ) με την
από 18.6.2009 επιταγή προς εκτέλεση ο
εφεσίβλητος επιτάσσει την εκκαλούσα να
του καταβάλει το ποσόν των 500 ευρώ για
μία παράβαση του διατακτικού της αποφάσεως που διαπράχθηκε στις 17.6.2009
και δ) με την από 19.6.2009 επιταγή προς
εκτέλεση ο εφεσίβλητος επιτάσσει την εκκαλούσα να του καταβάλει το ποσόν των
500 ευρώ για μία (1) παράβαση του διατακτικού της 534/2008 αποφάσεως που
διαπράχθηκε στις 18.6.2009.
Εν συνεχεία ο εφεσίβλητος, με το
από 6.7.2009 κατασχετήριο επέβαλε κατάσχεση στα χέρια της Τράπεζας Πειραιώς ως τρίτης σε κάθε απαίτηση της εκκαλούσας κατά της εν λόγω Τράπεζας. Κατά
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των ανωτέρω πράξεων της εκτελεστικής
διαδικασίας η εταιρεία άσκησε την ένδικη
από 7.7.2009 ανακοπή της (πρώτη) στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, με την
οποία ζητούσε και την έκδοση προσωρινής διαταγής απαγορεύσεως της εκτελέσεως μέχρι την συζήτηση της ανακοπής.
Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από
τον Πρόεδρο Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πατρών στις 10.7.2009, κατά την
οποία (ημερομηνία) ο εφεσίβλητος παραιτήθηκε με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του από το αίτημα ακυρώσεως του κατασχετηρίου, χωρίς η ανακόπτουσα εταιρεία να αντιλέξει στην παραίτηση και συνεπώς το αίτημα της από
7.7.2009 ανακοπής για ακύρωση της
από 6.7.2009 εκθέσεως κατασχέσεως
είναι απορριπτέο για έλλειψη εννόμου
συμφέροντος της ανακόπτουσας, όπως
ορθώς έκρινε η εκκαλουμένη.
Εξ άλλου με την από 6.7.2009
επιταγή προς εκτέλεση ο εφεσίβλητος
επιτάσσει την εκκαλούσα να του καταβάλει το συνολικό ποσόν των 51.500 ευρώ
για 103 διαπραχθείσες παραβάσεις του
διατακτικού της 534/2008 αποφάσεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
και ειδικότερα: 1) για ένδεκα (11) παραβάσεις διαπραχθείσες στο χρονικό διάστημα των 11 εργάσιμων ημερών (από
19.6.2009 έως 3.7.2009) του α΄ εδαφίου του σημείου 3 του διατακτικού, 2) για
23 παραβάσεις διαπραχθείσες κατά το
χρονικό διάστημα των 23 εργάσιμων
ημερών (από 3.6.2009 έως 3.7.2009)
του β΄ εδαφίου του σημείου 3 του διατακτικού, 3) για 23 παραβάσεις διαπραχθείσες κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα των 23 εργάσιμων ημερών του
σημείου 4 του διατακτικού, 4) για 23 παραβάσεις διαπραχθείσες κατά το αυτό
ως άνω χρονικό διάστημα των 23 εργάσιμων ημερών για κάθε μία από τις
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δύο διαπραχθείσες παραβάσεις (σύνολο 46) του σημείου του διατακτικού της
αποφάσεως. Κατά της επιταγής αυτής
προς εκτέλεση η εταιρεία άσκησε την
από 14.7.2009 ένδικη ανακοπή της (δεύτερη) ζητώντας την ακύρωσή της.
Και με τις δύο υπό κρίση ανακοπές
της η εκκαλούσα υποστηρίζει ότι δεν υποχρεούται να παραδώσει στον εφεσίβλητο
έγγραφη πληροφόρηση για το προηγούμενο της υπόλογης χρήσεως (από 1.7.2005
έως 30.6.2006) διάστημα. Προς επίρρωση
δε του ισχυρισμού της αυτού ενσωματώνει
στα δικόγραφα των ανακοπών της το περιεχόμενο της από 7.7.2009 εφέσεως που
άσκησε κατά της 1290/2009 αποφάσεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
που εκδόθηκε επί της από 2.9.2008 ανακοπής της κατά της από 19.2008 επιταγής
προς εκτέλεση του εφεσιβλήτου, η οποία
έφεση απορρίφθηκε, κατά τα προαναφερόμενα, με την 514/2010 απόφαση αυτού
του Δικαστηρίου.
Με την 534/2008 όμως απόφαση του Μον/λούς Πρωτοδικείου Πατρών
(όπως συμπληρώθηκε με την 2727/2008
απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου και όπως
ορθώς ερμηνεύεται αυτή) κρίθηκε με ισχύ
δεδικασμένου (λόγω μη ασκήσεως ενδίκων μέσων κατ’ αυτής) ότι ως προς την
δεύτερη κατηγορία πληροφοριών, δηλαδή την ενημέρωση για την πορεία των
εταιρικών υποθέσεων (περ. β΄ παραγράφου 4 του άρθρου 39 ν. 2190/1920) υποχρεούται η εταιρεία να παράσχει έγγραφες πληροφορίες στον εφεσίβλητο χωρίς
χρονικό περιορισμό (δηλαδή και πριν την
1η Ιουλίου 2005), αρκεί οι πληροφορίες
αυτές να αφορούσαν στην υπόλογη χρήση και να ήσαν χρήσιμες για την εκτίμηση των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως. Ενόψει τούτων ορθώς απέρριψε, με
την ίδια ως άνω αιτιολογία, η εκκαλουμέ-
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νη τον προαναφερόμενο λόγο των ανακοπών και για τούτο ο συναφής πρώτος
λόγος της υπό κρίση εφέσεως κρίνεται
αβάσιμος κατ’ ουσίαν.
Με τον δεύτερο λόγο των ένδικων
ανακοπών της η εκκαλούσα ισχυρίζεται
ότι μέχρι την 22α Ιουνίου 2009 συμμορφώθηκε πλήρως με την υποχρέωση που
της επέβαλε το διατακτικό της 534/2008
αποφάσεως (όπως συμπληρώθηκε με
την 2727/2008 απόφαση) και συνεπώς
δεν μπορεί να καταπέσει εις βάρος η
χρηματική ποινή που ορίζεται στο διατακτικό της αποφάσεως αυτής.
Από τα προσκομιζόμενα όμως
έγγραφα δεν πιθανολογείται η πλήρης
συμμόρφωση της εκκαλούσας προς το
διατακτικό της ανωτέρω αποφάσεως,
αλλά ούτε και υφίσταται ομολογία του
εφεσιβλήτου ότι η εταιρεία εκπλήρωσε
την εν λόγω υποχρέωσή της.
Ειδικότερα με την ανωτέρω απόφαση (όπως αυτή συμπληρώθηκε) υποχρεώθηκε η εκκαλούσα να παράσχει
στον εφεσίβλητο τις εξής πληροφορίες: 1) πότε έχει καταβληθεί το ποσό των
2.182.000 ευρώ στην εταιρεία «Τ.ΑΕ»,
με ποια παραστατικά) με ποια αιτιολογία,
2) ποιες απαιτήσεις περιλαμβάνονται
στο ποσό των 370.000 ευρώ και για ποιο
λόγο αυτές δημιουργήθηκαν, αν έχει κινηθεί διαδικασία εισπράξεως των χρημάτων, σε τι στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες και σε αποφατική περίπτωση τον λόγο
της ενάρξεως της διαδικασίας εισπράξεως αυτών, 3) ποιοι είναι οι χρεώστες
στο λογαριασμό Δ-ΙΙ-11 που αναγράφεται στον ισολογισμό χρήσεως 1-7-2005
έως 30.6.2006 κατά στρογγυλοποίηση
ποσού 3.631.000 ευρώ και μετά αφαίρεση των ποσών 2.182.000 ευρώ και
370.000 ευρώ που σημειώνονται στο πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή ποσού
1.079.000 ευρώ, το ποσό που οφείλει ο
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καθένας από αυτούς, την αιτιολογία καταβολής αυτών των ποσών, τις συμβάσεις με βάση τις οποίες καταβλήθηκαν
τα ποσό αυτά και την διαδικασία που θα
ακολουθηθεί για την αναζήτηση αυτών,
4) Σε ποια πρόσωπα καταβλήθηκαν τα
ποσά που αναφέρονται στον λογαριασμό Δ-Π-12 (προκαταβολές και πιστώσεις) συνολικού ύψους 360.000 ευρώ,
πότε καταβλήθηκαν το ποσά αυτά και
για ποια αιτία, 5) τα ποσά που καταβλήθηκαν και την αιτία στα παρακάτω πρόσωπα που είτε ως μέλη του Δ.Σ. είτε ως
πρόσωπα που συνδέονταν με σύμβαση εργασίας με την εταιρεία έχουν λάβει
αμοιβές από αυτήν... και με ποιες συμβάσεις για το διάστημα από 1.7.2005 έως
30.6.2006, 6) ποιες εγγυήσεις αρχικές ή
αυξητικές προς οιονδήποτε τρίτο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο παρασχέθηκαν κατά
το διάστημα της ανωτέρω εταιρικής χρήσεως και 7) στον ανωτέρω ισολογισμό
και στο παθητικό που αναφέρονται βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δάνεια
τραπεζών ύψους 5.124.180 ευρώ, για
ποιο λόγο λήφθηκαν το δάνεια αυτά, τι
ανάγκες εξυπηρέτησαν, ποιες εταιρικές
εγγυήσεις δόθηκαν και με ποιους όρους
δόθηκαν τα δάνεια αυτά.
Με την από 3.6.2009 επιταγή προς
εκτέλεση η εκκαλούσα επιτάχθηκε να καταβάλει στον εφεσίβλητο το ποσόν των
3.500 ευρώ για επτά παραβιάσεις του
διατακτικού της αποφάσεως που έλαβαν χώρα στις 2.6.2009, ενώ με τις από
17.6.2009, 18.6.2009 και από 19.6.2009
επιταγές επιτάσσεται να του καταβάλει
από 500 ευρώ για αντίστοιχες παραβιάσεις του α΄ εδαφίου του σημείου 3 του διατακτικού της αποφάσεως, οι οποίες παραβάσεις διαπράχθηκαν στις 16.6.2009,
17.6.2009 και στις 18.6.2009 αντιστοίχως.
Όπως προκύπτει από το ίδιο το
δικόγραφο της από 7.7.2009 ανακοπής
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της εκκαλούσας η τελευταία μέχρι την 22α
Ιουνίου 2009 δεν είχε παραδώσει τις αιτηθείσες πληροφορίες επικαλούμενη τον
όγκο αυτών και συνεπώς ορθώς ο εφεσίβλητος την επέταξε με τις προσβαλλόμενες (με την ανωτέρω ανακοπή) τέσσερις
(4) επιταγές προς εκτέλεση να του καταβάλει τις αναγραφόμενες σ’ αυτές χρηματικές ποινές για παραβάσεις του διατακτικού της 534/2008 αποφάσεως.
Όσον αφορά δε στις 103 παραβάσεις του διατακτικού της αποφάσεως
για τις οποίες ο εφεσίβλητος επέταξε την
εκκαλούσα με την ανακοπτόμενη (με
την από 14.7.2009 ανακοπή της) από
6.7.2009 επιταγή προς εκτέλεση να του
πληρώσει το ποσόν των 51.500 ευρώ,
δεν πιθανολογήθηκε ομοίως ότι η εκκαλούσα συμμορφώθηκε πλήρως προς το
διατακτικό της 534/2008 αποφάσεως.
Ειδικότερα στην επίδικη επιταγή
γίνεται μνεία: α) σε 11 παραβάσεις του
α΄ εδαφίου του σημείου 3 του διατακτικού της αποφάσεως, δηλαδή «Ποιοι είναι οι χρεώστες στο λογαριασμό Δ-ΙΙ-11
που αναγράφεται στον ισολογισμό χρήσεως 1.7.2005 έως 30.6.2006 κατά στρογγυλοποίηση ποσού 3.631.000 ευρώ και
μετά την αφαίρεση των ποσών 2.182.000
ευρώ και 370.000 ευρώ που σημειώνονται στο πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή ποσού 1.079.000 ευρώ, το ποσό που
οφείλει ο καθένας από αυτούς, την αιτιολογία καταβολής αυτών των ποσών».
Με τις παρασχεθείσες εξωδίκους στον εφεσίβλητο στις 3.6.2009,
22.6.2009 και 3.7.2009 πληροφορίες
η εκκαλούσα δεν συμμορφώθηκε πλήρως προς το άνω σημείο του διατακτικού της αποφάσεως γιατί δεν αναφέρθηκε, όπως είχε υποχρέωση, στην αιτιολογία καταβολής των παρακάτω ποσών και
ειδικότερα: 1) ποσού καταβολής 30.000
ευρώ στην εταιρεία «Α. ΑΕ», 2) ποσών
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17.000, 40.061 και 97.794,07 ευρώ στην
εταιρεία «W. ΑΕ», 3) ποσού 61.811,66
ευρώ στον Σ.Γ., 4) ποσού 44.836,65
ευρώ στον Δ.Κ., 5) ποσού 53.082,12
ευρώ στην εταιρεία «Τ. ΕΠΕ» και 6) ποσού 126.198,24 ευρώ στην εταιρεία «Τ.
ΑΕ», β) σε 23 παραβάσεις του β΄ εδαφίου του σημείου 3 του διατακτικού της
αποφάσεως δηλαδή σε σχέση «με τις
συμβάσεις των χρεωστών που αναφέρονται στο α΄ εδάφιον του ιδίου σημείου».
Ειδικότερα με την από 2.7.2009
εξώδικη παροχή της η εκκαλούσα ενημέρωσε τον εφεσίβλητο μόνο για 241
συμβάσεις, ενώ η ίδια στην 8η σελίδα
του από 1.10.2008 σημειώματός της
που κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών κατά την συζήτηση της
από 2.9.2008 ανακοπής της κατά της
από 1.9.2008 επιταγής προς εκτέλεση του εφεσιβλήτου κάνει μνεία σε άνω
των 1.500 συμβάσεων, γ) σε 23 παραβάσεις του σημείου του διατακτικού της
αποφάσεως δηλαδή «σε ποιο πρόσωπο
καταβλήθηκαν τα ποσά που αναφέρονται στον λογαριασμό Δ-Π-12 (προκαταβολές και πιστώσεις), συνολικού ύψους
360.000 ευρώ, πότε καταβλήθηκαν το
ποσά αυτά και για ποια αιτία».
Ειδικότερα με την από 18.6.2008
εξώδικη παροχή πληροφοριών η εκκαλούσα αναφέρεται στο συνολικό ποσόν που καταβλήθηκε σε κάθε συνεργάτη «για προκαταβολές - πιστώσεις» χωρίς όμως να αναφέρεται αναλυτικά στις
επιμέρους ημεροχρονολογίες που καταβλήθηκαν τα ποσά αυτά καθώς και στην
αιτία για την οποία δόθηκαν, μη αρκούσης της αναγραφής στην σχετική στήλη
των λέξεων μόνιμος επιστημονικός συνεργάτης, εφόσον δεν αναγράφεται ότι
τα ποσά αυτά αποτελούσαν αμοιβή τους
και δεν αναφέρονται τα χρονικά διαστήματα για τα οποία καταβλήθηκαν, δ) σε 46
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παραβάσεις (23 για καθεμία από τις δύο)
του 7ου σημείου του διατακτικού δηλαδή
«στον ανωτέρω ισολογισμό και στο παθητικό που αναφέρονται βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις σε δάνεια τραπεζών ύψους
5.124.180 ευρώ, για ποιο λόγο λήφθηκαν
τα δάνεια αυτά, τι ανάγκες εξυπηρέτησαν,
ποιες εταιρικές εγγυήσεις δόθηκαν και με
ποιους όρους δόθηκαν τα δάνεια αυτά.
Με την από 16.2009 η εκκαλούσα παρέσχε εξώδικη ενημέρωση στον
εφεσίβλητο σχετικά με το ανωτέρω υπ’
αριθμ. 7 σημείο του διατακτικού της αποφάσεως, πλην όμως η ενημέρωση αυτή
ήταν ελλιπής καθόσον σ’ αυτήν αναφέρεται αορίστως ότι λήφθηκαν δάνεια συνολικού ύψους 5.124.180 ευρώ με βάση
παλαιές δανειακές συμβάσεις (1996,
2000, 2001 κλπ), χωρίς να αναφέρονται
επακριβώς οι όροι που δόθηκαν τα δάνεια αυτά, ποιες εταιρικές εγγυήσεις δόθηκαν για τα ανωτέρω δάνεια, για ποιο
λόγο λήφθηκε κάθε επιμέρους δάνειο
και ποια ανάγκη εξυπηρέτησε, μη αρκούσης της γενικής αναφοράς στην εξώδικη ενημέρωση «σε κάλυψη λειτουργικών εξόδων, χρηματοδότηση της υλοποίησης των έργων της εταιρείας, χρηματοδότηση των επενδύσεων της εταιρείας στις υποδομές που χρησιμοποιεί
και σε χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της αδελφής εταιρείας «Τ.». Συνεπώς ο δεύτερος λόγος των υπό κρίση δύο ανακοπών κρίνεται απορριπτέος, καθόσον δεν πιθανολογήθηκε η ουσιαστική του βασιμότητα από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα.
Με τον τρίτο λόγο των ανακοπών
της η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται από τον
εφεσίβλητο εις βάρος της με τις υπό κρίση
επιταγές προς εκτέλεση είναι καταχρηστική,
διότι ο επιδιωκόμενος με αυτές σκοπός δεν
είναι η ενημέρωση του εφεσιβλήτου αλλά
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η άσκηση πιέσεως εις βάρος της, η παράλυση της λειτουργίας της και ο πλουτισμός
του εφεσιβλήτου. Ο λόγος αυτός όμως δεν
αποδεικνύεται παραχρήμα από έγγραφα ή
δικαστική ομολογία του εφεσιβλήτου.
Αντιθέτως από τα προσκομιζόμενα μετ’ επικλήσεως και από τα δύο μέρη
έγγραφα, προκύπτει ότι η εταιρεία παρέδιδε τμηματικά με ελλείψεις και με μεγάλη καθυστέρηση τα αντίγραφα των εγγράφων που ήταν υποχρεωμένη να παραδώσει στον εφεσίβλητο, με αποτέλεσμα αυτός να της κοινοποιεί διαρκώς επιταγές
προς εκτέλεση για να την υποχρεώσει να
συμμορφωθεί προς την σχετική δικαστική της υποχρέωση και όχι βεβαίως με την

επιδίωξη του πλουτισμού του, όπως αβασίμως υποστηρίζει η εκκαλούσα.
Ο ισχυρισμός της δε ότι η προσπάθειά της να ανεύρει τα έγγραφα προκαλεί
παράλυση της λειτουργίας της δεν κρίνεται βάσιμος καθόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία και τα αντίγραφα των επιδίκων
εγγράφων είναι προφανές ότι ευρίσκονται
στο αρχείο της και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια για την εξαγωγή αντιγράφων και την παράδοσή τους
στον εφεσίβλητο. Επομένως και ο τρίτος
λόγος των ανακοπών κρίνεται απορριπτέος καθόσον δεν πιθανολογήθηκε η ουσιαστική τους βασιμότητα από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα.

778/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Θεώνη Μπούρη- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Χαλκιόπουλος, Γεώργιος Λαμπρόπουλος).
Πώληση σε Δήμο εμπορευμάτων. Άρνηση του Δήμου να πληρώσει το τίμημα αν και
παρέλαβε τα εμπορεύματα και αποδέχεται την οφειλή του. Αγωγή εκκλητή ενώπιον
του πολιτικού δικαστηρίου ( όχι του διοικητικού) με βάση τη σύμβαση της πώλησης
και επικουρικά του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Περιστατικά.

Στην προκειμένη περίπτωση με
την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα ανώνυμη εταιρεία εκθέτει ότι δυνάμει διαδοχικών
συμβάσεων πωλήσεων, οι οποίες συνήφθησαν και εκτελέστηκαν χωρίς τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας και χωρίς την τήρηση έγγραφου τύπου,
πούλησε και παρέδωσε στο εναγόμενο
Ν.Π.Δ.Δ. (δήμο Βουπρασίας) τα εμπορεύματα που περιγράφονται αναλυτικά στην
αγωγή, συνολικής αξίας 22.942,77 ευρώ.
Ότι ενώ η ενάγουσα εταιρεία παρέδωσε εμπρόθεσμα όλα τα ανωτέρω
είδη στο εναγόμενο, το τελευταίο παρά
την ανεπιφύλακτη παραλαβή των εμπορευμάτων και την αποδοχή της οφειλής

του, αρνείται να εξοφλήσει τα οφειλόμενα
στην ενάγουσα αν και οχλήθηκε προφορικά επανειλημμένως προς τούτο.
Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί
να υποχρεωθεί το εναγόμενο να της καταβάλει το ως άνω ποσό, με το νόμιμο
τόκο από την έκδοση των τιμολογίων και
την παράδοση των εμπορευμάτων στο
εναγόμενο, με τις διατάξεις από τη σύμβαση και επικουρικά, το ως άνω ποσό,
με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού και να καταδικασθεί
το εναγόμενο στη δικαστική της δαπάνη.
Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αυτή, η οποία δεν αφορά
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σε - υπαγόμενη στα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια - διοικητική διαφορά ουσίας
κατά την έννοια του άρθρου 94 παρ. 1
του Συντάγματος, παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος αρμοδίου Δικαστηρίου κατά την τακτική διαδικασία, πλην όμως, ως προς
την κυρία βάση της, είναι απορριπτέα
ως νόμω αβάσιμη, διότι, αληθών υποτιθεμένων των εκτιθέμενων σ’ αυτή περιστατικών, δεν τηρήθηκε ο έγγραφος
συστατικός τύπος και η διαδικασία που
απαιτείται για την προμήθεια και αγορά
των αναφερομένων στην αγωγή εμπορευμάτων δυνάμει του π.δ/τος 394/1996
περί “Κανονισμού Προμηθειών Δημοσί-

ου” και, συνεπώς, οι καταρτισθείσες μεταξύ των διαδίκων συμβάσεις είναι άκυρες, της ακυρότητας αυτής λαμβανομένης υπόψη αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα
με τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη.
Ως προς την επικουρική βάση της, είναι
νόμω βάσιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 904, 910 και 346 ΑΚ.
Πρέπει, επομένως, η αγωγή, κατά
το μέρος που κρίθηκε νόμω βάσιμη, να
ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι για το αντικείμενο της έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού
ενσήμου με τα αναλογούντα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. τα υπ’ αριθμ. 121693,
063450 και 096771 αγωγόσημα).

805/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Βασιλική Κουτράκου- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεοφάνης Βλάχος, Δικαστική αντιπρόσωπος ΝΣΚ Αλεξάνδρα
Γιαννοπούλου).
Δεδικασμένο. Η μεταβολή της νομολογίας δεν επιδρά στο δεδικασμένο, είτε πρόκειται
για κύριο ζήτημα, είτε πρόκειται για ζήτημα που κρίθηκε παρεμπιπτόντως. Απόφαση του
Εφετείου για οριστικό καθορισμό αποζημιώσεως σε αναγκαστική απαλλοτρίωση παράγει δεδικασμένο. Νέα αίτηση οριστικού καθορισμού αποζημιώσεως είναι απαράδεκτη.

Από τα παραπάνω σε συνδυασμό
με τις διατάξεις των άρθρων 322, 324 και
325 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η απόφαση του
Εφετείου περί οριστικού προσδιορισμού
της αποζημιώσεως αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων ακινήτων είναι τελεσίδικη
και παράγει δεδικασμένο μεταξύ των διαδίκων της σχετικής δίκης, το οποίο δεδικασμένο λειτουργεί ως αρνητική διαδικαστική προϋπόθεση, με συνέπεια ότι η
υποβαλλόμενη από κάποιον από τους
διαδίκους νέα αίτηση οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως να πρέπει
να απορριφθεί ως απαράδεκτη (ΟΛ ΑΠ
20/2005, ΑΠ 818/2008, ΝΟΜΟΣ).

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η μεταβολή της νομολογίας δεν επιδρά στο δεδικασμένο, είτε πρόκειται για κύριο ζήτημα,
είτε πρόκειται για ζήτημα που κρίθηκε παρεμπιπτόντως. Αδιάφορο είναι, επίσης, αν
η δεύτερη δίκη, που διεξάγεται μετά τη μεταβολή της νομολογίας, είχε το ίδιο αντικείμενο με το δεδικασμένο ή το δεδικασμένο
επιτελεί στη δίκη αυτή προδικαστική λειτουργία (ΑΠ 818/2008, ΝΟΜΟΣ).
Επίσης συνάγεται, ότι ο καθορισμός της οριστικής αποζημιώσεως
μετά τη θέσπιση της διατάξεως του άρθρου 33 του ν. 2971/2001, με την οποία
το κατά το ν.653/1977 αμάχητο τεκμή-
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ριο της ωφέλειας έγινε μαχητό, δεν έχει
διαφορετική νομική αιτία, αφού δεν έχει
ως νομική βάση και τις διατάξεις των νόμων αυτών, ούτε η ύπαρξη ή μη της ωφέλειας αποτελεί κατά νόμο αυξομειωτικό
της αξίας του απαλλοτριουμένου ακινήτου παράγοντα και επομένως η θέσπι-

ση της νέας αυτής διατάξεως δεν συνιστά μεταβολή του νομικού καθεστώτος
του καθορισμού της οριστικής αποζημιώσεως, πολύ περισσότερο όταν η σχετική περί αυτού αίτηση ασκήθηκε και συζητήθηκε μετά την έναρξη της ισχύος των
άνω διατάξεων του ν. 2971/2001.

833/2010
(Πρόεδρος: Γεράσιμος Τσούνης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ιφιγένεια Ματσούκα-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Ανδρέας Ζήκος).
Βιβλία διεκδικήσεων. Εγγραφή της αγωγής (220ΚΠολΔ). Διατάσσεται η διαγραφή και
πριν από την τελεσίδικη κρίση της απόφασης και ανεξάρτητα από το εάν αυτή είναι εκκρεμής ή έχει εκδοθεί οριστική περί απόρριψής της απόφαση, αφού, από τη διατύπωση
της διάταξης, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ αγωγών εκκρεμών, απλώς, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ή αγωγών επί των οποίων η συζήτηση έχει ήδη αρχίσει ή εκείνων επί
των οποίων έχει ήδη εκδοθεί οριστική απορριπτική απόφαση. Η διαγραφή δεν εμποδίζει τη συζήτηση της αγωγής, ούτε προδικάζει τη νομική ή ουσιαστική της κρίση, ούτε ματαιώνει τον σκοπό του νόμου αφού ο μέλλων αγοραστής μπορεί να πληροφορηθεί από
τα βιβλία την ύπαρξη της εκκρεμούς δίκης. Ο όρος «φανερά αβάσιμη» αγωγή είναι αυτή
που χαρακτηρίζεται ως αβάσιμη χωρίς διεξαγωγή αποδεικτικής διαδικασίας (αγωγή απαράδεκτη, ή νόμω αβάσιμη αγωγή ή ουσία αβάσιμη αγωγή) και για την οποία το δικαστήριο σχηματίζει πεποίθηση μόνο από την εκτίμηση του δικογράφου της. Δεν αποκλείεται,
όμως, το δικαστήριο να εκτιμήσει και τα άλλα έγγραφα. Πράξη εφαρμογής. Αποτελέσματα. Η μεταβολή ακινήτων που επέρχεται με την πράξη εφαρμογής συνεπάγεται την άμεση απόσβεση κάθε εμπραγμάτου δικαιώματος τρίτου που υφίστατο στα μεταβαλλόμενα
ακίνητα, ενώ, δικαιώματα για δένδρα, εγκαταστάσεις και κατασκευές νομίμως υφιστάμενες μετατρέπονται σε ενοχική αξίωση για αποζημίωση. Από την πράξη εφαρμογής, μετά
την κύρωση και μεταγραφή της, επέρχονται οι αναγκαίες για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου εμπράγματες μεταβολές στα ακίνητα της περιοχής. Λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της πράξεως. Εφαρμογή σε σχέση με τρίτους. Αγωγή διεκδικητική (παλαιού)
ιδιοκτήτη, μετά την έγκριση και μεταγραφή της πράξεως εφαρμογής, κατά του νέου ( σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής). Η αγωγή έχει μόνο ενοχικό χαρακτήρα και αντικείμενο
της δίκης μπορεί να είναι μόνο η αξία του ακινήτου. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 220
§ 1 του ΚΠολΔ, αγωγές στις οποίες περιλαμβάνονται και αναγνωριστικές ή ανακοπές εμπράγματες, μικτές ή νομής,
εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα νομής,

οι οποίες αφορούν ακίνητο, εγγράφονται, ύστερα από αίτηση του ενάγοντος
ή ανακόπτοντος στα βιβλία διεκδικήσεων
του γραφείου της Περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο, μέσα σε τριάντα ημέ-
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ρες από την κατάθεσή τους, διαφορετικά απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως
απαράδεκτες, κατά δε την 2 εδ. α΄ του
ιδίου άρθρου, αν οι αγωγές και ανακοπές που εγγράφηκαν στα βιβλία διεκδικήσεων είναι φανερά αβάσιμες, διατάσσεται η διαγραφή τους, κατά τη διαδικασία των άρθρων 740 επ ΚΠολΔ.
Σκοπός της πιο πάνω ρύθμισης
(εγγραφής στα βιβλία διεκδικήσεων), είναι η εδραίωση της πίστης και η προστασία των συναλλασσόμενων σε σχέση με
το ακίνητο, που αφορά η αγωγή τρίτων οι
οποίοι, εφόσον καθίστανται διάδοχοι των
διαδίκων στη διάρκεια της δίκης, μετά το
πέρας αυτής, δεσμεύονται από το δεδικασμένο και την εκτελεστότητα της απόφασης, που εκδίδεται στη δίκη αυτήν
(ΕφΘεσ 647/2005, ΕλλΔνη 2006.850,
ΕφΑθ 3465/2003, ΕλλΔνη 45.196).
Σκοπός δε της διαγραφής των
αγωγών αυτών, όταν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, είναι η αποδέσμευση
των ακινήτων από εκβιαστικές εγγραφές
διεκδικήσεων, προβλέπεται δε διαγραφή
της αγωγής και πριν από την τελεσίδικη
κρίση της και ανεξάρτητα από το εάν αυτή
είναι εκκρεμής ή έχει εκδοθεί οριστική περί
απόρριψης της απόφασης, αφού, από τη
διατύπωση της διάταξης, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ αγωγών εκκρεμών, απλώς,
ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου (αυτών δηλαδή που δεν έχουν εισαχθεί προς
εκδίκαση) ή αγωγών επί των οποίων η συζήτηση έχει ήδη αρχίσει ή εκείνων επί των
οποίων έχει ήδη εκδοθεί οριστική απορριπτική απόφαση (Εφθεσ 647/2005, όπ.,
ΕφΚέρκυρας 3/1993, Δ 25.838).
Η διαγραφή αυτή δεν εμποδίζει τη
συζήτηση της αγωγής, ούτε προδικάζει
τη νομική ή ουσιαστική της κρίση, ούτε
ματαιώνει τον σκοπό του νόμου (προστασία των συναλλασσομένων τρίτων),
αφού ο μέλλων αγοραστής μπορεί να
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πληροφορηθεί από τα βιβλία την ύπαρξη της εκκρεμούς δίκης.
Διατάσσεται δε από το δικαστήριο, όπως προκύπτει από την προαναφερομένη διάταξη, όταν η αγωγή είναι φανερά (προδήλως) αβάσιμη
(ΕφΑθ 271/2002, ΕλλΔνη 43.786, ΕφΑθ
3465/2003, ό.π.). Ο όρος «φανερά αβάσιμη» αγωγή αναφέρεται σε αγωγή που
χαρακτηρίζεται ως αβάσιμη χωρίς τη διεξαγωγή αποδεικτικής διαδικασίας.
Στον όρο αυτόν εμπίπτει η απαράδεκτη αγωγή, η νόμω αβάσιμη αγωγή και η ουσία αβάσιμη αγωγή, για την
οποία το δικαστήριο σχηματίζει πεποίθηση μόνο από την εκτίμηση του δικογράφου της, χωρίς να έχει υποχρέωση
να διατάξει αποδείξεις ή να ερευνήσει
άλλα έγγραφα που επικαλέστηκαν και
προσκόμισαν οι διάδικοι (ΑΠ 11/2003,
ΑΠ 100/2003, ΕλλΔνη 44.430 και 431).
Δεν αποκλείεται, όμως, η δυνατότητα του δικαστηρίου να εκτιμήσει και τα
άλλα έγγραφα, επικληθέντα και προσκομισθέντα, για να κρίνει αν η αγωγή, που
είναι νομικά βάσιμη, είναι προφανώς αβάσιμη κατ’ ουσία (ΑΠ 11/2003, ό.π.). Η παραπάνω διάταξη αναφέρεται στις φανερά
αβάσιμες αγωγές, που διαλαμβάνονται
στην §1 αυτής, για την ταυτότητα, όμως,
του νομικού λόγου, γίνεται δεκτό ότι αυτή
έχει εφαρμογή και όταν πρόκειται για αγωγή, η οποία δεν υπόκειται στην εγγραφή κατά τον νόμο στα βιβλία διεκδικήσεων, οπότε διατάσσεται η διαγραφή αυτής
κατά την παραπάνω διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ανεξάρτητα του φανερά
αβασίμου ή όχι αυτής (ΕφΘεσ 647/2005,
ΕλλΔνη 47.854, ΕφΑθ 3919/2003, ΕλλΔνη 46.198, ΕφΑθ 6395/1995, ΕλλΔνη
1996.355, ΕφΑθ 2221/1994, ΕλλΔνη
1977.877, Σταυρόπουλος, ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 220, 15, Β. Βαθρακοκοίλης, ΚΠολΔ,
1996, άρθρο 220 αριθ. 26).
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Περαιτέρω, οι ενοχικές αγωγές,
δηλαδή οι αγωγές με τις οποίες ασκείται ενοχικό δικαίωμα η ικανοποίηση του
οποίου υποχρεώνει τον εναγόμενο σε
παροχή προσωπική προς τον ενάγοντα
(ΑΠ 669/1989, ΝοΒ 38.994), δεν υπόκεινται σε εγγραφή, ακόμη και όταν αναφέρονται σε ακίνητο, όπως αγωγές με αντικείμενο την ενοχική υποχρέωση του εναγομένου για τη μεταβίβαση του ακινήτου (ΑΠ 810/1979, ΝοΒ 28.72, ΕφΑθ
6395/1995,οπ., ΕφΑθ 2221/1994,οπ.,
Β. Βαθρακοκοίλης, ΚΠολΔ, ο.π.).
Εξάλλου, προς εφαρμογή εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης και
πραγματοποίηση της οφειλόμενης εισφοράς σε γη, κατά το άρθρο 12 παρ.
1 του ν. 1337/1983, συντάσσεται πράξη
εφαρμογής. Η σύνταξη της πράξεως αυτής χωρεί κατά την προβλεπόμενη στις
παρ. 5 και 6 του ως άνω άρθρου ειδική
διαδικασία, που περιλαμβάνει και στάδιο
προσκλήσεων και ενστάσεων των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών.
Η πράξη κυρώνεται, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 περ. α΄ του αυτού
άρθρου, όπως η παράγραφος αυτή
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.
1772/1998, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, αποτελεί ταυτόχρονα και πράξη
βεβαιώσεως για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων εισφοράς σε γη και μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο.
Με τη μεταγραφή επέρχονται, κατά
την ίδια διάταξη, όλες οι αναφερόμενες
στην πράξη εφαρμογής μεταβολές στις ιδιοκτησίες, εκτός από αυτές για τις οποίες
οφείλεται αποζημίωση και για την εκτέλεση
των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες του ν.δ/τος της 17-7-1923 και
του ν. δ/τος 797/1971 (νυν ν. 2882/2001).
Στην επόμενη περ. β΄ της αυτής
παραγράφου 7 ορίζεται ότι αμέσως μετά
την κύρωση και μεταγραφή της πράξεως
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εφαρμογής, ο οικείος ΟΤΑ, το Δημόσιο ή
τα ΝΠΔΔ καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαμορφώθηκαν με την πράξη
εφαρμογής και περιέρχονται σ’ αυτούς,
με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις της παρ. α΄ και ότι τα
δικαιώματα της περ. δ΄ της αυτής παραγράφου 7 (δηλαδή δικαιώματα για δένδρα, εγκαταστάσεις και κατασκευές νομίμως υφιστάμενες) μετατρέπονται σε ενοχική αξίωση για αποζημίωση.
Στην περίπτωση γ’ της αυτής παραγράφου ορίζεται ότι η μεταβολή ακινήτων που επέρχεται με την πράξη εφαρμογής συνεπάγεται την άμεση απόσβεση κάθε εμπραγμάτου δικαιώματος τρίτου που υφίστατο στα μεταβαλλόμενα
ακίνητα, ενώ, κατά την περ. ε΄ της αυτής
παραγράφου 7 του άρθρου 12 «Η πράξη εφαρμογής, μετά την κύρωσή της, γίνεται οριστική και αμετάκλητη».
Όπως προκύπτει από τις πιο
πάνω διατάξεις, η πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης εκδίδεται κατά ειδική
διοικητική διαδικασία που περιλαμβάνει
και στάδιο ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, κατόπιν προσκλήσεώς τους,
πριν από την κύρωση της πράξεως.
Εξάλλου, με την ως άνω πράξη
επέρχονται, μετά την κύρωση και μεταγραφή της, οι αναγκαίες για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου εμπράγματες μεταβολές στα ακίνητα της περιοχής.
Κατά τον ρητό δε ορισμό αλλά και την έννοια της ως άνω διατάξεως της περ. ε΄ της
παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983, η
πράξη αυτή καθίσταται οριστική και αμετάκλητη μετά την κύρωσή 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 ανα-
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σύνταξη ούτε για λόγους νομιμότητας.
Οι ρυθμίσεις αυτές είναι συνταγματικώς
θεμιτές, διότι δικαιολογούνται από την
ανάγκη ταχείας εκκαθαρίσεως των σχετικών διαφορών και αποφυγής της διηνεκούς αμφισβητήσεως του επιβληθέντος
με την πράξη εφαρμογής νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής αλλά και
από την ανάγκη προστασίας των καλοπίστως αποκτωμένων κατόπιν μεταγραφής της πράξεως εφαρμογής εμπραγμάτων δικαιωμάτων (ΟλΣτΕ 1731/2000,
τράπεζα νομικών πληροφοριών Νόμος).
Η ανάγκη δε αυτή για διατήρηση
του διαμορφωθέντος ιδιοκτησιακού καθεστώτος και συνακόλουθα της ασφάλειας των συναλλαγών επέβαλε, σύμφωνα
με τη διάταξη της περ. γ΄ της παρ.7 του
άρθρου 12 του ν. 1337/1983, που ορίζει ότι η μεταβολή ακινήτων σύμφωνα
με την παρ.3 και την πράξη εφαρμογής
συνεπάγεται την άμεση απόσβεση κάθε
εμπραγμάτου δικαιώματος τρίτου και
που υφίσταται στα μεταβαλλόμενα ακίνητα, την ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 2 έως και 9 του άρθρου 49 του
ν. 947/1979 «περί οικιστικών περιοχών».
Σύμφωνα δε με τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου αυτού «2. Από της μεταγραφής
του παραχωρητηρίου, ο προς ον η παραχώρησις του νέου ακινήτου απόλλυσι
παν δικαίωμα επί του ή των εισφερομένων εις τον αναδασμόν ακινήτων του και
αποκτά πρωτοτύπως κυριότητα επί του
εις αυτόν παραχωρουμένου ακινήτου, δικαιούμενος να επιληφθεί της νομής του....
3. Εάν το εισφερόμενον ακίνητον διεκδικείται υπό τρίτου, από της μεταγραφής
του παραχωρητηρίου αντικείμενον της δίκης καθίσταται το νέον ακίνητον. Επί διεκδικήσεως τμήματος ή ιδανικού μεριδίου επί του εισφερομένου ακινήτου αντικείμενον αυτής καθίσταται από της ως άνω
μεταγραφής η αξία του, επιφυλασσομέ-
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νης της εφαρμογής των άρθρων 1097 και
1099 του αστικού κώδικος... ».
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω
και συγκεκριμένα ότι η πράξη εφαρμογής, μετά την κύρωσή της, καθίσταται
οριστική και αμετάκλητη και δεν ανακαλείται ούτε για λόγους νομιμότητας, σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα στη διάταξη
της παρ.2 του άρθρου 49 του ν. 947/1979
(που εφαρμόζεται αναλογικά), ότι δηλαδή
από της μεταγραφής της πράξεως εφαρμογής ο ιδιοκτήτης αποκτά πρωτότυπη
κυριότητα στο ακίνητο το οποίο παραχωρείται σ’ αυτόν, ως και τη διάταξη της
περ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν.
1337/1983, ότι δηλαδή η μεταβολή των
ακινήτων σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής συνεπάγεται την άμεση απόσβεση κάθε εμπραγμάτου δικαιώματος τρίτου στα μεταβαλλόμενα ακίνητα, συνάγεται ότι οποιαδήποτε διεκδίκηση του ακινήτου, η οποία έπεται της κυρώσεως και
μεταγραφής της πράξεως εφαρμογής,
μόνο ενοχικό χαραχτήρα μπορεί να έχει.
Ο ισχυριζόμενος ότι είναι ιδιοκτήτης έχει ενοχική εκ του νόμου αξίωση μόνον κατά του δικαιούχου στη μερίδα του
οποίου σημειώθηκε η πράξη εφαρμογής
και εάν υπάρχει αδυναμία παροχής του
νέου κτήματος διότι αυτό έχει μεταβιβαστεί σε τρίτους, θεμελιώνεται κατά του
δικαιοπαρόχου αξίωση αποζημιώσεως.
Επίσης, δικαίωμα ενοχικής έστω διεκδικήσεως του νέου ακινήτου κατά των καλόπιστων τρίτων που απέκτησαν δικαιώματα από επαχθή αιτία δεν θεμελιώνεται.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το ως
άνω άρθρο 49 παρ. 3 του ν. 947/1979,
που εφαρμόζεται εδώ αναλογικά, από
της μεταγραφής της πράξεως εφαρμογής αντικείμενο της δίκης καθίσταται είτε
το νέο ακίνητο, είτε, όταν διεκδικείται τμήμα ή ιδανικό μερίδιο του εισφερόμενου
ακινήτου, η αξία του. Η διάταξη αυτή
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αφορά τόσο την περίπτωση κατά την
οποία η αγωγή ασκείται μετά την μεταγραφή της πράξεως εφαρμογής, όσο και
την περίπτωση κατά την οποία η σχετική
αγωγή εκκρεμεί ήδη κατά το χρόνο μεταγραφής της πράξεως.
Έτσι, σε κάθε περίπτωση, όταν η
δίκη έχει ως αντικείμενο τμήμα ιδανικό
μερίδιο επί του εισφερόμενου ακινήτου,
αντικείμενό της καθίσταται μόνο η αξία
των εξ αδιαιρέτου ποσοστών του νέου
ακινήτου (βλ. και την από 10-3-2004
γνωμοδότηση της Κ.Μ., Αν, Καθηγήτριας
Νομικής Α.Π.Θ., ΕφΘεσ 645/2005 Τράπεζα νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Σε εκτέλεση της
503/1998/31-3-1999 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος, που έχει δημοσιευθεί νόμιμα στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 19-51999 (ΦΕΚ Δ/344/19-5-1999), η οποία έχει
τον τίτλο «έγκριση της πολεοδομικής μελέτης οργάνωσης ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση Γλαύκου του Δήμου Πατρέων», όπως
τροποποιημένη ισχύει, εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως του Δήμου Πατρέων η αναφερόμενη σε αυτήν περιοχή.
Στη συνέχεια εκδόθηκε η 5/2003
πράξη εφαρμογής από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, η οποία κυρώθηκε με την 18014/23-12-2003 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας και κατόπιν
μεταγράφηκε νόμιμα στις 20-1-2004 στα
οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών (τ. 2327/αρ. 263).
Από της κυρώσεως και μεταγραφής της παραπάνω πράξης εφαρμογής
αφαιρέθηκε από την ιδιοκτησία των υπόχρεων σε εισφορά σε γη, σύμφωνα με
το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983, οικοπεδική έκταση συνολικού εμβαδού 7.015,13
τ.μ., η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα επ’
ονόματι του εφεσιβλήτου στα βιβλία του
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Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών με
ΚΑΕΚ 061670825002/0/0.
Ο πρώτος των εκκαλούντων τύγχανε ψιλός κύριος και η δεύτερη από αυτούς επικαρπώτρια της με α.κ.π. 295505
ιδιοκτησίας. Αυτοί βάσει της πιο πάνω
πράξης εφαρμογής υποχρεώθηκαν σε
εισφορά σε γη για τμήμα της άνω οικοπεδικής εκτάσεως εμβαδού 908,35 τ.μ.,
το οποίο οφείλουν να αποδώσουν στον
εφεσίβλητο κατ’ εφαρμογή της άνω πολεοδομικής μελέτης και της συνταχθείσας πράξης εφαρμογής.
Το εδαφικό αυτό τμήμα εντάσσεται
στην άνω μεγαλύτερη οικοπεδική έκταση,
η οποία βρίσκεται στο ΟΤ 28, εμφαίνεται
δε με τα στοιχεία 01-ΤΙ-Τ2-Τ3-02-03-01
στο συνοδεύον τη σχετική πράξη εφαρμογής κτηματολογικό διάγραμμα, που έχει
συνταχθεί από την αρχιτέκτονα μηχανικό Γ.Π. και αποτυπώνεται ειδικότερα με
τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο τοπογραφικό διάγραμμα του τεχνολόγου πολιτικού
μηχανικού Λ.Π.. Το τμήμα αυτό αποτελεί,
όπως ήδη προεκτέθηκε, την υποχρεωτική εισφορά σε γη των εκκαλούντων, η κυριότητα του οποίου από της μεταγραφής
της ανωτέρω πράξης εφαρμογής έχει μεταβιβαστεί στον εφεσίβλητο.
Ο τελευταίος κάλεσε τους εκκαλούντες να του αποδώσουν το προαναφερθέν εδαφικό τμήμα, αυτοί όμως αρνήθηκαν, ισχυριζόμενοι ότι τούτο παράνομα αφαιρέθηκε από την ιδιοκτησία τους, άσκησαν δε, πέραν της αιτήσεως ακυρώσεως της πράξης εφαρμογής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και την από 20-2-2008 διεκδικητική αγωγή, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.
2664/1998, ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, στρεφομένη κατά
του εφεσιβλήτου, με την οποία ζητούν να
αναγνωρισθούν ο μεν πρώτος ψιλός κύριος, η δε δεύτερη από αυτούς επικαρ-
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πώτρια της προαναφερθείσας εδαφικής
έκτασης των 908,35 τ.μ., να υποχρεωθεί ο εφεσίβλητος να τους την αποδώσει και να διορθωθούν οι σχετικές ανακριβείς κτηματολογικές εγγραφές.
Την ανωτέρω δε αγωγή καταχώρησαν κατ’ άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.
2664/1998 και 220 παρ. 2 ΚΠολΔ στο
οικείο φύλλο του κτηματολογικού βιβλίου που τηρείται στο Κτηματολογικό Γραφείο Πατρών, το οποίο (φύλλο) αφορά στην ιδιοκτησία του εφεσιβλήτου με
ΚΑΕΚ 061670825002/0/0, συνολικής
εκτάσεως (μετά και την εισφορά σε γη)
7.015,13 τ.μ., η δε καταχώρηση έλαβε
αύξοντα αριθμό 3683/20-3-2008.
Σύμφωνα όμως και με όσα εκτέθηκαν στην αρχή της παρούσας, η ως
άνω ασκηθείσα αγωγή μόνο ενοχικό χαρακτήρα μπορεί να έχει, αντικείμενο δε
δίκης μπορεί να καταστεί μόνο η αξία
των εξ αδιαιρέτου ποσοστών του νέου
ακινήτου και όχι η αυτούσια απόδοση
του εισφερθέντος τμήματος. Επομένως,
η αγωγή αυτή είναι προφανώς αβάσιμη,
με την έννοια που προεκτέθηκε και πρέπει να διαγραφεί από το οικείο φύλλο του
κτηματολογικού βιβλίου που τηρείται στο
Κτηματολογικό Γραφείο Πατρών.
Ο ισχυρισμός των εκκαλούντων
ότι η άρνησή τους να αποδώσουν το
άνω τμήμα είναι δικαιολογημένη, διότι
βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων στα
οποία έχουν προσφύγει, είναι απορριπτέος. Και τούτο διότι η πράξη εφαρμογής μετά την κύρωσή της έχει καταστεί
αμετάκλητη, ενώ εξάλλου σε κάθε περίπτωση είναι άμεσα εκτελεστή.
Τυχόν δε ευδοκίμηση των ενδίκων μέσων που οι εκκαλούντες άσκησαν
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων,
που αφορούν στην υποχρέωσή τους σε
εισφορά σε γη, δεν επηρεάζει την πρά-
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ξη εφαρμογής και τις ιδιοκτησίες όπως
αυτές έχουν διαμορφωθεί με βάση αυτήν, αφού, σύμφωνα με τα παραπάνω,
η πράξη εφαρμογής έχει οριστικοποιηθεί
και καταστεί αμετάκλητη με την κύρωσή
της από τον Νομάρχη και τη μεταγραφή
της (12 παρ. 7 περ. ε Ν. 1337/1983), βάσει δε αυτής επήλθαν κατά το άρθρο 12
παρ. 7α Ν. 1337/1983 οι προαναφερόμενες ιδιοκτησιακές μεταβολές, ενώ τυχόν προκύπτουσες διαφορές ως προς το
μέγεθος της εισφοράς σε γη και το μέγεθος των ιδιοκτησιών, που βεβαιώνεται με
απόφαση των αρμοδίων δικαστηρίων,
μετατρέπονται σε χρηματική απαίτηση.
Σημειωτέον ότι ο εφεσίβλητος,
εξαιτίας της άρνησης των εκκαλούντων
να του αποδώσουν το παραπάνω τμήμα, άσκησε την από 22-10-2007 αίτησή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, το οποίο, αφού δίκασε αυτήν κατά τη διαδικασία της εκουσίας διαδικασίας, με την 4056/2008 απόφασή του, την έκανε δεκτή και διέταξε
την αποβολή των εκκαλούντων από το
ως άνω εδαφικό τμήμα. Η απόφαση δε
αυτή επικυρώθηκε με την 16/2009 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου.
Τέλος οι εκκαλούντες ισχυρίζονται ότι ο νόμος 1337/1983 δεν τυγχάνει εφαρμογής και ιδιαίτερα το άρθρο
12 στην περιοχή ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ και ότι
ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2545/1997
ο οποίος δεν προβλέπει υποχρέωση εισφοράς σε γη σε γειτονικό ακίνητο.
Και ο λόγος όμως αυτός είναι
απορριπτέος αφού σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 2545/1997 σε ΒΙΠΑ
και ΒΙΟΠΑ στα οποία είχε αρχίσει η οριοθέτηση ή πολεοδόμηση συνεχίζεται με τις
διαδικασίες που είχε αρχίσει δηλ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1337/1983.
Εξάλλου η 5/2003 πράξη εφαρμογής αναφέρεται στο νόμο 1337/1983
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και ειδικότερα στα άρθρα 8,9, 12 αυτού,
ενώ τέλος με την 235/2005 γνωμοδότηση του ΝΣΚ γίνεται σαφές ότι στην προ-

κειμένη περίπτωση η εισφορά σε γη δεν
υπολογίζεται με βάση το Ν. 2545/1997
αλλά με βάση το Ν. 1337/1983.

858/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Οικονόμου, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Βασιλείου, Δικαστικός αντιπρόσωπος ΝΣΚ
Διονύσιος Ζαχαρόπουλος).
Τελωνείο. Με κατασχετήριο έγγραφο προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια
τρίτων, όσων οφείλουν ή μέλλουν να οφείλουν ως μισθώματα σε οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου για την είσπραξη ταμειακώς βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, που αφορούν πολλαπλά τέλη που επιβλήθηκαν με
καταλογιστική πράξη του Τελωνείου Πατρών. Δήλωση τρίτων. Ανακοπή του Τελωνείου με την οποία χαρακτηρίζεται η δήλωση των τρίτων ως αόριστη και ανειλικρινής και
με αίτημα να υποχρεωθούν να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό. ΚΕΔΕ. Επισπευδόμενη εκτέλεση με βάση τον ΚΕΔΕ σε βάρος τρίτου (άρθρο 32). Η δήλωση του τρίτου που είναι έγγραφη ή προφορική σε προθεσμία οκτώ ημερών από την επίδοση του
κατασχετηρίου, αποτελεί ανακοίνωση του τρίτου απευθυντέα προς τον κατασχόντα
για την ουσιαστική ακρίβεια ή ανακρίβεια των πραγματικών περιστατικών που αναφέρονται στο κατασχετήριο και θεμελιώνουν τα παραγωγικά γεγονότα ή την άσκηση
ή την κατάργηση της απαίτησης που κατασχέθηκε. Αγωγή ανακριβής ή αρνητική. Συνεπάγεται εκτός από την αποζημίωση του δανειστή (985 ΚΠολΔ) και δικαίωμα άσκησης ανακοπής από αυτόν. Η δίκη που δημιουργείται με την ανακοπή έχει μόνο αντικείμενο την έναντι του τρίτου απαίτηση του καθού η κατάσχεση. Ο αρμόδιος εκπρόσωπος του Ελλ. Δημοσίου (διευθυντής ΔΟΥ ή του Τελωνείου) επιλέγει είτε αθροιστικά
είτε ένα αναγκαστικό μέτρο κατά την ελεύθερη κρίση του. Λεπτομέρειες. Περιστατικά.

Το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο ως προς την
άσκηση της υπό κρίση ανακοπής από
τον Προϊστάμενο του Τελωνείου Πατρών, εξέθετε ότι δυνάμει του υπ’ αρ.
11631/2/06/6.4.2006 κατασχετηρίου εγγράφου, το οποίο επιδόθηκε στους καθ’
ων την 13/4/2006 το Τελωνείο Πατρών
προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση στα
χέρια των καθ’ ων ως τρίτων, όσων οι
τελευταίοι οφείλουν ή μέλλουν να οφείλουν ως μισθώματα στον οφειλέτη του
Ελληνικού Δημοσίου Γ.Κ. μέχρι το ποσό
των 37.858,38 ευρώ μετά των νόμιμων

προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής, βάσει του από 1/2/2003 ιδιωτικού
συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου που
συνήφθη μεταξύ των καθών και του Γ.Κ..
Η ανωτέρω αναγκαστική κατάσχεση επιβλήθηκε για την είσπραξη
ταμειακώς βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών του ανωτέρω οφειλέτη
προς το Ελληνικό Δημόσιο, που αφορούν πολλαπλά τέλη τα οποία επιβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 421/98/99 καταλογιστική πράξη του Τελωνείου Πατρών,
όπως αναλυτικά παρατίθενται στην ανακοπή. Εν συνεχεία στις 25/4/2006 επιδό-
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θηκε στο ανακόπτον η από 20/4/2006
δήλωση των καθών την οποία ανακόπτει ως αόριστη και ανειλικρινή, εφόσον
περιορίζονται να δηλώσουν απλώς ότι
“δεν έχουν ουδεμία σχέση με τα χρέη του
οφειλέτη και δεν αναλαμβάνουν καμία
υποχρέωση προς το τελωνείο Πατρών”.
Ζήτησε να αναγνωριστεί ως αόριστη, ανειλικρινής, άκυρη και στερούμενη
εννόμων συνεπειών η ανωτέρω δήλωση
των καθών, να αναγνωρισθεί ότι οι καθών
του οφείλουν το ποσό των 37.858,38 ευρώ
μετά των προσαυξήσεων εκπροθέσμου
καταβολής, άλλως κάθε ποσό που οφείλουν ή μέλλουν να οφείλουν στον οφειλέτη του Γ.Κ. και μέχρι του ανωτέρω ποσού,
να υποχρεωθούν οι τελευταίοι να του καταβάλουν το ανωτέρω ποσό νομιμοτόκως
από την επιβολή της κατάσχεσης, άλλως
από την επίδοση της παρούσας.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
με την εκκαλουμένη απόφασή του δέχτηκε ως κατ’ ουσίαν βάσιμη την από
24/5/2006 ανακοπή. Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονούνται με την υπό
κρίση έφεσή τους οι καθ’ ων η ανακοπή
και ήδη εκκαλούντες για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου ζητώντας την εξαφάνισή της με σκοπό την
απόρριψη της ανακοπής.
Στην κατά τον ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974)
επισπευδόμενη εκτέλεση ο τρίτος στα χέρια
του οποίου επιβλήθηκε κατάσχεση οφείλει
κατ’ άρθρο 32 παρ. 1 του ΚΕΔΕ, στο οποίο
ρυθμίζεται το θέμα της δήλωσης του τρίτου
που κατέχει κινητά πράγματα του οφειλέτη
του Δημοσίου τα οποία έχουν κατασχεθεί
να κάνει δήλωση για το αν υπάρχει ή όχι η
απαίτηση που κατασχέθηκε.
Το περιεχόμενο της δήλωσης, η
οποία υποβάλλεται εγγράφως ή προφορικώς σε προθεσμία οκτώ ημερών από
την επίδοση του κατασχετηρίου, αποτελεί ανακοίνωση του τρίτου απευθυντέα
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προς τον κατασχόντα για την ουσιαστική
ακρίβεια ή ανακρίβεια των πραγματικών
περιστατικών που αναφέρονται στο κατασχετήριο και θεμελιώνουν τα παραγωγικά γεγονότα ή την άσκηση ή την κατάργηση της απαίτησης που κατασχέθηκε.
Η ανακριβής δήλωση του τρίτου
και εν γένει η ουσιαστικά αναληθής δήλωση αυτού, πέραν από την προς αποζημίωση ευθύνη αυτού έναντι του κατασχόντος (985 α3 εδ. β ΚΠολΔ), χορηγεί στον κατασχόντα όπως και η αρνητική δήλωση δικαίωμα να ασκηθεί ανακοπή κατά της δηλώσεως αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34
ΚΕΔΕ και 986 ΚΠολΔ και να ζητήσει την
καταδίκη του τρίτου στην καταβολή του
κατασχεθέντος ποσού ή στην παράδοση του κατασχεθέντος πράγματος. Με
την ανακοπή δημιουργείται δίκη μεταξύ του κατασχόντος και τρίτου, αντικείμενο της οποίας είναι μόνο η έναντι του
τρίτου απαίτηση του καθού η κατάσχεση (ΑΠ 185/1990 ΝοΒ 39.911, Εφ.Αθ.
6325/2008, ΕΑ 1930/2007 ΝΟΜΟΣ).
Με την ίδια ως άνω διάταξη (34
ΚΕΔΕ) ορίζεται εκπρόσωπος του Δημοσίου, που νομιμοποιείται ενεργητικά για την
άσκηση της ανακοπής αυτής, ο διευθυντής
του δημοσίου ταμείου (ήδη προϊστάμενος
της ΔΟΥ), ο οποίος και θα σταθμίσει εάν
το συμφέρον του Δημοσίου επιβάλλει να
ασκήσει ανακοπή κατά αρνητικής δήλωσης του τρίτου στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε κατάσχεση για χρέη βεβαιωμένα
που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα κατά
την έννοια του άρθρου 5 του ΚΕΔΕ, αμφισβητώντας τη δήλωση του τρίτου, ως
προς την αλήθεια και την ειλικρίνεια της.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 ΚΕΔΕ, “Από της επομένης ημέρας καθ’ ην κατά το άρθρο 5 του παρόντος Ν. Διατάγματος τα χρέη προς το
Δημόσιο καθίστανται ληξιπρόθεσμα ο
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Διευθυντής του Ταμείου δικαιούται εις
την λήψιν αναγκαστικών μέτρων κατά
των οφειλετών δια το καθυστερούμενον
μέρος του χρέους”, ενώ κατά τη διάταξη
του άρθρου 9 του ίδιου νομοθετήματος,
“Τα προς είσπραξιν των δημοσίων εσόδων εφαρμοζόμενα αναγκαστικά μέτρα
είναι τα εξής: 1.Κατάσχεσις κινητών, είτε
εις χείρας του οφειλέτου είτε κινητών και
απαιτήσεων εν γένει αυτού εις χείρας τρίτου. 2.Κατάσχεσις ακίνητων και 3.Προσωπική κράτησις. Η χρήσις των αναγκαστικών τούτων μέτρων εναπόκεινται εις
την κρίσιν του διώκοντος Διευθυντού του
Δημοσίου Ταμείου, δυναμένου να λάβη
ταύτα κατά τας διατάξεις του παρόντος
Ν. Διατάγματος, είτε αθροιστικώς είτε εν
έκαστον κατά την ελευθέραν αυτού κρίσιν. Επί εσόδων, ων η είσπραξις είναι
ανατεθειμένη εις Τελωνεία, την υπό του
παρόντος Ν.Δ. οριζομένην εν τη διοικητική εκτελέσει αρμοδιότητα του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου ασκεί ο Προϊστάμενος του Τελωνείου”.
Σύμφωνα δε, με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 52 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, “Αρμόδιος για την επιβολή προστίμων ή πολλαπλών τελών που
προβλέπονται από τον παρόντα Κώδικα
είναι ο προϊστάμενος της Τελωνειακής Αρχής, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας
τελέσθηκε η παράβαση. Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ο τόπος τέλεσης,
αρμόδιος είναι ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Αρχής, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας διαπιστώθηκε
η παράβαση. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο
Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Αρχής, στη χωρική αρμοδιότητα
της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη, που υπέπεσε σε παράβαση.
Οι ως άνω, εντός του βραχύτερου
δυνατού χρονικού διαστήματος από της
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καταχώρησης του πρωτοκόλλου στο οικείο βιβλίο ή της παραλαβής του και ύστερα από προηγούμενη λήψη της απολογίας του υπαιτίου της παράβασης και
τη διενέργεια κάθε άλλης εξέτασης, την
οποία τυχόν κρίνουν αναγκαία, προβαίνουν στην έκδοση αιτιολογημένης πράξης, με την οποία καταλογίζουν, σε βάρος των υπαιτίων και αστικώς συνυπευθύνων, το πρόστιμο ή πολλαπλό τέλος.
Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση συρροής τελωνειακών παραβάσεων τα κατά
τον παρόντα Κώδικα πρόστιμα ή πολλαπλά τέλη μπορεί να επιβάλει για όλες τις
συρρέουσες παραβάσεις ο αρμόδιος για
τη μία από αυτές Διευθυντής ή Προϊστάμενος της Τελωνειακής Αρχής”.
Εκ των ανωτέρω άρθρων συνάγεται ότι, σε περίπτωση διοικητικής εκτέλεσης που αφορά τελωνειακές παραβάσεις, αρμόδιο όργανο αυτής είναι ο Προϊστάμενος του Τελωνείου, ο οποίος εκδίδει την αντίστοιχη καταλογιστική πράξη
και προβαίνει, δυνάμει αυτής, σε εκτέλεση εις βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου.
Επομένως, και στην περίπτωση
κατάσχεσης εις χείρας τρίτου με σκοπό
την είσπραξη εσόδων που έχουν ανατεθεί στα αρμόδια Τελωνεία, την ανακοπή του άρθρου 34 ΚΕΔΕ νομιμοποιείται
ενεργητικά να ασκήσει το αρμόδιο όργανο που επισπεύδει τη διοικητική εκτέλεση εις βάρος του οφειλέτη, ήτοι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τελωνείου.
Η ανωτέρω ερμηνεία, είναι σύμφωνη τόσο με το πνεύμα του άρθρου 986
ΚΠολΔ, που αφορά την κατάσχεση εις βάρος τρίτου για ικανοποίηση ιδιωτικής φύσεως απαιτήσεων, το οποίο ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι «όποιος επέβαλε την κατάσχεση έχει δικαίωμα να την ανακόψει»,
όσο και με τις αντίστοιχες διατάξεις των
άρθρων 217 παρ. 2 και 219 παρ. 1 εδ. γ΄
ΚΔΔ, περί ανακοπής και αρνητικής δηλώ-
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σεως τρίτου όταν τρίτος είναι το Δημόσιο ή
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τις οποίες ανακοπή επίσης χωρεί
κατά ... α) της αρνητικής δηλώσεως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ως τρίτου σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΕΔΕ
εφόσον και η υποχρέωση του τρίτου είναι
δημοσίου δικαίου”, “προς άσκηση ανακοπής νομιμοποιούνται:….. γ) στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 217: το
Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ή του Τελωνείου”.
Περαιτέρω η προθεσμία προς
άσκηση της ανακοπής ορίζεται μηνιαία
στο άρθρο 34 ΚΕΔΕ, ρυθμίζεται από τα
άρθρα 144 επ. του ΚΠολΔ και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της περιέλευσης της δήλωσης του τρίτου στην οικεία
ΔΟΥ ή το Τελωνείο. Αρμόδιο κατά τόπο
δικαστήριο προς εκδίκαση της ανακοπής
κατά τη διάταξη του άρθρου 986 ΚΠολΔ
είναι το κατ’ άρθρο 22 επ. οριζόμενο.
Επομένως κριτήριο της κατά τόπο
αρμοδιότητας αποτελεί η νόμιμη γενική διαδικασία του τρίτου, ο οποίος επέχει θέση εναγομένου, όπως στην περίπτωση της εναγωγής του από τον καθού η κατάσχεση και δανειστή του (βλ.
Β.Ι. Παπαχρήστου Η Διοικ. Εκτελ. Εκδ.
1992, σελ. 281 επ. Ι. Μπρίνια, Η Διοικ.
Εκτελ. ΤΒ σελ. 517 επ. Β. Βαθρακοκοίλη κατ’ άρθρον ερμηνεία του ΚΠολΔ Τόμος ΣΤ’ εκδ. 1997, σελ. 108).
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω
στην προκειμένη περίπτωση η υπό κρίση ανακοπή ασκήθηκε παραδεκτά από
τον Προϊστάμενο του Τελωνείου Πατρών και είναι εμπρόθεσμη. Ειδικότερα
η από 20/4/2006 αρνητική δήλωση των
καθ’ ων η ανακοπή περιήλθε εν γνώσει
του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τελωνείου στις 25/4/2006 όπως τούτο συνομολογείται από τους καθ’ ων, η δε υπό
κρίση ανακοπή ασκήθηκε (κατάθεση και
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επίδοση) στις 25/5/2006 (βλ. την υπ’
αριθμ. 159/2006 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της Γραμματείας του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και τις υπ’ αριθμ.
2578, 2579/25.5.2006 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Θ.Ν.) δηλαδή εντός μηνός από την επόμενη ημέρα
της περιέλευσης της δήλωσης των καθ’
ων στο αρμόδιο Τελωνείο, όπως επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 34 του ΚΕΔΕ.
Τα αντίθετα συνεπώς υποστηριζόμενα με τους σχετικούς λόγους της
έφεσης είναι αβάσιμα και απορριπτέα.
Σημειώνεται ότι εκτός του ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ήταν τοπικά αρμόδιο κατ’ άρθρο 22 ΚΠολΔ για την εκδίκαση της ένδικης ανακοπής, απαραδέκτως προβάλλεται με τις προτάσεις της
παρούσης συζητήσεως η εν λόγω ένσταση τοπικής αναρμοδιότητας, χωρίς
να αποτελεί συγκεκριμένο λόγο έφεσης.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του από
1/2/2003 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως ακινήτου του οποίου προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο με αντίστοιχη νόμιμη
από 14/2/2003 θεώρηση από την ΔΟΥ Πύργου, την 1/2/2003 συνήφθη μεταξύ του Γ.Κ.
ως εκμισθωτή και των καθ’ ων η ανακοπή
Κ. και Δ.Θ. μισθωτών, σύμβαση μισθώσεως ενός ισογείου καταστήματος της κυριότητας του εκμισθωτή εμβαδού 196,50 τ.μ.
περίπου που βρίσκεται στον Πύργο Ηλείας
επί του 3ου χλμ. της ΝΕΟ Πύργου - Πατρών.
Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε δωδεκαετής, αρχόμενη από
1/2/2003 και λήγοντα την 31/1/2015, ενώ
το μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε για τον
πρώτο χρόνο της μίσθωσης σε 733,68
ευρώ πλέον του 1/2 του αναλογούντος
τέλους χαρτοσήμου (1,8%) του, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως σύμφωνα με
τον ετήσιο πληθωρισμό επί του αμέσως
προηγούμενου μισθωτικού έτους κατα-
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βαλλόμενου μισθώματος.
Εξάλλου, ο προαναφερθείς Γ.Κ.
οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικού ποσού 37.858,38 ευρώ
για επιβληθέντα με την υπ’ αριθμ. 421/98/99
καταλογιστική πράξη του Τελωνείου Πατρών
πολλαπλά τέλη προερχόμενα από τελωνειακές παραβάσεις (βλ. τον προσκομιζόμενο
από 6/4/2006 πίνακα ληξιπρόθεσμων οφειλών του Τελωνείου Πατρών).
Ο Διευθυντής του Τελωνείου Πατρών με το υπ’ αριθμ. 11631/2/06/6.4.2006
κατασχετήριο έγγραφο προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας των καθ’
ων η ανακοπή ως τρίτων όσων οι τελευταίοι οφείλουν ή μέλλουν να οφείλουν
στον Γ.Κ., οφειλέτη του Δημοσίου μέχρι
το ποσόν των 37.858,38 ευρώ.
Το ανωτέρω κατασχετήριο έγγραφο επιδόθηκε στους καθ’ ων στις
13/4/2006 (βλ. το από 13/4/2006 αποδεικτικό επίδοσης του αρμόδιου υπαλλήλου του τελωνείου Κατακόλου) και εν
συνεχεία αυτοί με την από 20/4/2006
προσβαλλόμενη δήλωση τους δήλωσαν
προς το αρμόδιο Τελωνείο ότι δεν έχουν
ουδεμία σχέση με τα χρέη του οφειλέτη
και δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση προς το Τελωνείο Πατρών.
Η δήλωση αυτή ωστόσο κρίνεται
ανειλικρινής δεδομένου ότι η αξίωση του
οφειλέτη του Δημοσίου έναντι των καθ’
ων’ είναι υπαρκτή εφόσον οι καθ’ ων δεν
επικαλούνται εξόφληση ή συμψηφισμό ή
οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποσβέσεως
του χρέους. Μάλιστα και ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου αποφεύγουν να απαντήσουν ευθέως για την ύπαρξη της οφειλής
και προβάλουν άλλους ισχυρισμούς δικονομικού χαρακτήρα και συνεπώς συνάγεται ότι εμμέσως ομολογούν για την ύπαρξη και το ύψος της οφειλής (261 ΚΠολΔ).
Περαιτέρω οι καθ’ ων προβάλουν
ένσταση τριετούς παραγραφής κατ’ άρ-
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θρο 152 παρ. 4 του Ν. 2960/2001 «Περί
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», διότι η καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του
Τελωνείου Πατρών δεν κοινοποιήθηκε
εντός τριετίας στον οφειλέτη και ένσταση
κατάχρησης δικαιώματος λόγω ακύρωσης της καταλογιστικής πράξης τις οποίες είχαν παραδεκτώς προβάλλει ενώπιον
του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.
Πλην όμως και οι δύο ως άνω ενστάσεις προβάλλονται αλυσιτελώς και
συνεπώς κρίνονται απορριπτέες, εφόσον το ερευνητέο θέμα στην παρούσα
δίκη σε περίπτωση αρνήσεως του τρίτου, είναι εάν και κατά πόσο αυτός οφείλει
στον οφειλέτη του κατασχόντος και τούτο
μόνο το θέμα αποτελεί το αντικείμενο της
παρούσης διαφοράς, ενώ, και αν ακόμη
υποτεθούν αληθή τα πραγματικά περιστατικά που στηρίζουν τις εν λόγω ενστάσεις εφόσον αναφέρονται στη βασική αξίωση του Ελληνικού Δημοσίου εις βάρος
του αρχικού οφειλέτη Γ.Κ. δεν ασκούν έννομη επιρροή στην παρούσα δίκη.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που
δέχτηκε την ανακοπή έστω με διαφορετική εσφαλμένη αιτιολογία (ότι συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του άρθρου 33 ΚΕΔΕ
ώστε να θεωρηθούν οι καθ’ ων οφειλέτες του ανακόπτοντος κατ’ αμάχητο τεκμήριο όλου του ποσού για το οποίο επιβλήθηκε η εις χείρας τους κατάσχεση)
ορθά κατ’ αποτέλεσμα έκρινε.
Κατ’ ακολουθία πρέπει, αφού
αντικατασταθεί η αιτιολογία της εκκαλουμένης με το αντίστοιχο μέρος της αιτιολογίας της παρούσας, να απορριφθεί κατ’
ουσίαν η ένδικη έφεση και να επιβληθεί
η δικαστική δαπάνη του εφεσίβλητου του
παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας σε βάρος των εκκαλούντων, οι οποίοι χάνουν
τη δίκη (άρθρ. 176, 783 ΚΠολΔ) μειωμένα, όμως κατά τη διάταξη του άρθρου 22
του ν. 3693/1957.

490

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

881/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Βασιλική Κουτράκου- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Γούναρης, Θανάσης Βγενόπουλος).
Έφεση. Πραγματικά σφάλματα. Οι πλημμέλειες της αποφάσεως συνίστανται σε πραγματικά ή νομικά σφάλματα του δικαστή. Στα τελευταία ανάγεται και η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, η οποία επαρκώς προσδιορίζεται με την μνεία ότι από αυτή το
δικαστήριο οδηγήθηκε σε εσφαλμένο πόρισμα και διατακτικό, χωρίς να είναι αναγκαία
η εξειδίκευση των σφαλμάτων για την εκτίμηση των αποδείξεων, αφού το Εφετείο επανεκτιμά από την αρχή την ουσία της υποθέσεως και κρίνει την ορθότητα του διατακτικού με βάση την καθολική αυτή επανεκτίμηση και όχι με βάση τα προς αυτήν αποδιδόμενα μερικότερα παράπονο του εκκαλούντος. Νομικά σφάλματα της απόφασης. Αρκεί
η μνεία ότι το δικαστήριο όχι ορθώς και εσφαλμένα εφάρμοσε τον νόμο στην δικαζόμενη υπόθεση οπότε το δικαστήριο ερευνά από την αρχή την νομιμότητα της αγωγής και
των προβαλλομένων ισχυρισμών. Αοριστία της αγωγής. Δεν διορθώνεται με την παραπομπή σε άλλα έγγραφα. Διαφυγόν κέρδος. Στη σχετική αγωγή για απώλεια εσόδων
λόγω διακοπής ή μειωμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, αρκεί να αναφέρονται στο δικόγραφό της όλα εκείνα τα περιστατικά, από τα οποία προκύπτει ότι ο
ενάγων θα εισέπραττε με πιθανότητα από την επαγγελματική αυτή δραστηριότητα το αιτούμενο ποσό. Δεν αρκεί η επανάληψη των εκφράσεων του άρθρου 298 ΑΚ. Μίσθωση.
Ο εκμισθωτής οφείλει να παραδώσει στο μισθωτή το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνηθείσα χρήση και να το διατηρεί κατάλληλο καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και να
προβαίνει στην άρση κάθε πραγματικού ελαττώματος και κάθε έλλειψης συμφωνηθείσας ιδιότητας που θα παρουσιαστεί. Δικαίωμα αποζημίωσης στον μισθωτή αν υπήρχε
το ελάττωμα κατά τη συνομολόγηση της μίσθωσης και ο εκμισθωτής γνώριζε ή όφειλε
να το γνωρίζει. Στοιχεία μιας τέτοιας αγωγής. Προσδοκώμενα έσοδα από μη λειτουργία
καταστήματος. Σχετική αγωγή. Στοιχεία της για το ορισμένο. Παραπεμπτική στο αρμόδιο δικαστήριο απόφαση. Στο αρμόδιο δικαστήριο η διαδικασία συνεχίζεται από το σημείο που βρισκόταν στο αναρμόδιο δικαστήριο και συνεπώς όλες οι διαδικαστικές πράξεις που διενήργησε το αναρμόδιο δικαστήριο, μεταξύ των οποίων και η εξέταση μαρτύρων, είναι έγκυρες και δεν απαιτείται η επανάληψή τους.

Οι πλημμέλειες της αποφάσεως συνίστανται σε πραγματικά ή νομικά σφάλματα του δικαστή. Στα τελευταία ανάγεται και η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, η οποία επαρκώς
προσδιορίζεται με την μνεία ότι από αυτή
το δικαστήριο οδηγήθηκε σε εσφαλμένο πόρισμα και διατακτικό, χωρίς να είναι αναγκαία η εξειδίκευση των σφαλμάτων για την εκτίμηση των αποδείξεων

αφού το Εφετείο, λόγω του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως (άρθρο
522 ΚΠολΔ), επανεκτιμά από την αρχή
την ουσία της υποθέσεως και κρίνει την
ορθότητα του διατακτικού (άρθρο 534
ΚΠολΔ) με βάση την καθολική αυτή επανεκτίμηση και όχι με βάση τα προς αυτήν
αποδιδόμενα μερικότερα παράπονα του
εκκαλούντος (βλ. ΑΠ 1855/2006, Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1440/2005, Ελλ.Δικ.
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47,155, ΕΦΑΘ. 2965/2007, Δημοσίευση
ΝΟΜΟΣ, βλ. και Σαμουήλ, Η ΕΦΕΣΗ,
Αθήνα 2003, παρ. 571 και 573).
Εξάλλου σε περίπτωση νομικών
σφαλμάτων αρκεί η μνεία ότι το Δικαστήριο όχι ορθώς και εσφαλμένα εφάρμοσε
τον νόμο στην δικαζόμενη υπόθεση, λαμβανομένου υπόψη ότι το Δικαστήριο ενόψει του μεταβιβαστικού αποτελέσματος
της εφέσεως ερευνά από την αρχή την
νομιμότητα της αγωγής και των προβαλλομένων ισχυρισμών (βλ. ΑΠ 51/1972,
ΝοΒ 1972,618, Εφ. Αθ. 2965/2007, Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, βλ. και Σαμουήλ, Η
ΕΦΕΣΗ, Αθήνα 2003, παρ. 571 και 573).
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 216 ΚΠολΔ. η αγωγή εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται
στα άρθρα 118 και 117 πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που την
θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου. Διαφορετικά
η αγωγή είναι αόριστη. (ΑΠ 62/2010, ΝΟΜΟΣ, βλ. και ΑΠ 1453/2009, ΝΟΜΟΣ).
Η αοριστία δε αυτή με την έννοια
της ποιοτικής ή ποσοτικής αοριστίας δεν
μπορεί να θεραπευτεί ούτε με τις προτάσεις ούτε με παραπομπή στο περιεχόμενο άλλου εγγράφου, ούτε μπορεί
σε αυτή να γίνει επιφύλαξη διόρθωσης
ή συμπλήρωσης από την προσαγωγή
ή εκτίμηση αποδείξεων, διότι αυτό αντίκειται στις διατάξεις για την προδικασία
του άρθρου 111 ΚΠολΔ, των οποίων η
τήρηση ερευνάται αυτεπαγγέλτως από
το δικαστήριο (ΑΠ 362/2010, ΝΟΜΟΣ).
Έτσι, για να είναι ορισμένη η αγωγή, με την οποία αξιώνεται διαφυγόν κέρδος, που συνίσταται στην απώλεια των
κερδών, που θα αποκόμιζε ο ζημιωθείς
από την εκμετάλλευση πράγματος ή δικαιώματος, πρέπει να εκτίθενται σε αυτή
με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατι-
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κά που προσδιορίζουν ήδη, κατά το χρόνο της αγωγής, την προσδοκία ορισμένου κέρδους με βάση την πιθανή εξέλιξη,
σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των
πραγμάτων, καθώς και οι ειδικές περιστάσεις και τα ληφθέντα προπαρασκευαστικά μέτρα. (ΑΠ 1453/2009, ΝΟΜΟΣ).
Ενόψει τούτων, για την πληρότητα της αγωγής, με την οποία επιδιώκεται επιδίκαση διαφυγόντος κέρδους συνισταμένου σε απώλεια εσόδων λόγω διακοπής ή μειωμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, αρκεί να αναφέρονται στο δικόγραφό της όλα εκείνα τα περιστατικά, από τα οποία προκύπτει ότι ο ενάγων θα εισέπραττε με πιθανότητα από την
επαγγελματική αυτή δραστηριότητα το αιτούμενο ποσό (ΑΠ 1453/2009, ΝΟΜΟΣ).
Δεν αρκεί, δηλαδή, η αφηρημένη
επανάληψη των, ως άνω, εκφράσεων του
άρθρου 298 ΑΚ, ούτε η αναφορά του συνολικώς φερομένου ως διαφυγόντος κέρδους,
αλλά απαιτείται εξειδικευμένη και λεπτομερής, κατά περίπτωση, μνεία των συγκεκριμένων περιστατικών και μέτρων, που καθιστούσαν πιθανό το κέρδος, ως προς τα επί
μέρους κονδύλια αυτών, ώστε να μπορούν
να αποτελέσουν αντικείμενο αποδείξεως
(ΑΠ 560/2010, ΝΟΜΟΣ, Ολ.ΑΠ 20/1992).
Προκειμένου εξάλλου περί αγωγής που
έχει ως αίτημα την αποζημίωση, για το ορισμένο της αγωγής πρέπει η ζημία να εξειδικεύεται.( Εφ. Δωδ. 280/2006, ΝΟΜΟΣ).
Εξάλλου, από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 575, 576 επ.,
578 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 μίσθωσης και εν τέλει οφείλει να προβαίνει στην άρση κάθε πραγματικού ελαττώματος και κάθε έλλειψης συμφωνηθείσας ιδιότητας που θα παρουσιαστεί (Εφ.
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Δωδ. 280/2006, ΝΟΜΟΣ).
Ο μισθωτής, εάν κατά το χρόνο
που παραδόθηκε το μίσθιο σ’ αυτόν έχει
ελάττωμα που παρακωλύει εν μέρει ή εντελώς τη συμφωνηθείσα χρήση ή κατά τον
ίδιο χρόνο ελλείπει η συμφωνηθείσα ιδιότητα, δικαιούται να ζητήσει εκτός άλλων
δικαιωμάτων και αποζημίωση. (Εφ.Δωδ.
280/2006, ΝΟΜΟΣ). Το παραπάνω δικαίωμα αποζημίωσης παρέχεται στο μισθωτή, εκτός των άλλων, αν το ελάττωμα
υπήρχε κατά τη συνομολόγηση της μίσθωσης και ο εκμισθωτής γνώριζε ή όφειλε να
το γνωρίζει (Εφ.Δωδ. 280/2006, ΝΟΜΟΣ).
Η αποζημίωση στις περιπτώσεις αυτές των άρθρων 577-578 ΑΚ είναι αποζημίωση για μη εκπλήρωση της
σύμβασης, δηλ. το θετικό ενδιαφέρον
ή διαφέρον εκπλήρωσης, το οποίο καλύπτει τη ζημία από τις ελλείψεις και τα
ελαττώματα (θετική ζημία και διαφυγόν
κέρδος) και την περαιτέρω ζημία. (Εφ.
Δωδ. 280/2006, ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των
άρθρων 579 παρ.1 περ. 1, 580 και 581
ΑΚ, ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για τα
πραγματικά ελαττώματα, που ο μισθωτής γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης ή αν παρέλαβε ανεπιφύλακτα το
μίσθιο, γνωρίζοντας το ελάττωμα. (ΑΠ
1970/2009, ΝΟΜΟΣ).
Τέτοιο πραγματικό ελάττωμα,
εξάλλου, αποτελεί και η αδυναμία χρήσης του μισθίου όπως συμφωνήθηκε,
λόγω απαγόρευσης της χρήσης από δημόσια αρχή, ή λόγω αδυναμίας χορήγησης της απαιτούμενης αδείας δημοσίας
αρχής (Ολ. ΑΠ 50/2005).
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται
για πραγματικά ελαττώματα, που εμποδίζουν ολικά ή μερικά τη συμφωνημένη
χρήση του, συνεπώς και για το ότι το μί-
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σθιο είναι ακατάλληλο για τη χρήση που
συμφωνείται, γιατί δεν έχει την απαιτούμενη άδεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του μισθωτή στο μίσθιο, αν ο
τελευταίος κατά τη συνομολόγηση της
μίσθωσης γνώριζε ή από βαριά αμέλεια
αγνοούσε το ελάττωμα ή αν παρέλαβε
ανεπιφύλακτα το μίσθιο εν γνώσει του
ελαττώματος. (ΑΠ 1970/2009, ΝΟΜΟΣ).
Εξάλλου οι διατάξεις των άρθρ.
576 επομ. ΑΚ, με τις οποίες ρυθμίζεται
η ευθύνη του εκμισθωτή για κάθε είδους
ελαττώματα του μισθίου, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 582 ΑΚ,
είναι ενδοτικού δικαίου, με την έννοια ότι
επιτρέπεται, με τους όρους πάντοτε των
γενικών διατάξεων των άρθρων 332 επ.
ΑΚ, να συμφωνηθεί ο αποκλεισμός ή ο
περιορισμός της ειδικής αυτής ευθύνης
του εκμισθωτή (ΑΠ 1/2007, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ
1473/2001). Αν όμως ο μισθωτής, παρά
την ύπαρξη του πραγματικού ελαττώματος έκανε χρήση του μισθίου έχει υποχρέωση να καταβάλει το μίσθωμα, που οφείλεται σε αντάλλαγμα της χρήσης που έγινε (ΑΠ 1/2007, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 322/2004).
Από τον συνδυασμό των ως άνω,
διατάξεων και της διατάξεως του άρθρου
914 του ΑΚ, συνάγεται, ότι η έλλειψη της
συμφωνηθείσας ιδιότητας, κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως μισθώσεως, ή η ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος δεν ιδρύει από μόνη της ευθύνη από
αδικοπραξία, κατά την έννοια των διατάξεων του τελευταίου των ανωτέρω άρθρων, αφού χωρίς την συμβατική σχέση της μισθώσεως δεν αποτελεί πράξη παράνομη (ΑΠ 560/2010, ΝΟΜΟΣ).
Όταν, όμως, ο εκμισθωτής, ενώ
τελεί εν γνώσει της ελλείψεως της συμφωνηθείσας ιδιότητας ή της υπάρξεως
του πραγματικού ελαττώματος, αποσιωπά τούτο δολίως, τότε συντρέχουν πρόσθετα πραγματικά περιστατικά, τα οποία,
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μαζί με την συμβατική παράβαση, συνθέτουν το πραγματικό της αδικοπραξίας, κατά την έννοια της διατάξεως του
άρθρου 914 ΑΚ, εφόσον συνιστούν συμπεριφορά, η οποία αντίκειται στο γενικό καθήκον που επιβάλλει η διάταξη αυτή
να μη ζημιώνει κάποιος υπαιτίως άλλον,
αλλά και ενέχει προσβολή δικαιώματος
που αντιτάσσεται κατά του ζημιώσαντος,
κάτι το οποίο επομένως αυτός όφειλε να
σεβαστεί (ΑΠ 560/2010, ΝΟΜΟΣ). Στην
περίπτωση αυτή πρόκειται για συρροή
αξιώσεων από την σύμβαση και την αδικοπραξία (ΑΠ 560/ 2010, ΝΟΜΟΣ).
Επί συρροής δε των αξιώσεων,
που αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό, δηλαδή στην ίδιο παροχή, είναι δυνατή η παράλληλη άσκηση όλων των αξιώσεων,
όχι όμως και η ικανοποίηση αυτών, αφού
η ικανοποίηση της μίας έχει ως αποτέλεσμα την απόσβεση της άλλης, εκτός αν
με αυτή ζητείται κάτι περισσότερο, όπως
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, από την αδικοπραξία, οπότε σώζεται,
ως προς αυτό. (ΑΠ 560/2010, ΝΟΜΟΣ).
Ειδικότερα, το ποσό των προσδοκώμενων κερδών αναφερόταν στην
αγωγή συνολικώς, για έκαστο των ετών
2004 έως και 2009, χωρίς να προσδιορίζεται πώς θα προέκυπταν τα κέρδη αυτά,
χωρίς να παρατίθενται τα περιστατικά και
τα αριθμητικά δεδομένα τα οποία να οδηγούν στην εξαγωγή του σχετικού αγωγικού ισχυρισμού, χωρίς να αναφέρεται
ποιος ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζει
ο ενάγων ότι θα αποκόμιζε τα κέρδη αυτά,
ούτε να προσδιορίζεται σε ποιο ποσό θα
ανέρχονταν τα έσοδα της επιχείρησης,
ποιος ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζει
ο ενάγων αυτά, και ποια τα έξοδα της επιχείρησης αυτής (αγορά εμπορευμάτων,
είδη και ποσότητες αυτών, αριθμός εργαζομένων, μισθοδοσία τούτων, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λ.π), ώστε να μπορούν
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οι εναγόμενοι να αμυνθούν και το δικαστήριο να τάξει τις δέουσες αποδείξεις.
Επίσης απορριπτέος ως μη νόμιμος είναι ο περιεχόμενος στον ως άνω
λόγο έφεσης ισχυρισμός του ενάγοντος
ότι τα ανωτέρω κονδύλια εξειδικεύτηκαν
από την κατάθεση του μάρτυρός του και
από το έγγραφα που αυτός (ενάγων) νομίμως και εμπροθέσμως προσήγαγε, καθόσον, σύμφωνα και με τα προεκτεθέντα
στην μείζονα σκέψη, η αοριστία του δικογράφου της αγωγής δεν μπορεί να θεραπευτεί ούτε με τις προτάσεις ούτε με παραπομπή στο περιεχόμενο άλλου εγγράφου, ούτε μπορεί σε αυτή να γίνει επιφύλαξη διόρθωσης ή συμπλήρωσης από
την προσαγωγή ή εκτίμηση αποδείξεων,
διότι αυτό αντίκειται στις διατάξεις για την
προδικασία του άρθρου 111 ΚΠολΔ, των
οποίων η τήρηση ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Συνακόλουθα η
αγωγή, ως προς τα προαναφερόμενα
κονδύλια δαπανών, λειτουργικών εξόδων
και διαφυγόντων κερδών, ήταν απορριπτέα, συνεπεία της ανωτέρω αοριστίας.
Επί παραπεμπτικής στο αρμόδιο δικαστήριο απόφασης, εν όψει της
αυτοδίκαιης μετάθεσης της εκκρεμοδικίας στο αρμόδιο δικαστήριο, η διαδικασία στο τελευταίο συνεχίζεται από το
σημείο που βρισκόταν στο αναρμόδιο
δικαστήριο (βλ. Μπέη, 286, Μητσόπουλο, Δ9/691) και κατ’ ακολουθίαν όλες οι
διαδικαστικές πράξεις που διενήργησε
το αναρμόδιο δικαστήριο, (μεταξύ των
οποίων και η εξέταση μαρτύρων), είναι
έγκυρες και δεν απαιτείται η επανάληψή τους (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ.
τ. Α. σελ. 310, παρ. 25 και 34). Επομένως το δικαστήριο της παραπομπής συνεχίζει τη διαδικασία απ’ το χρονικό σημείο στο οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση. (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ. τ. Α.
σελ. 310, παρ. 25 και 34).
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7. εμπορικο δικαιο
24/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ελένη Κούφη, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Φλώρος, Ανδρέας Γούναρης).
Διεθνής μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς. Διεθνής σύμβαση της Γενεύης που κυρώθηκε
με τον ν.559/1977. Ευθύνη του μεταφορέως για ολική ή μερική απώλεια και βλάβη των
εμπορευμάτων που λαμβάνει χώρα μεταξύ του χρόνου που παραλήφθηκαν τα εμπορεύματα προς μεταφορά και του χρόνου παραδόσεώς τους καθώς επίσης και για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση. Η ζημιά την οποία οφείλει να καταβάλει ο μεταφορέας στο δικαιούχο εκτιμάται αντικειμενικά και υπολογίζεται διαζευκτικώς, με βάση την αξία
του εμπορεύματος στον τόπο και χρόνο κατά τον οποίο έγιναν δεκτά προς μεταφορά, σύμφωνα με την τιμή του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων ή την τρέχουσα τιμή της αγοράς ή
την συνηθισμένη τιμή των εμπορευμάτων του ίδιου είδους και ποσότητας. Ο μεταφορέας
ευθύνεται όχι μόνο με τις δικές του πράξεις ή παραλείψεις αλλά και για τις πράξεις ή παραλείψεις των πρακτόρων και υπαλλήλων του και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων τις
υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποίησαν για την εκτέλεση της μεταφοράς. Απαλλαγή μεταφορέως όταν αποδείξει ότι η απώλεια, βλάβη η καθυστέρηση προκλήθηκε από συνθήκες που δεν μπορούσε να προβλέψει ακόμα και αν επεδείκνυε τον κατά τις περιστάσεις
υψηλότερο βαθμό επιμέλειας. Παράλληλα με την συμβατική ευθύνη ο μεταφορέας ευθύνεται και κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών. Ηθελημένη κακή διαχείριση. Έννοια. Ευθύνεται ο μεταφορέας κατά το κοινό δίκαιο προς πλήρη αποζημίωση του παθόντος (θετική και διαφυγόν κέρδος). Περιστατικά καθυστέρησης παράδοσης του εμπορεύματος επειδή ο οδηγός συνελήφθη για λαθρεμπορία στο ιταλικό έδαφος. Καθυστέρηση παραδόσεως του εμπορεύματος και υπαναχώρηση του πελάτη που είχε συμφωνήσει την αγορά
του. Αποδεικνύεται όμως ότι το εμπόρευμα πωλήθηκε μετά ταύτα σε άλλους αγοραστές
χωρίς να ζημιώσει. Άρα η αγωγή με αίτημα την επιδίκαση του κέρδους που απώλεσε η
πωλήτρια από την υπαναχώρηση είναι ουσιαστικά αβάσιμο αφού το κέρδος το εισέπραξε από τις μεταγενέστερες πωλήσεις προς τρίτους. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των άρθρων
1 παρ.1, 3, 4, 17 παρ.1, 2, 18 παρ.1, 28,
29, 30 παρ. 1 και 34 της από 19 Μαΐου
1956 Διεθνούς Συμβάσεως της Γενεύης
για την διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων
οδικώς (CMR), που κυρώθηκε με τον ν.
559/1977, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
το από 5.7.1976 πρωτόκολλο της Γενεύης, που κυρώθηκε με τον ν.1533/1986,
προκύπτει ότι επί διεθνούς μεταφοράς

εμπορευμάτων που διεξάγεται οδικώς
με οχήματα επ’ αμοιβή σε χώρα διαφορετική από εκείνη της παραλαβής των,
εκ των οποίων, μία τουλάχιστον από αυτές είναι συμβαλλόμενη χώρα στην πιο
πάνω διεθνή Σύμβαση, ο μεταφορέας
ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια και την βλάβη των εμπορευμάτων,
που λαμβάνει χώρα μεταξύ του χρόνου
που παραλήφθηκαν τα εμπορεύματα
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προς μεταφορά και του χρόνου παραδόσεως των, ως επίσης και για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση
(ΑΠ 998/2002, ΑΠ 270/2002).
Η ευθύνη του μεταφορέα είναι αντικειμενική και ανεξάρτητη από την εθνικότητα και τον τόπο διαμονής των συμβαλλομένων, η δε ζημία την οποία υποχρεούται να καταβάλει στον δικαιούχο εκτιμάται
αντικειμενικά και υπολογίζεται διαζευκτικώς, με βάση την αξία των εμπορευμάτων
στον τόπο και χρόνο κατά τον οποίο έγιναν δεκτά προς μεταφορά, σύμφωνα με
την τιμή του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων ή την τρέχουσα τιμή της αγοράς ή την
συνηθισμένη τιμή των εμπορευμάτων του
ίδιου είδους και ποιότητας (ΑΠ 487/2007
Επ.Εμπ.Δικ. 2008, 789).
Εξάλλου ο μεταφορέας ευθύνεται
όχι μόνο για τις δικές του πράξεις, ή παραλείψεις, αλλά και για τις πράξεις ή παραλείψεις των πρακτόρων και υπαλλήλων των
και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων τις
υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποίησαν
για την εκτέλεση της μεταφοράς (Εφ.Αθην.
4350/2008 Επ.Εμπ.Δικ. 2009, 286, Εφ.Θεσ.
915/2007 Επ.Εμπ.Δικ. 2009, 284).
Απαλλάσσεται όμως από την ευθύνη ο μεταφορέας, εκτός άλλων, εάν
επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση προκλήθηκε
λόγω συνθηκών τις οποίες αυτός ή εκείνος που είχε προστηθεί απ’ αυτόν δεν
μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να προλάβει ακόμη και αν επεδείκνυε τον κατά
τις περιστάσεις υψηλότερο βαθμό επιμέλειας (ΑΠ 487/2008 ο.π.).
Στην περίπτωση δε κατά την
οποία η καταστροφή ή η βλάβη ή η καθυστέρηση παραδόσεως των εμπορευμάτων οφείλεται σε πταίσμα του μεταφορέα ή των προσώπων που προστήθηκαν από αυτόν για την εκτέλεση της με-
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ταφοράς, ο διεθνής μεταφορέας θα ευθύνεται παράλληλα και κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες, σύμφωνα με
την γενική αρχή της συρροής της συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης, την
οποία γενική αρχή όχι μόνον δεν αποκλείει με αντίθετη διάταξη η ανωτέρω διεθνής σύμβαση μεταφοράς αλλ’ αντιθέτως αναγνωρίζει εμμέσως το άρθρο 28
αυτής, με το οποίο το ύψος της αποζημιώσεως, που οφείλει ο μεταφορέας βάσει εξωσυμβατικού πταίσματος, περιορίζεται έως το ύψος της αποζημιώσεως
που οφείλει αυτός βάσει της συμβάσεως μεταφοράς (ΑΠ 1060/2003 Ελ.Δ/νη
45.1655, Εφ.Θεσ. 915/2007 ο.π.).
Κατ’ εξαίρεση, όμως, ο μεταφορέας θα ευθύνεται κατά τις διατάξεις του
εφαρμοστέου στην συγκεκριμένη περίπτωση κοινού δικαίου ενδοσυμβατικώς
ή αδικοπρακτικώς, χωρίς τους περιορισμούς της Συμβάσεως αυτής, εάν ο ενάγων επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η ζημία
επήλθε από «ηθελημένη, κακή διαχείριση» αυτού ή των πρακτόρων, υπαλλήλων του κ.λπ ή από πταίσμα αυτών, το
οποίο σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας, το δικαστήριο της οποίας επιλήφθηκε της υποθέσεως, ισοδυναμεί με ηθελημένη κακή διαχείριση (άρθρο 29 CMR).
O ανωτέρω όρος της ηθελημένης
κακής διαχειρίσεως ως μορφής πταίσματος, με την συνδρομή του οποίου ο μεταφορέας ενέχεται κατά το κοινό δίκαιο
προς πλήρη αποζημίωση του παθόντος, δεν ταυτίζεται ούτε με τον άμεσο
δόλο, κατά τον οποίο ο δράστης επιδιώκει το παράνομο αποτέλεσμα ή προβλέπει τούτο ως αναγκαίο και το αποδέχεται
ούτε με τον ενδεχόμενο δόλο, κατά τον
οποίο ο δράστης προβλέπει το αποτέλεσμα ως ενδεχόμενο και το αποδέχεται.
Αποτελεί μορφή πταίσματος ελαφρότερη της έννοιας του δόλου, άμεσου
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ή έμμεσου. Διαφοροποιείται όμως και από
την έννοια της βαριάς αμέλειας, κατά την
οποία ο δράστης δεν καταβάλλει ούτε την
απαιτούμενη στις συναλλαγές επιμέλεια,
διότι από μεγάλη αδιαφορία ή απερισκεψία δεν έχει αντίληψη των επιζήμιων συνεπειών της συμπεριφοράς του.
Τούτο δε διότι, ενώ στην μορφή
αυτή της αμέλειας το μέτρο της επιμέλειας, που απαιτείται, κρίνεται αντικειμενικώς, στην ηθελημένη (Willul) κακή διαχείριση, απαιτείται αναγκαίως η συνδρομή και του υποκειμενικού στοιχείου, ήτοι
της ψυχικής στάσεως του μεταφορέα που
γνωρίζει ότι η ενέργεια του ή η παράλειψη του επαυξάνει τον κίνδυνο πραγματώσεως του ζημιογόνου αποτελέσματος.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβανομένου υπόψη του αντικειμένου και του
σκοπού της ως άνω Συμβάσεως, που
απέβλεψε στην ομοιομορφία διεθνώς των
όρων και της εκτάσεως της ευθύνης του
μεταφορέα προς απεριόριστη αποζημίωση και για πταίσμα του ελαφρότερο του
ενδεχόμενου δόλου, ο ανωτέρω όρος της
«ηθελημένης κακής διαχειρίσεως», ως
μορφή πταίσματος, περιλαμβάνει, εκτός
από τον δόλο, άμεσο ή ενδεχόμενο, και την
συμπεριφορά εκείνη του μεταφορέα κατά
την οποία αυτός ενεργεί εν γνώσει του ότι η
πράξη ή η παράλειψη του οδηγεί σε επαύξηση του κινδύνου επελεύσεως του ζημιογόνου αποτελέσματος για το οποίο επιδεικνύει αδιαφορία χωρίς όμως κατ΄ ανάγκη και να το αποδέχεται (Ολ ΑΠ 18/1998
ΝοΒ 46, 941, ΑΠ 157/2008 Επ.Εμπ.Δικ
2008, 51, ΑΠ. 487/2008 ο.π).
Εφόσον αποδειχθεί ότι η ζημία
οφείλεται σε ηθελημένη κακή διαχείριση, ο μεταφορέας ευθύνεται κατ’ εξαίρεση κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου,
δηλαδή των άρθρων 914 επ., 922, 297,
298, 293, 340, 345, 346 ΑΚ (ΕφΑθην.
4350/2008 ο.π. σελ.288), η δε αποζη-
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μίωση την οποία οφείλει στον κύριο των
εμπορευμάτων για την απώλεια ή βλάβη των ή την καθυστέρηση παραδόσεως
των είναι πλήρης και περιλαμβάνει τόσο
την θετική ζημία όσο και το διαφυγόν κέρδος (Μητρούλη, Δίκαιο χερσαίων Μεταφορών, 2η έκδοση § 238, σελ.286, 239
σελ.287, 269 σελ.323 και 240 σελ. 287288, Ι. Ρόκα, Αστική Ευθύνη στην οδική
μεταφορά πραγμάτων σελ.59, ΕφΘεσ.
1862/1988, Επ.Εμπ.Δικ.Μ΄, 593).
Συνακόλουθα η αγωγή που στρέφεται κατά του μεταφορέα ή του προστηθέντος από αυτόν οδηγού για την εκτέλεση της μεταφοράς και έχει βάση την
αδικοπραξία για να είναι νόμιμη πρέπει
να διαλαμβάνει πραγματικά περιστατικά,
που συνιστούν ηθελημένη κακή διαχείριση υπό την προεκτεθείσα του όρου έννοια και δεν αρκεί προς τούτο η επίκληση
οποιουδήποτε βαθμού πταίσματος, που
άλλως θα θεμελίωνε αδικοπραξία κατά
τις διατάξεις των άρθρ. 914, 330 ΑΚ (ΑΠ.
2010/1990 Ελ.Δ/νη 32, 120, Εφ.Θεσ.
152/2003 Επ.Εμπ.Δικ. ΝΔ, 343).
Στην προκειμένη περίπτωση η
ενάγουσα προκειμένου να θεμελιώσει
την σωρευόμενη βάση της αγωγής από
αδικοπραξία κατά την οποία και έγινε
εν μέρει δεκτή αυτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη (ενώ κατά το κεφάλαιο της,
με το οποίο απορρίφθηκε η σωρευόμενη άλλη βάση της αγωγής δηλαδή η ευθύνη από την σύμβαση της μεταφοράς
με την αιτιολογία ότι οι πηγάζουσες από
αυτήν αξιώσεις της ενάγουσας υπέκυψαν στην ετήσια παραγραφή του άρθρου 32§1 της Συμβάσεως CMR την
οποία προέβαλε κατ’ ένσταση η εναγομένη, δεν πλήττεται η εκκαλουμένη από
καμιά από τις συνεκδικαζόμενες εφέσεις)
ισχυρίζεται ότι η εναγομένη, με την οποία
και συνήφθη η επίδικη σύμβαση μεταφοράς, παρέλαβε από την έδρα της στον
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Άγιο Βασίλειο Πατρών τα επίδικα εμπορεύματα (ποδήλατα, εξαρτήματα αυτών
και διαφημιστικό υλικό) και τα φόρτωσε
για μεταφορά στο υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας GR 931AJ/GR 118 AL φορτηγό αυτοκίνητο που διέθεσε αυτή, υποσχέθηκε δε να τα παραδώσει εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών στην ενεργούσα για λογαριασμό της αγοράστριας εταιρείας βρετανική εταιρία logistics
«ENTERPRISE FORWARDING LTD»
στο CHADDERTON OLDHAM Αγγλίας.
Ότι τα ανωτέρω εμπορεύματα δεν
παρεδόθησαν στην προεκτεθείσα εταιρεία εντός του συμφωνηθέντος χρόνου
καθόσον ο οδηγός του φορτηγού Μ.Μ,
τον οποίο είχε προστήσει η εναγομένη στην οδήγηση του (φορτηγού) συνελήφθη από τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές
κατά την είσοδο του αυτοκινήτου στο Ιταλικό έδαφος και καταδικάσθηκε σε ποινή
φυλακίσεως 12 μηνών για λαθρεμπορία,
διότι σε έλεγχο που έγινε στο φορτηγό
διαπιστώθηκε ότι επ’ αυτού είχαν φορτωθεί μεγάλες ποσότητες λαθραία διακινουμένων τσιγάρων που επιχειρήθηκε να συγκαλυφθούν από το φορτίο του
εμπορεύματος που μεταφερόταν για λογαριασμό της ενάγουσας.
Αποτέλεσμα τούτο ήταν να κατασχεθεί το μεταφερόμενο εμπόρευμα της
από τις ανωτέρω αρχές και να παραμείνει
κατεσχεμένο επί τέσσερις περίπου μήνες
δηλαδή μέχρι την 28η Μαΐου 2003 και να
επιστραφεί τελικώς στην ίδια κατά τον Ιούνιο του 2003, καθόσον η αγοράστρια εταιρεία που δεν είχε πλέον συμφέρον στην εκπλήρωση της συμβάσεως πωλήσεως υπαναχώρησε από αυτήν στις 25.2.2003. Ότι η
καθυστέρηση παραδόσεως των εμπορευμάτων οφείλεται σε ηθελημένη κακή διαχείριση του προστηθέντος από την εναγομένη ως άνω οδηγού του φορτηγού, ο οποίος ανέλαβε σκόπιμη, κινδυνώδη για την
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ασφάλεια της μεταφοράς δράση, μετά την
παραλαβή του φορτίου από την έδρα της
ενάγουσας, χρησιμοποιώντας το εμπόρευμα ως μέσον συγκαλύψεως της εκ μέρους
του επιχειρηθείσας λαθρεμπορικής διακινήσεως ποσοτήτων τσιγάρων», για την αδικοπραξία δε αυτού, ο οποίος δολίως έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της μεταφοράς του εμπορεύματος, μεθοδεύοντας την
χρησιμοποίηση του φορτηγού καθώς και
του φορτωθέντος εμπορεύματος της ως
μέσον τελέσεως του αδικήματος της λαθρεμπορίας ευθύνεται αντικειμενικά η εναγομένη που τον προέστησε στην οδήγηση
του φορτηγού.
Ότι από την ηθελημένη ως άνω
κακή διαχείριση του προστηθέντος οδηγού ζημιώθηκε η ενάγουσα κατά τα παρακάτω ποσά, κατά τα οποία και πλήττεται η εκκαλουμένη με τις υπό κρίση εφέσεις και συγκεκριμένα α)κατά το συνολικό ποσόν των 1.482, 90 ευρώ, στο οποίο
ανερχόταν, κατά τον χρόνο παραδόσεως προς μεταφορά των εμπορευμάτων,
η αξία τεσσάρων (4) απωλεσθέντων ποδηλάτων σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή
της αγοράς και η οποία ήταν 285, 50 ευρώ
για το πρώτο, 263,70 ευρώ για το δεύτερο, 653 ευρώ για το τρίτο και 280,70 ευρώ
για το τέταρτο, β)κατά το ποσόν των 807,
12 ευρώ το οποίο δαπάνησε συνολικά
για την προμήθεια υλικών αντικαταστάσεως της συσκευασίας των 354 τεμαχίων εξωτερικών χαρτοκιβωτίων, η οποία
(συσκευασία) εφθάρη κατά την μεταφορά και γ) κατά το συνολικό ποσόν των
23.068, 89 ευρώ που αποτελούσε το καθαρό προ φόρων κέρδος που θα αποκόμιζε με βεβαιότητα και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων από την πώληση των 358 ποδηλάτων και των εξαρτημάτων τους εάν δεν είχε υπαναχωρήσει, λόγω της προαναφερόμενης ηθελημένης κακής διαχειρίσεως του οδηγού,
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από την ένδικη σύμβαση πωλήσεως ή
αγοράστρια Αγγλική εταιρεία.
Επίσης εκθέτει ότι συνεπεία της
ματαιώσεως της εκτελέσεως της συγκεκριμένης παραγγελίας προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην εμπορική φήμη,
αξιοπιστία και φερεγγυότητα της και κλονίσθηκε η εμπιστοσύνη τόσο της ανωτέρω εταιρείας όσο και ολοκλήρου του δικτύου των πελατών της στην Αγγλική αγορά στην ικανότητα της να ανταποκριθεί με
επάρκεια και ακρίβεια στις εμπορικές της
υποχρεώσεις, γεγονός το οποίο προκάλεσε σοβαρή μείωση των πωλήσεων της
στην ανωτέρω αγορά τουλάχιστον κατά
τα έτη 2003 και 2004. Ζήτησε δε να της
επιδικασθεί για χρηματική της ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη
το ποσόν των 350.000 ευρώ.
Με αυτό το περιεχόμενο η υπό
κρίση αγωγή περιέχει όλα τα αναγκαία
πραγματικά περιστατικά για την θεμελίωση της σωρευόμενης βάσεως της αδικοπραξίας ως προς τα προεκτεθέντα αιτήματα της και ειδικότερα στο δικόγραφο της διαλαμβάνονται η κατάρτιση της
επίδικης συμβάσεως διεθνούς μεταφοράς μεταξύ των διαδίκων, τα πραγματικά περιστατικά της ηθελημένης κακής
διαχειρίσεως του προστηθέντος οδηγού του φορτηγού αυτοκινήτου που διενήργησε την μεταφορά των εμπορευμάτων, η αντικειμενική ευθύνη της εναγομένης εταιρείας για την παράνομη συμπεριφορά του προστηθέντος οδηγού, η
τρέχουσα αξία των εμπορευμάτων κατά
τον χρόνο της παραδόσεως τους προς
μεταφορά, και η αξία ενός εκάστου των
απωλεσθέντων ποδηλάτων, το ποσοστό κέρδους που απώλεσε η ενάγουσα
από την καθυστέρηση παραδόσεως των
εμπορευμάτων και ο τρόπος υπολογισμού του. Συνεπώς ο πρώτος λόγος της
από 23.5.2008 εφέσεως της εναγομέ-
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νης περί αοριστίας του δικογράφου της
αγωγής κρίνεται αβάσιμος κατ’ ουσίαν.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά :Η ενάγουσα
εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα
παραγωγής και εμπορίας ποδηλάτων
διαθέτοντας παραγωγική μονάδα στην
περιοχή του Αγίου Βασιλείου Πατρών
και εξάγοντας μέρος των παραγομένων
προϊόντων της σε χώρες της Βόρειας και
Δυτικής Ευρώπης. Για την μεταφορά των
προϊόντων της στις ξένες αγορές χρησιμοποιεί διάφορες μεταφορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η εναγομένη.
Στις 27 Ιανουαρίου 2003 ο διευθυντής του εργοστασίου της Γ.Τ. ενεργώντας
ως εκπρόσωπος αυτής ήλθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της
εναγομένης μεταφορικής εταιρείας και
του ζήτησε να αναλάβει η τελευταία την
εκτέλεση οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων της με προορισμό την Αγγλική πόλη
CHADDERTON OLDHAM. Ο εκπρόσωπος της εναγομένης αποδέχθηκε την
πρόταση για την κατάρτιση της συμβάσεως μεταφοράς και καταρτίσθηκε προφορικώς σύμβαση διεθνούς χερσαίας μεταφοράς με αμοιβή, όπως τούτο δεν αμφισβητείται ,σε εκτέλεση της οποίας η εναγομένη ναύλησε από την εταιρεία Moreas
Trans, με την οποία συνεργαζόταν, το
υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας GR 931 AJ/GR
118AL φορτηγό αυτοκίνητο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων της ενάγουσας.
Ο οδηγός του ανωτέρω φορτηγού
Μ.Μ που είχε προστηθεί στην οδήγηση
του από την εταιρεία Moreas Trans και
θεωρείται ως υποπροστηθείς της εναγομένης εταιρίας, μετέβη στις 1 Φεβρουαρίου του 2003 και περί ώρα 8.30 πρωϊνή
στο εργοστάσιο της ενάγουσας στον Άγιο
Βασίλειο Πατρών και παρέλαβε τα προς
μεταφορά εμπορεύματα ήτοι 358 ποδήλατα διαφόρων τύπων, διάφορα εξαρτή-
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ματα αυτών (δίσκους, βραχίονες, τακάκια, δισκόφρενα) και διαφημιστικό υλικό
(φωτογραφικούς καταλόγους), συσκευασμένα σε ειδικές συσκευασίες.
Τα έγγραφα που συνόδευαν τα
ανωτέρω εμπορεύματα ήσαν τα υπ’
αριθμ. 2758/1.2.2003, 2759/1.2.2003,
2760/1.2.2003 και 6017/1.2.2003 δελτία
αποστολής της ενάγουσας που προσδιόριζαν κατ’ είδος, ποσότητα και αξία τα
μεταφερόμενα εμπορεύματα, καθώς και
η εκδοθείσα με αριθμό 612001/1.2.2003
διεθνής φορτωτική (CMR).
Κατά την συναφθείσα με την
εναγομένη σύμβαση τα μεταφερόμενα εμπορεύματα έπρεπε να παραδοθούν εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών στην πόλη
CHADDERTON OLDHAM στην αγγλική
εταιρεία «ENTERPRISE FORWARDING
LTD» για λογαριασμό της αγοράστριας
εταιρείας «IDEAL BICYCLE L.T.D».
Παρότι όμως είχε παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ημερών
από την κατά τα άνω παραλαβή του φορτίου, αυτό δεν είχε παραδοθεί στην παραλήπτρια εταιρεία στην Αγγλία, με αποτέλεσμα να οχλήσει η ενάγουσα την εναγομένη,
από την οποία πληροφορήθηκε ότι το ανωτέρω φορτηγό είχε ακινητοποιηθεί από τις
αρμόδιες λιμενικές αρχές στον λιμένα του
BRINDISI της Ιταλίας ως μέσον τελέσεως
του εγκλήματος της λαθρεμπορίας.
Συγκεκριμένα αποδείχθηκε ότι
κατά την διάρκεια ελέγχου του μεταφερομένου φορτίου από τις λιμενικές αρχές
του Brindisi διαπιστώθηκε ότι κάτω από
τα μεταφερόμενα εμπορεύματα της ενάγουσας, από τα οποία και καλύπτονταν,
είχαν φορτωθεί 1020 κιλά λαθραία διακινούμενων τσιγάρων, τα οποία εν γνώσει
του εισήγαγε στο Ιταλικό έδαφος ο οδηγός του φορτηγού Μ.Μ, ο οποίος συνελήφθη από τις Ιταλικές αρχές ενώ το
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φορτηγό, τα λαθραία διακινούμενα τσιγάρα και το μεταφερόμενο εμπόρευμα
της ενάγουσας κατασχέθηκαν.
Ο οδηγός του φορτηγού καταδικάσθηκε από το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο
του ΒRINDISI στις 17.2.2003 σε ποινή φυλακίσεως 12 μηνών και σε χρηματική ποινή για το διαπραχθέν υπ’ αυτού αδίκημα
της λαθρεμπορίας, ενώ κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, με την ως άνω απόφαση και
το μεταφερόμενο φορτίο της ενάγουσας,
το οποίο παρέμεινε κατασχεμένο μέχρι της
22.5.2003, οπότε η δικαστής του δευτεροβάθμιου ποινικού δικαστηρίου του Πρίντεζι διέταξε την ανάκληση της διατάξεως με
την οποία κατασχέθηκε αυτό.
Περαιτέρω εν σχέσει προς την
επικαλούμενη ηθελημένη κακή διαχείριση του οδηγού του φορτηγού Μ.Μ.
αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο τελευταίος, ενώ έπρεπε να επιβιβασθεί στις
1.2.2003 σε επιβατηγό οχηματαγωγό
πλοίο με προορισμό τον λιμένα Αγκόνα της Ιταλίας, επιβιβάσθηκε σε πλοίο
με προορισμό τον λιμένα του ΒRINDISI
την επόμενη ημέρα Κυριακή (2.2.2003).
Κατά το χρονικό αυτό διάστημα φόρτωσε με πρόθεση στο ανωτέρω όχημα την ποσότητα των 1.020 κιλών λαθραία διακινούμενων τσιγάρων,
την οποία φρόντισε να καλύψει με τα νομίμως μεταφερόμενα εμπορεύματα της
ενάγουσας, προκειμένου να μην είναι
ορατά αυτά σε τυχόν έλεγχο που θα γινόταν από τις αρμόδιες αρχές της Ιταλίας.
Ενεργώντας δηλαδή με δόλο χρησιμοποίησε το επίδικο φορτίο ως μέσον
συγκαλύψεως του λαθρεμπορεύματος,
αν και γνώριζε ότι σε περίπτωση ανακαλύψεως του (λαθρεμπορεύματος) θα κινδύνευε με κατάσχεση και το φορτίο της
ενάγουσας, για το οποίο γεγονός όχι μόνον αδιαφορούσε αλλά και το αποδεχόταν. Η εναγομένη εταιρεία δεν αποδείχθη-

500

κε ότι είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στην τέλεση του αδικήματος της λαθρεμπορίας
από τον παραπάνω οδηγό του φορτηγού, ούτε εγνώριζε ο τελευταίος μετέφερε
με αυτό λαθρεμπορεύματα αλλά ούτε και
ήταν σε θέση να ελέγξει η ίδια την φόρτωση των εμπορευμάτων στο φορτηγό,
πλην όμως η ευθύνη της είναι αντικειμενική κατά το άρθρο 922 ΑΚ, καθόσον
ο προστηθείς από την εταιρεία Moreas
Trans οδηγός του φορτηγού, ο οποίος
θεωρείται υποπροστηθείς της εναγομένης, τέλεσε την προεκτεθείσα αδικοπραξία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του
που του είχε ανατεθεί και επ’ ευκαιρία αυτής, ενεργώντας καθ’ υπέρβαση των ορίων των καθηκόντων που του είχαν ανατεθεί και κατά παράβαση των εντολών που
του εδόθησαν, η δε εναγομένη ως προστήσασα την εταιρεία Moreas Trans ευθύνεται και για την ανωτέρω αδικοπραξία του υποπροστηθέντος οδηγού της τελευταίας Μ.Μ έστω και αν δεν ασκούσε
έλεγχο ή δεν έδιδε εντολές σ’ αυτόν (ΑΠ
22/2004 Ελ.Δ/νη 45.715).
Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση η προαναφερόμενη αδικοπρακτική συμπεριφορά του υποπροστηθέντος
οδηγού συνιστά ηθελημένη κακή διαχείριση από την οποία γεννάται υποχρέωση της εναγομένης προς αποζημίωση της
ενάγουσας. Εξαιτίας της ως άνω καθυστερήσεως στην παράδοση του εμπορεύματος που οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του υποπροστηθέντος οδηγού του
φορτηγού, η ως άνω αγοράστρια Αγγλική εταιρεία γνωστοποίησε στις 25.2.2003
στην ενάγουσα ότι δεν είχε πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της συμβάσεως
,από την οποία και υπαναχώρησε.
Έτσι μετά την αποδέσμευση του
φορτίου από τις Ιταλικές αρχές η ενάγουσα κοινοποίησε στην εναγομένη την από
5.6.2003 εξώδικη δήλωση–πρόσκληση,
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με την οποία αξίωνε την επιστροφή των
εμπορευμάτων στην έδρα της, γεγονός
το οποίο έλαβε χώρα στις 10.6.2003,
όπως τούτο δεν αμφισβητείται.
Μετά την παραλαβή των επιστραφέντων εμπορευμάτων η ενάγουσα διενήργησε ποσοτικό και ποιοτικό τους
έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε
ότι τέσσερα από τα 358 ποδήλατα είχαν
απωλεσθεί, ενώ είχαν προκληθεί φθορές και εκτεταμένες αλλοιώσεις στις συσκευασίες των ποδηλάτων, που οφείλονταν κυρίως στην κακή στοιβασία τους
και στην επαφή τους με νερό, οι οποίες
και έπρεπε να αντικατασταθούν με καινούργιες για να είναι δυνατή η διάθεση
τους σε άλλους αγοραστές.
Για τούτο στις 24.6.2003 κοινοποίησε στην εναγομένη την από 23.6.2003
εξώδικη διαμαρτυρία της με την οποία την
καλούσε να της καταβάλει το ποσόν των
6.065, 35 ευρώ για αποζημίωση της λόγω
της απώλειας των 4 ποδηλάτων και της
δαπάνης στην οποία έπρεπε να υποβληθεί για την αποκατάσταση των συσκευασιών που είχαν φθαρεί, επιφυλασσόμενη για κάθε άλλη ζημία της.
Από την απώλεια των 4 ποδηλάτων και την φθορά των συσκευασιών ζημιώθηκε η ενάγουσα κατά τα ακόλουθα
ποσά : α)Κατά την αξία των ποδηλάτων
που ανερχόταν στο συνολικό ποσόν των
1.482, 90 ευρώ και συγκεκριμένα 1) του
ποδηλάτου τύπου IDEAL ERGOMAX 530
mm σε 285, 50 ευρώ (262, 50 δολάρια
ΗΠΑ), 2) του ποδηλάτου τύπου IDEAL
HILLMASTER 560 mm σε 263, 79 ευρώ
(243,60 δολ. ΗΠΑ), 3) του ποδηλάτου τύπου IDEAL STAGE 550 mm σε 653 ευρώ
(600,80 δολ. ΗΠΑ) και 4)του ποδηλάτου
τύπου IDEAL CITY 24 50, 460 mm σε
280, 70 ευρώ(247 δολ. ΗΠΑ), β) Κατά
το συνολικό ποσόν των 807, 12 ευρώ το
οποίο κατέβαλε για την αποκατάσταση
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των συσκευασιών που εφθάρησαν και
συγκεκριμένα για την προμήθεια 354 τεμαχίων εξωτερικών χαρτοκιβωτίων κατέβαλε το ποσόν των 739, 86 ευρώ (354 χ
2, 09 ευρώ) ενώ για την προμήθεια καρφωτικών, κόλλας, αυτοκόλλητων σημάνσεως και ζωστηρακίων) κατέβαλε το ποσόν των 67, 26 ευρώ (354 χ 0,19 ευρώ).
Δηλαδή η συνολική θετική ζημία
της ανήλθε στον ποσόν των 2.290, 02
ευρώ, η οποία οφείλεται στην προεκτεθείσα αδικοπρακτική συμπεριφορά του
οδηγού του φορτηγού. Με την ένδικη
αγωγή της η ενάγουσα ζήτησε να της
επιδικασθεί για διαφυγόντα κέρδη από
την ματαίωση της συμβάσεως πωλήσεως του μεταφερομένου εμπορεύματος
λόγω της καθυστερήσεως παραδόσεως
αυτού στην αγοράστρια εταιρεία το ποσόν των 23.068, 89 ευρώ, στο οποίο θα
ανερχόταν το καθαρό, προ φόρων, κέρδος από ποσοστό 28, 98% επί συνολικού ποσού τιμήματος 79.602, 79 ευρώ.
Από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι το ποσοστό
κέρδους που θα αποκόμιζε η ενάγουσα
εάν είχαν παραδοθεί εγκαίρως τα μεταφερόμενα εμπορεύματα στην αγοράστρια
και η τελευταία δεν είχε υπαναχωρήσει
από την σύμβαση πωλήσεως θα ανερχόταν πράγματι σε ποσοστό 28, 98% επί
του συνολικού τιμήματος της πωλήσεως,
δηλαδή στο ποσόν των 23.068, 89 ευρώ.
Λόγω όμως της υπαναχωρήσεως
της αγοράστριας και της εξ υπαρχής ανατροπής των αποτελεσμάτων της συμβάσεως αυτής τα ανωτέρω εμπορεύματα επιστράφηκαν στην ενάγουσα, η οποία εν συνεχεία, με συμβάσεις καλύψεως που κατάρτισε με τρίτους αγοραστές, διέθεσε τα
εμπορεύματα αυτά σε αγορές τόσο του
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού (Γερμανία) στις τιμές που είχε συμφωνήσει με
την ως άνω αγοράστρια Αγγλική εταιρεία
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και αποκόμισε το ίδιο ποσοστό κέρδους
(28,98 %) που θα αποκόμιζε εάν είχε ολοκληρωθεί η προεκτεθείσα πώληση.
Τούτο προκύπτει με σαφήνεια
από την κατάθεση του έχοντος ίδιαν αντίληψη μάρτυρος της ενάγουσας Γ.Τ. διευθυντή του εργοστασίου της, ο οποίος
εξεταζόμενος ενόρκως στο ακροατήριο
του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου κατέθεσε «Τα ποδήλατα αυτά τα πουλήσαμε σε
άλλες αγορές σιγά-σιγά…Πήραμε λεφτά
από τις πωλήσεις αυτές… την αξία του
τιμολογίου … Ξανάγιναν ποδήλατα για
την Ελλάδα και την Γερμανία και πουλήθηκαν στις διάφορες αγορές».
Συνεπώς από την υπαναχώρηση
της αγοράστριας δεν ζημιώθηκε κατά τα
ως άνω ποσά η ενάγουσα, καθόσον τα
ίδια ποσά των διαφυγόντων κερδών είσπραξε από την διάθεση αυτών σε άλλους αγοραστές, προορισμός δε της
κατά τα άρθρα 914, 297, 298 ΑΚ αποζημιώσεως από αδικοπραξία είναι η εξουδετέρωση της ζημίας την οποία υπέστη
η ζημιωθείσα και όχι να καταστεί αυτή
πλουσιότερη από πριν όπως θα συνέβαινε εάν της επιδικαζόταν και το παραπάνω ποσόν (βλ. και Λιτζερόπουλο σε
Ερμ.ΑΚ υπ’ άρθρο 298 αριθμ. 46).
Ειρήσθω ότι στην ένδικη αγωγή της δεν εκθέτει ότι πώλησε τα επίδικα εμπορεύματα με μικρότερο ποσοστό
κέρδους από αυτό που θα αποκόμιζε από
την ανωτέρω πώληση και δεν ζητά την τυχόν διαφορά του μικροτέρου από το υψηλότερο κέρδος, η οποία θα μπορούσε
στην περίπτωση αυτή να της επιδικασθεί.
Για τούτο και το ανωτέρω ποσόν
των 23.068, 89 ευρώ πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμο. Από την
ως άνω υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά του υποπροστηθέντος οδηγού
του φορτηγού αυτοκινήτου που είχε ως
αποτέλεσμα την επί μακρόν δέσμευση
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του μεταφερομένου φορτίου μειώθηκε
η φήμη και η αξιοπιστία της ενάγουσας
εταιρείας στην Αγγλική αγορά καθόσον
εμφανίσθηκε αυτή ως αδυνατούσα να
ανταποκριθεί εγκαίρως στις συμβατικές
υποχρεώσεις της, γεγονός που κλόνισε
την εμπιστοσύνη των Άγγλων πελατών
της προς αυτήν και επέφερε κάποια μείωση των εξαγωγών της προς την ανωτέρω αγορά κατά τα έτη 2003 και 2004,
η οποία όμως μείωση των εξαγωγών
της προς την ανωτέρω αγορά κατά τα
έτη 2003 και 2004, η οποία όμως μείωση δεν αποδείχθηκε από οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ότι εξαιτίας του
ανωτέρω περιστατικού ανήλθε σε πο-

σοστό 28, 5% έναντι του προηγουμένου έτους 2002, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η ενάγουσα.
Για τούτο και πρέπει να της επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση για την
ανόρθωση της ηθικής βλάβης που υπέστη. Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη
την έκταση της προσβολής του ονόματος, της φήμης και της αξιοπιστίας της
ενάγουσας, τον βαθμό του πταίσματος
του υποπροστηθέντος οδηγού του φορτηγού αυτοκινήτου, την οικονομική κατάσταση των διαδίκων και τους κανόνες της
κοινής πείρας, κρίνει ότι το ποσόν της
χρηματικής ικανοποιήσεως της ενάγουσας ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.

35/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Παπαγεωργίου, Θεοδώρα Τρομπούκη, Αριστομένης
Μανουράς).
Νομικό πρόσωπο (ανώνυμες εταιρίες). Έλλειψη διοίκησης ή αντίθεση συμφερόντων.
Ο πρόεδρος Πρωτοδικών διορίζει προσωρινή διοίκηση (69ΑΚ). Σχετική αίτηση. Δικάζεται με την εκουσία δικαιοδοσία. Τέτοια αίτηση μπορεί να υποβάλλει και ο μέτοχος της Α.Ε. Σύγκρουση καθηκόντων υπάρχει στις περιπτώσεις του άρθρου 66 και
235ΑΚ αλλά και σε κάθε περίπτωση. Αν τα μέλη της εταιρίας συμμετέχουν και σε διοίκηση άλλης ανώνυμης εταιρίας ανταγωνιστικής, τότε αντικαθίστανται μόνο τα μέλη
εκείνα στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει η σύγκρουση συμφερόντων. Περιστατικά.

Από την διάταξη του άρθρου
69ΑΚ, που εφαρμόζεται και στις ανώνυμες εταιρίες, προκύπτει ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας,
μπορεί, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομον συμφέρον, να διορίσει προσωρινή διοίκηση της εταιρίας και όταν τα συμφέροντα των μελών αυτής συγκρούονται
με τα συμφέροντα του νομικού προσώπου, το οποίο έχει δική του προσωπικότητα και είναι υποκείμενο ξεχωριστών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, διαφορε-

τικών από εκείνα των φυσικών προσώπων, που μετέχουν στην διοίκηση του.
Η αίτηση αυτή δικάζεται κατά την
εκουσία δικαιοδοσία [άρθρα 8 παρ.2
Εισ.Ν.ΚΠολΔ και 739 επ., 786 Κ.Πολ.Δ]. Τέτοιο έννομο συμφέρον έχει προδήλως και ο
μέτοχος της εταιρίας, επίκληση δε της ιδιότητας του αυτής αρκεί για την νομιμοποίηση
του προς άσκηση της σχετικής αιτήσεως.
Σκοπός της διατάξεως αυτής του
άρθρου 69ΑΚ είναι η εξυπηρέτηση των
καλώς νοουμένων συμφερόντων της
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εταιρίας και όχι η καθυπόταξη της πλειοψηφίας στις επιδιώξεις της μειοψηφίας
και η επιβολή των απόψεων της ως προς
την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις επιδιώξεις της μειοψηφίας ή και η διάλυση της εταιρείας.
Η μειοψηφία κατοχυρώνεται με
την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου
[έκτακτου ή δικαστικού, άρθρο 40 του
ν.2190/1920]. Σύγκρουση συμφερόντων
του νομικού προσώπου με εκείνα των
μελών διοίκησης αυτού υπάρχει όχι μόνο
στις περιπτώσεις των άρθρων 66 και
235ΑΚ, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση [ΕΘεσ. 3570/1990 ΕΕμπΔ 1990.76].
Τέτοια σύγκρουση καθηκόντων,
που δικαιολογεί τον διορισμό προσωρινής διοίκησης συντρέχει, συνήθως, όταν
τα μέλη της διοίκησης της εταιρίας συμμετέχουν στην διοίκηση άλλης εταιρίας,
που ενεργεί ανταγωνιστικές πράξεις καθώς και όταν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν προς ίδιον όφελος
με βλάβη των εταιρικών συμφερόντων.
Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει τέτοια σύγκρουση καθηκόντων, το δικαστήριο δεν διορίζει νέα διοίκηση, παύοντας όλα τα μέλη αυτής, ακόμη και εκείνα,
των οποίων τα συμφέροντα δεν συγκρούονται με τα συμφέροντα της εταιρίας, αλλά
αντικαθιστά μόνον εκείνα εξ αυτών, στο
πρόσωπο των οποίων συντρέχει η σύγκρουση συμφερόντων [Μιχ.Θεοδ.Μαρίνος σε Ελλ.Δνη 44.626, Γεωργακόπουλος Δίκαιο Εταιριών ΙV 203, Σημαντήρας
Γεν.Αρχαί του Αστ.Δικ. 1973.250. ΕΠατρ.
455/1994 Ε.ΕμπΔ 1994.592, αντίθ.
ΕΘεσ. 3570/1990 Ε.ΕμπΔ 1990.76].
Η λύση αυτή είναι κατά την κρίση
του δικαστηρίου τούτου ορθότερη, αφενός μεν γιατί είναι σύμφωνη με τον σκοπό της διάταξης του άρθρου 69ΑΚ, αφετέρου δε διότι δεν είναι επιτρεπτό, ενόψει
και της εταιρικής σύμβασης, να αντικαθί-
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σταται και τα μέλη εκείνα των οποίων όχι
μόνον δεν συγκρούονται τα συμφέροντα,
αλλά έχουν επιλεγεί από τους μετόχους για
την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, οι
οποίοι μέτοχοι γνωρίζουν καλλίτερα από
κάθε άλλο τα συμφέροντα της εταιρίας.
Ούτε, άλλωστε, είναι στο σκοπό της διάταξης του ως άνω άρθρου,
η οιονεί τιμωρία και αποπομπή από
την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, εκείνων των μελών της διοίκησης, που ασκούν τα καθήκοντα τους
κατά τρόπο σύμφωνο με τον σκοπό της
εταιρίας. [βλ. Μιχ.-Θεοδ.Μαρίνο όπ.π.
Ε.Πειρ. 285/1997 ΕλλΔνη 1997.1664].
Τέλος, αν ο εταιρικός διοικητής λαμβάνει αποφάσεις, που αποκλίνουν από το
μέτρο επιμελείας του άρθρου 22α του
ν.2190/1920, τότε προσβάλλει την υποχρέωση επιμελούς διαχείρισης και όχι
την υποχρέωση πίστεως.
Επομένως, δεν συντρέχει περίπτωση διορισμού διοίκησης, αφού δεν
συνιστά λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, όταν γίνεται κακή διαχείριση των
υποθέσεων του νομικού προσώπου ή
όταν μέτοχοι που αποτελούν την μειοψηφία, αποδίδουν στα μέλη του ΔΣ παράβαση των νόμων ή κακή διαχείριση ή άρνηση επιβαλλόμενης ενέργειας ή άρνηση
να λογοδοτήσουν ατομικά προς αυτούς.
Ακόμη και όταν αποδίδεται σ’ εκείνους που διοικούν την ΑΕ, άρνηση να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους ή ειδικότερα άρνηση να εγείρουν αγωγή κατά κυριαρχούντος μετόχου και μελών του ΔΣ δεν υφίσταται σύγκρουση καθηκόντων, που δικαιολογεί τον διορισμό προσωρινής διοίκησης και
δεν μπορεί, επίσης, να ζητηθεί τέτοιος διορισμός για να διενεργηθεί τακτικός ή έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της ΑΕ, αφού
με την διάταξη του άρθρου 40 ν.2190/1920
ρυθμίζεται πως, πότε και υπό ποίες προϋποθέσεις ενεργείται ο έλεγχος αυτός.
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Η υπαγωγή της μη επιμελούς διαχείρισης [κακοδιαχείρισης], ως πραγματικού του άρθρου 69ΑΚ με έννομη συνέπεια
την αντικατάσταση των εταιρικών διοικητών κείται όχι μόνον εκτός πεδίου εφαρμογής της διάταξης, αλλά παρεμποδίζει και
την επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού
η έννομη αυτή συνέπεια κλείνει ένα χώρο,
που πρέπει να παραμείνει ελεύθερος από
νομικές κυρώσεις [ΑΠ 765/2005 ΕλΔνη
46.1112, ΕΑ 1282.2007 ΕλΔνη 48.893,
ΕΑ 2553/2004 ΕλλΔνη 45.1699].
Αίτηση διορισμού προσωρινού
ΔΣ, που στηρίζεται στον ως άνω λόγο
πρέπει να απορρίπτεται ως νομικά αβάσιμη. Φυσικά δεν αποκλείεται η κακοδιαχείριση να οφείλεται σε σύγκρουση συμφερόντων ή να συμπίπτει με αυτήν [πχ. εκποίηση περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας σε χαμηλή τιμή προς ανταγωνιστική
επιχείρηση], οπότε πληρούται το πραγματικό του άρθρου 69ΑΚ [Μαρίνος όπ.π].
Στην προκειμένη περίπτωση με
βάση τα εκτιθέμενα στην υπό κρίση αίτηση, αυτή είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, καθόσον τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά και αληθή υποτιθέμενα
εμπίπτουν στην έννοια της πλημμελούς

διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων
από τους τρεις πρώτους των καθ’ώνμέλη του ΔΣ της τέταρτης των καθ’ ών η
αίτηση εταιρίας και ειδικότερα στην εικαζόμενη άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκήσει την αγωγή της τετάρτης
των καθ’ών κατά των τριών πρώτων των
καθ’ ών καθώς και να υποβάλει έγκληση
εις βάρος αυτών επί υπεξαιρέσει, αφού
αποτελούν την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του νομικού προσώπου της τέταρτης των τριών
πρώτων των καθ’ ών –μελών της Διοίκησης αυτής, η οποία να πληροί το πραγματικό της διάταξης του άρθρου 69ΑΚ,
που να δικαιολογεί τον διορισμό προσωρινής διοίκησης, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην αρχή αυτής της σκέψεως.
Το πρωτοβάθμιο, επομένως, Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη
απόφαση του, απέρριψε ως μη νόμιμη
την αίτηση, δεν έσφαλε στην ερμηνεία
και εφαρμογή του νόμου και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τους πέμπτο και
έκτο λόγους εφέσεως είναι απορριπτέα
ως αβάσιμα καθώς και η κρινομένη έφεση στο σύνολο της.

59/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Κορφιάτης, Άγγελος Στεργιόπουλος).
Επιταγή ν.5960/1933. Ο κομιστής μπορεί να ασκήσει την αναγωγή του κατά του οπισθογράφου και του εκδότη και των άλλων υπόχρεων μόνο αν η επιταγή εμφανίσθηκε έγκαιρα και δεν πληρώθηκε και αν η άρνηση βεβαιώνεται με ορισμένο τρόπο (δημόσιο έγγραφο, δήλωση του πληρωτή είτε δήλωση γραφείου συμψηφισμού). Η έκδοση και οπισθογράφηση της επιταγής είναι αναιτιώδης δικαιοπραξία. Αν δεν εμφανισθεί έγκαιρα η επιταγή, τότε η αξίωση διεκδικείται με τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Η μη εμπρόθεσμη εμφάνιση της επιταγής δεν συνάγεται ακυρότητά
της ούτε μπορεί να γίνει λόγος για μετατροπή (182ΑΚ). Περιστατικά.
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Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 40 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής», ο κομιστής μπορεί να ασκήσει την
αναγωγή του κατά των οπισθογράφων,
του εκδότη και των άλλων υπόχρεων,
μόνο εάν η επιταγή εμφανίσθηκε έγκαιρα, δεν πληρώθηκε και αν η άρνηση της
πληρωμής βεβαιώνεται :1) είτε με δημόσιο έγγραφο (διαμαρτυρικό), 2)είτε με
δήλωση του πληρωτή χρονολογημένη
και γραμμένη στην επιταγή με σημείωση της ημέρας εμφάνισης, 3) είτε με χρονολογημένη δήλωση γραφείου συμψηφισμού, που βεβαιώνει ότι η επιταγή εγχειρίσθηκε έγκαιρα και δεν πληρώθηκε.
Περαιτέρω από το άρθρο 1 του
άνω Ν. 5960/1933 προκύπτει ότι η έκδοση και η οπισθογράφηση της επιταγής είναι δικαιοπραξία αναιτιώδης, υπό την έννοια ότι η αναφορά της αιτίας δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των στοιχείων του κύρους
της. Τούτο σημαίνει ότι η έκδοση και η οπισθογράφηση της επιταγής απορρέουν μεν
και αυτές από ορισμένο νομικό δεσμό μεταξύ του εκδότη και του λήπτη ή του οπισθογράφου και του νέου κομιστή, με την
έκδοση όμως ή την οπισθογράφηση της
επιταγής τα μέρη αποσύνδεσαν τον ανωτέρω δεσμό (δηλαδή την υφέρπουσα στην
επιταγή αιτία) από την εξ επιταγής αξίωση
του λήπτη, την οποία και υπήγαγαν στην
ειδική ρύθμιση που ορίζουν οι διατάξεις
του ως άνω νόμου, έτσι ώστε, αν η επιταγή δεν εμφανισθεί εγκαίρως προς πληρωμή κατά τις διατάξεις των άρθρων 28 και
επ. του νόμου αυτού, επέρχονται οι συνέπειες της παραλείψεως αυτής, δηλαδή η
έκπτωση του κομιστή από την εξ επιταγής
αξίωση του και η δυνατότητα του να ασκήσει την εκ του ιδίου νόμου ειδικώς παρεχόμενη και ρυθμιζόμενη αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Εκ τούτων παρέπεται, ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης εμφάνισης της επιτα-
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γής προς πληρωμή, λόγω της ανωτέρω ειδικής ρυθμίσεως, δεν συντρέχει ακυρότητα της επιταγής και άρα δεν μπορεί να γίνει λόγος περί μετατροπής, σύμφωνα με
το άρθρο 182ΑΚ, της εξ επιταγής ενοχής
σε άλλη δικαιοπραξία και έτσι δεν μπορεί
ο κομιστής της να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής βάσει της επιταγής αυτής, είτε ευθέως, είτε ως ενσωματούσης
κατά μετατροπήν αφηρημένη αναγνώριση
ή υπόσχεση χρέους (ΑΠ 1459/1999 ΕλλΔνη 2000.1405, ΑΠ 1458/1999 ΕΕμπΝ
ΝΑ΄ 92, ΕφΘεσ. 3066/2003 ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ
2004.158, ΕφΘεσ. 1121/2000 ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2000.1058).
Στην προκειμένη περίπτωση, με
την από 24.2.1997 αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση, η
ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα εκθέτει ότι
ο πρώτος εναγόμενος και ήδη εφεσίβλητος εξέδωσε στην Πάτρα, στις 30.8.1996,
την 91440962 τραπεζική επιταγή, ποσού
23.800.000 δραχμών, πληρωτέα από την
Τράπεζα Εργασίας, σε διαταγή του δεύτερου εναγομένου. Ότι ο τελευταίος μεταβίβασε με οπισθογράφηση την επιταγή αυτή σ’ αυτήν (ενάγουσα) προς κάλυψη ισόποσου τιμήματος που όφειλε προς
αυτήν από την πώληση υγρών καυσίμων
και ότι την επιταγή αυτή δεν την εμφάνισε
προς πληρωμή στην πληρώτρια Τράπεζα.
Περαιτέρω η ενάγουσα εκθέτει ότι
με την έκδοση της άνω επιταγής ο πρώτος εναγόμενος εκδότης της προέβη σε
αφηρημένη αναγνώριση χρέους προς το
δεύτερο εναγόμενο και ότι ο τελευταίος
εκχώρησε την παραπάνω απαίτηση του
σ’ αυτήν (ενάγουσα). Επικαλούμενη ακολούθως η ενάγουσα ότι η ίδια αποδέχθηκε την άνω εκχώρηση με την παραλαβή
του σώματος της εν λόγω επιταγής, ζήτησε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να
της καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος,
το ποσό των 23.800.000 δραχμών, κυρί-
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ως βάσει της διατάξεως του άρθρου 40
του Ν. 5960/1933 και, επικουρικώς, βάσει της αφηρημένης αναγνώρισης χρέους και των περί εκχώρησης διατάξεων,
με το νόμιμο τόκο από 31.8.1996, άλλως
από την επόμενη ημέρα της λήξης της
προς εμφάνιση προθεσμίας, άλλως από
την επίδοση της αγωγής.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με
την 696/1998 απόφαση του, απέρριψε
την αγωγή κατά την κύρια βάση της ως
μη νόμιμη και παρέπεμψε αυτήν κατά την
επικουρική βάση της για εκδίκαση, κατά
την τακτική διαδικασία ενώπιον του καθ’
ύλην αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, το οποίο με την 929/2001
απόφαση του απέρριψε ως μη νόμιμη
την αγωγή ως προς το δεύτερο εναγόμενο και ανέβαλε την έκδοση οριστικής
αποφάσεως ως προς τον πρώτο εναγόμενο, τάσσοντας τις δέουσες αποδείξεις.
Ακολούθως, με την από 18.6.2003
αίτηση-κλήση της ενάγουσας επανήλθε η
υπόθεση προς συζήτηση και έκδοση οριστικής αποφάσεως, συζητήσεως δε γενομένης, εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση,
η οποία απέρριψε ως μη νόμιμη την αγω-

γή ως προς τον πρώτο εναγόμενο και κατά
την παραπεμφθείσα επικουρική βάση της.
Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονείται η ενάγουσα με τους αναφερόμενους στην κρινόμενη έφεση λόγους που
ανάγονται σε εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, και ζητεί την εξαφάνιση της, ώστε να γίνει δεκτή η αγωγή της κατά την επικουρική
βάση της ως προς τον πρώτο εναγόμενο.
Σύμφωνα όμως με όσα εκτίθενται
στη μείζονα σκέψη της απόφασης αυτής, η αγωγή κατά την επικουρική βάση
της είναι μη νόμιμη και απορριπτέα, καθόσον η μη εμφάνιση της ένδικης επιταγής έχει τις ανωτέρω συνέπειες (έκπτωση από την αξίωση της από την επιταγή) και δεν συνεπάγεται ακυρότητα αυτής και άρα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετατροπή της ενοχής από
αυτή (επιταγή) σε άλλη δικαιοπραξία,
σύμφωνα με το άρθρο 182ΑΚ.
Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με την εκκαλούμενη απόφαση του έκρινε ομοίως, ορθά εφάρμοσε
τις προαναφερθείσες διατάξεις και ο περί
του αντιθέτου σχετικός λόγος της εφέσεως είναι αβάσιμος και απορριπτέος.

73/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ματσούκης, Αλέκος Καρώκης, Αναστάσιος Τελώνης).
Ανώνυμη εταιρία. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται έναντι του νομικού προσώπου της
Α.Ε. για κάθε ζημιά που από πταίσμα τους προξενήθηκε στην εταιρία. Η ευθύνη αυτή
υπάρχει και όταν η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη αποτελεί αδικοπραξία. Η σχετική
αγωγή ασκείται υποχρεωτικά αν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη
πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Δ..Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση
που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Δ.Σ. Πότε ευθύνονται τα μέλη του Δ.Σ.
και ο διευθύνων σύμβουλος. Η ευθύνη αυτή είναι εξωσυμβατική και ενδοσυμβατική.
Συμβιβασμός της ΑΕ ή παραίτησή της από τις προς αποζημίωση αξιώσεις της. Προϋποθέσεις (άρθρο 22 παρ.4 ν.2190(1920). Περιστατικά.
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Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 18, 22α, 22β του Ν
2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών»,
68, 714, 297, 298 ΑΚ και 31 και 32 του
ΕμπΝ προκύπτει, ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας ευθύνονται έναντι του νομικού προσώπου
της εταιρίας για ζημία που από πταίσμα
τους προξενήθηκε στην εταιρία, η ευθύνη
τους δε αυτή υπάρχει (κατά τα άρθρα 914
και 919 ΑΚ) και όταν η ζημιογόνος πράξη
ή παράλειψη τους αποτελεί αδικοπραξία,
με την έννοια των άρθρων αυτών.
Ήτοι αν είναι παράνομη και υπαίτια και ζημιογόνος για τα συμφέροντα
της εταιρίας. Στις περιπτώσεις δε αυτές υπαίτιας ζημιογόνου πράξεως ή
παραλείψεως στρεφόμενης κατά του
νομικού προσώπου της εταιρίας, την
προς αποζημίωση αξίωση έχει μόνο
το αμέσως ζημιωθέν νομικό πρόσωπο της εταιρίας, το οποίο και νομιμοποιείται αποκλειστικά να εγείρει την οικεία αγωγή κατά των μελών της Διοίκησης κατά τους όρους του άρθρου 22 β
του Κωδ. Ν. 2190/1920 (ΑΠ 1298/2006
Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1888/2005 ΕλλΔνη
2006.490, Εφ.Αθ. 252/2007 ΕΠΙΣΚΕΜΠ
Δ 2007.558, Εφ.Αθ. 3494/2007 ΔΕΕ
2007.1191, Εφ.Θεσ. 2399/2005 ΕΠΙΣΚ
ΕΜΠ Δ 2006.486).
Κατά τους ορισμούς του άνω άρθρου 22β παρ.1 του Ν.2190/1920, όπως
ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το
άρθρο 10 παρ. 5 του Ν.2339/1995, «οι αξιώσεις της εταιρίας κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των
εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν
τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι
εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν
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απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου». Η απόφαση της
γενικής συνελεύσεως ή η αίτηση της πιο
πάνω μειοψηφίας για την άσκηση της
εταιρικής αγωγής πρέπει να καθορίζει
ακριβώς την αξίωση για την οποία αποφασίζεται ή ζητείται η έγερση της αγωγής
και τα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφεται η αξίωση (Εφ.Θεσ. 2303/1998 ΔΕΕ
1999. 1143, Εφ.Αθ. 3494/2007 ό.π.).
Περαιτέρω από τη διάταξη του
άρθρου 22α παρ.1 εδ. α΄ και 2 του
Ν.2190/1920 προκύπτει ότι κάθε μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης
εταιρίας ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά
τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για
κάθε πταίσμα αυτού, ότι η ευθύνη αυτή
δεν υφίσταται, εάν ο σύμβουλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη και ότι αυτό υφίσταται
για τον διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος
είναι υπόχρεος για κάθε επιμέλεια. Η νομική φύση της ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας θα κριθεί με βάση το είδος της έννομης
σχέσης που συνδέει αυτά με την εταιρία.
Ως νομική βάση της ευθύνης τους
έναντι της ανώνυμης εταιρίας πρέπει να
θεωρηθεί η παράβαση των υποχρεώσεων, που τους επιβάλλει, τόσο η σύμβαση, που υπάρχει μεταξύ αυτών και της
εταιρίας, όσο και η νομοθεσία ή το καταστατικό της εταιρίας και επομένως, η ευθύνη αυτή είναι ευθύνη τόσο ενδοσυμβατική, η οποία απορρέει από τη σύμβαση όσο και ευθύνη εκ του νόμου (αδικοπρακτική). Δηλαδή συντρέχει περίπτωση συρροής αξιώσεων, εφόσον η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη τους αποτελεί ταυτόχρονα και αδικοπραξία (βλ.
ΑΠ 769/1995 ΔΣ ΑΕ/ΕΠΕ 1998.163,
ΑΠ 1285/1980 ΕΕΝ 1981.298, Εφ.Αθ.
4860/2006 ΕΕμπΔ 2007.590).
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Ως προς τη σχέση που συνδέει το
νομικό πρόσωπο της εταιρίας με τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου ο ΕμπΝ στο
άρθρο 32 χαρακτηρίζει τη σχέση αυτή
ως «εντολή», όπως η εντολή τυποποιείται και ρυθμίζεται στον ΑΚ (ΑΠ 907/1998
ΕΕμπΔ 1998. 798, ΑΠ 1364/1990
ΕΕμπΔ 1991.639, ΑΠ 87/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ Εφ.Αθ. 4860/2006 ό.π.) ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ανάλογα με
το αν το μέλος αμείβεται ή όχι (Εφ.Αθ.
1179/1991 ΕΕμπΔ 1993.228, Εφ.Αθ.
7873/1991 ΕλλΔνη 1993.621, Ν.Ρόκας,
Εμπορικές Εταιρίες, 4η έκδ., σελ.199).
Στην προκείμενη περίπτωση, η
ένδικη αγωγή, με το προεκτεθέν περιεχόμενο, ως προς τον πρώτο εναγόμενο
παραδεκτώς ασκήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 22β
του Κωδ. Ν. 2190/1920, που απαιτούνται
για την άσκηση αξιώσεων της ανώνυμης
εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού
συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, καθόσον η ενάγουσα
ανώνυμη εταιρία με την αγωγή της αποδίδει δόλο στον πρώτο εναγόμενο για την
αναφερόμενη σ’ αυτήν (αγωγή) ζημιογόνο ενέργεια του, και, συνεπώς, δεν απαιτείτο κατά νόμο (άρθρο 22β παρ.1 εδαφ.
τελευταίο του Κωδ.Ν. 2190/1920, για το
παραδεκτό της αγωγής κατά το μέρος
που στρέφεται κατά του πρώτου εναγομένου, να ασκηθεί αυτή μετά από νομότυπη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ενάγουσας
ή αίτηση της μειοψηφίας των μετόχων.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που, με την εκκαλούμενη απόφαση του
αποφάνθηκε ομοίως δεν έσφαλε και ο
αντίθετος λόγος της εφέσεως, με τον
οποίο αποδίδεται στην εκκαλουμένη
απόφαση το σφάλμα ότι από εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου
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απέρριψε τον περί ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποιήσεως της ενάγουσας
ισχυρισμό του πρώτου εναγομένου, για
το λόγο ότι για το παραδεκτό της αγωγής έπρεπε αυτή να ασκηθεί μετά από
νομότυπη λήψη απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων που να εκφράζει σαφώς τη βούληση της για την άσκηση της ένδικης αγωγής κατά του τελευταίου και να καθορίζει επακριβώς την
αξίωση για την οποία ζητείται η έγερση
της ένδικης αγωγής εναντίον του, δεν είναι βάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.
Περαιτέρω η ένδικη αγωγή, έχουσα το προεκτεθέν περιεχόμενο, αφορώσα αφενός την αποκατάσταση της
εκ 65.000.000 δραχμών ή 190.755,69
ΕΥΡΩ ζημίας, που προξενήθηκε στην
ενάγουσα ανώνυμη εταιρία, αμέσως ζημιωθείσα, από πταίσμα του πρώτου εναγομένου, μέλους του ΔΣ και Διευθύνοντος
Συμβούλου αυτής, ως προς τη διαχείριση
των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και λόγω
της τελεσθείσας εις βάρος της αδικοπραξίας, και αφετέρου την αποκατάσταση της
ηθικής βλάβης που υπέστη η ενάγουσα
εξαιτίας της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς του πρώτου εναγομένου, στο δικόγραφο της οποίας επιτρεπτώς σωρεύεται αίτημα αποζημιώσεως της ενάγουσας από ενδοσυμβατική ευθύνη και αίτημα αποζημιώσεως από αδικοπρακτική
συμπεριφορά του πρώτου εναγομένου,
τα οποία δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους,
καθόσον συντρέχει εν προκειμένω περίπτωση συρροής νομίμων βάσεων της
αξίωσης, αφού η επικαλούμενη ζημιογόνος πράξη του πρώτου εναγομένου αποτελεί ταυτόχρονα και αδικοπραξία, περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων, των
θεμελιούντων κατά νόμον αυτή, ως και
ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της
διαφοράς και ορισμένο αίτημα και ως εκ
τούτου είναι επαρκώς ορισμένη, είναι δε
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κατά τα άνω κεφάλαια της νόμιμη, στηριζόμενη στις προπαρατεθείσες διατάξεις.
Κρίνοντας συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ορισμένη και νόμιμη
την αγωγή και ως προς τις δύο βάσεις
της, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το
νόμο και, συνεπώς, οι αντίθετοι σχετικοί λόγοι της εφέσεως πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 22α
παρ.4 του Κωδ. Ν.2190/1920, «η εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των προς
αποζημίωσιν αξιώσεων της ή να συμβιβασθεί μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφόσον
συγκατατίθεται η γενική συνέλευσις και
δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το ¼ του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου».
Με την ως άνω διάταξη τίθενται
φραγμοί στη χωρίς προϋποθέσεις δυνατότητα απαλλαγής από την ευθύνη
αποζημίωσης μελών του ΔΣ που υπαίτια ζημίωσαν την εταιρία. Οι όροι «παραίτηση» και «συμβιβασμός» στη διάταξη του άρθρου 22α παρ.4 νοούνται καταρχήν με την τεχνική έννοια των όρων
στο κοινό δίκαιο.
Σύμφωνα με τα εκεί ισχύοντα η
«παραίτηση» περιλαμβάνει κάθε μονομερή δικαιοπραξία ή σύμβαση που επιφέρει ολική ή μερική απόσβεση δικαιώματος της εταιρίας, ενώ η έννοια του συμβιβασμού ορίζεται στο άρθρο 871 ΑΚ ως
η σύμβαση με την οποία οι συμβαλλόμενοι λύνουν μία έριδα ή βεβαιότητα που
έχουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Ο σκοπός της διατάξεως του άρθρου 22α παρ.
4 επιτάσσει να γίνει δεκτό κατά διασταλτική ερμηνεία, ότι στις έννοιες της παραίτησης και του συμβιβασμού της διάταξης
αυτής υπόκειται γενικά κάθε δικαιοπραξία, η οποία ως προς το αποτέλεσμα της
ισοδυναμεί με παραίτηση ή συμβιβασμό.
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Επίσης, η εν λόγω παραίτηση ή
ο συμβιβασμός μπορεί να αφορά κάθε
αξίωση της εταιρίας κατά των μελών
του ΔΣ, είτε αυτή στηρίζεται στον Κωδ.
Ν.2190/1920, είτε στο αστικό δίκαιο, είτε
σε διάταξη της ειδικής νομοθεσίας, είτε
τέλος στη σύμβαση.
Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του άρθρου 22α παρ.4, η παραίτηση
και ο συμβιβασμός της εταιρίας μπορεί
να γίνει μόνο ύστερα από απόφαση της
γενικής συνελεύσεως των μετόχων, η
οποία μπορεί να ληφθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως.
Η διετία υπολογίζεται σύμφωνα
με τις γενικές διατάξεις και για τη λήψη
της απόφασης της γενικής συνελεύσεως
αρκεί η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρέλευση της διετίας, χωρίς να απαιτείται καμιά άλλη ενέργεια ή παράλειψη (απραξία) της εταιρίας. Ο σκοπός της διάταξης
πληρούται, όταν η διετία έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση της γενικής συνελεύσεως.
Περαιτέρω κατά τη διάταξη του
άρθρου 22α παρ.2 εδ. 3 του Κωδ. Ν.
2190/1920, η ευθύνη των μελών του ΔΣ
δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί σύννομης αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως (με
την οποία δηλαδή είχε δοθεί η συναίνεση της Γ.Σ. για την τέλεση των πράξεων
ή παραλείψεων αυτών).
Στην περίπτωση αυτή δεν ανακύπτει ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων
των άρθρων 22α παρ.4 και 35 παρ.1 του
Κωδ. Ν. 2190/1920. Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τη διατύπωση της άνω διατάξεως για να έχει το
απαλλακτικό αποτέλεσμα να είναι σύννομη και μάλιστα τόσο από τυπική όσο
και από ουσιαστική άποψη. Επίσης από
το συνδυασμό της διάταξης αυτής με τη
διάταξη της παρ.4 του ίδιου άρθρου, της
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οποίας η διατύπωση είναι απόλυτη, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η «σύννομη» απόφαση της γενικής συνελεύσεως πρέπει
να είναι προγενέστερη της πράξης ή παράλειψης του ΔΣ και ότι η μεταγενέστερη
απόφαση (έγκριση) δεν συμβαδίζει με το
πνεύμα των εν λόγω διατάξεων.
Η ισχύς μίας μεταγενέστερης
απόφασης πρέπει να κρίνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22α παρ.4
(βλ. Ν. Ρόκα, Εμπορικές Εταιρίες, εκδ.
6η, σελ. 329 επ., Ι. Μάρκου, Σκέψεις
πάνω στα άρθρα 35 και 22α του Κωδ. Ν.
2190/1920, ΕΕμπΔ 1990, σελ.599 επ.).
Ο εκκαλών ισχυρίσθηκε πρωτοδίκως, ισχυρίζεται δε και πάλι με λόγους
της εφέσεως του ότι δεν υφίσταται συμβατική του ευθύνη προς αποζημίωση
της εφεσίβλητης εταιρίας ως εκ της ιδιότητας του ως μέλους του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου της τελευταίας, καθόσον η εφεσίβλητη εταιρία παραιτήθηκε από την ένδικη αξίωση της με τη συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της, χωρίς να αντιταχθεί μειοψηφία εκπροσωπούσα το ¼ του στη συνέλευση αυτή εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, αφού κατά την τακτική συνεδρίαση της στις 30-6-2000 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εφεσίβλητης ενέκρινε
την επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων αυτής ποσού 65.000.000 δραχμών σε
μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και αποφάσισε κατά πλειοψηφία, οποιαδήποτε ζημία από την ως άνω επένδυση να βαρύνει τους μετόχους, ισχυριζόμενος περαιτέρω ο εκκαλών ότι η μεταγενέστερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εφεσίβλητης κατά τη συνεδρίαση της 16 και 17-9-2000, κατά την οποία
αποφασίσθηκε η έγερση εταιρικής αγωγής εναντίον του, είναι χωρίς έννομη επιρροή, αφού με την προγενέστερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εφεσίβλη-
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τη παραιτήθηκε από την προς αποζημίωση αξίωση της εναντίον του και η δήλωση της αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί
διότι η ως άνω απόφαση ήταν σύννομη.
Επικουρικώς ισχυρίσθηκε ότι η
δήλωση της πλειοψηφίας των μετόχων
της εφεσίβλητης ότι αναλαμβάνουν την
εκ της κακής πορείας της επένδυσης
ύψους 65.000.000 δραχμών προκύψασα ζημία, περιέχει ρητή και κατηγορηματική άφεση χρέους, την οποία αυτός
(εκκαλών) αποδέχθηκε και έτσι επήλθε,
κατά συμβατικό τρόπο, απόσβεση της
ενοχής κατ’ άρθρο 454 ΑΚ.
Οι προαναφερόμενοι ισχυρισμοί
του εκκαλούντος, οι οποίοι συνιστούν τις
από τα άρθρα 22α παρ.4 του Κωδ. Ν.
2190/1920 και 454 ΑΚ ενστάσεις, αντίστοιχα, είναι απορριπτέοι ως μη νόμιμοι.
Και τούτο διότι σύμφωνα με την προηγηθείσα νομική σκέψη, α) με τη νέα διάταξη
του άρθρου 22α προστέθηκε με το άρθρο
9 του ν.δ. 4237/1962 (ΦΕΚ Α΄ 123), η παραίτηση και ο συμβιβασμός της εταιρίας
μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων,
η οποία μπορεί να ληφθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως, η
οποία (διετία) πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία μπορεί να ληφθεί μετά την
πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως, η οποία (διετία) πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση της γενικής συνέλευσης,
στοιχείο (δηλ. παρέλευση διετίας από τη
γένεση της ένδικης αξιώσεως αποζημιώσεως), το οποίο δεν επικαλείται ο εκκαλών, αλλά και από τα ως άνω εκτιθέμενα
πραγματικά περιστατικά ,και αληθή υποτιθέμενα, δεν συντρέχει στην προκείμενη
περίπτωση και β) η διάταξη του άρθρου
22α παρ.4 του Κωδ.Ν. 2190/1920 ως ειδι-
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κή, υπερισχύει της γενικής διατάξεως του
άρθρου 454 ΑΚ και, συνεπώς, δεν μπορεί να γίνει λόγος για απόσβεση της ενοχής με άφεση χρέους, καθόσον, σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα οδηγούσε σε
καταστρατήγηση της ως άνω ειδικής διατάξεως του άρθρου 22α παρ.4 του Κωδ.
Ν. 2190/1920, σκοπός της οποίας ήταν
να τεθούν φραγμοί στην, χωρίς προϋποθέσεις, δυνατότητα απαλλαγής από την
ευθύνη αποζημίωσης των μελών του ΔΣ
που υπαίτια ζημίωσαν την εταιρία, όπως
συνέβαινε πριν το ν.δ. 4237/1962.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με την εκκαλούμενη απόφαση του έκρινε ομοίως, απορρίπτοντας
τους προαναφερόμενους ισχυρισμούς
του εκκαλούντος ως μη νόμιμους, δεν
έσφαλε, αλλά αντίθετα ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και οι αντίθετοι σχετικοί λόγοι της εφέσεως πρέπει να
απορριφθούν ως αβάσιμοι κατ’ ουσίαν.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την
1114/23-6-1983 απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας, η οποία δημοσιεύθηκε
νόμιμα στο 2092/4-7-1983 ΦΕΚ (τ.Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.), χορηγήθηκε άδεια σύστασης
και έγκρισης του καταστατικού της ανώνυμης δια μετοχών ενάγουσας ναυτιλιακής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ (ΣΕΤΑ) ΑΕ», όπως
αυτό (καταστατικό) είχε καταρτισθεί με
την 19112/6-6-1983 πράξη του εκτελούντος χρέη συμβολαιογράφου Ι.Θ, Γενικού Προξένου της Ελλάδας στον Καναδά, με αρχική έδρα κατά το καταστατικό
την Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας και στη
συνέχεια το Ρίο Αχαΐας, και οριζόμενη
διάρκεια τα τριάντα (30) έτη.
Στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού
της, που, μεταξύ άλλων, είναι η απόκτηση
με αγορά ή ναυπήγηση και η εκμετάλλευ-

511

ση πλοίων (Ferry-boats κτλ) καταλλήλων
για την ασφαλή μεταφορά προσώπων και
οχημάτων πάσης φύσεως, η ενάγουσα
εταιρία, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου σε
Έλληνες της διασποράς, προερχόμενους
από το Τορόντο Καναδά εκμεταλλεύεται
το πλοίο (ferry-boat) πλοιοκτησίας της,
με το όνομα «ΣΟΦΙΑ Π», το οποίο είναι
δρομολογημένο στην πορθμειακή γραμμή Ρίου –Αντιρρίου. Με την έναρξη των
εργασιών της ενάγουσας εταιρίας και τη
δρομολόγηση του παραπάνω πλοίου, μικρός αριθμός μετόχων της (τρεις ή τέσσερις) επέστρεψαν στην Ελλάδα, όπου
εγκαταστάθηκαν μόνιμα, εργαζόμενοι στο
εν λόγω πλοίο.
Μεταξύ αυτών ήταν και ο πρώτος
εναγόμενος –εκκαλών ο οποίος εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα το έτος
1986 και αρχικά εργάσθηκε ως βοηθός
μηχανικού και στη συνέχεια ως μηχανικός του παραπάνω πλοίου, ενώ παράλληλα διετέλεσε διαχειριστής και Διευθύνων Σύμβουλος της ενάγουσας εταιρίας
από το έτος 1986 έως τα μήνα Αύγουστο του έτους 2000, οπότε το Δ.Σ. της τελευταίας με την 171/30-8-2000 απόφαση του έπαυσε αυτόν από τα καθήκοντα
του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Μετά την πάροδο δέκα και πλέον ετών από την έναρξη λειτουργίας
της ενάγουσας εταιρίας και συγκεκριμένα το έτος 1998, όπως προκύπτει από
το από 30-6-1998 πρακτικό του ΔΣ της
(με αριθμό μητρώου 10485/41/Β/86/8)
που καταχωρίσθηκε στο 8172/16-101998 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), εκλέχθηκε
πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με το
20/30-6-1998 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο συγκροτήθηκε σε
σώμα, ως εξής: 1)Τ.Π, Πρόεδρος 1)Χ.Μ,
Αντιπρόεδρος, 3)Γ.Α (πρώτος εναγόμενος) Διευθύνων Σύμβουλος, 4) Ν.Π, μέλος, και 5)Η.Ν, μέλος.
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Η θητεία των ανωτέρω ΔΣ ορίσθηκε διετής, ήτοι από 1-1-1999 έως
31-12-2000, ενώ η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της ενάγουσας ανατέθηκε στον πρώτο εναγόμενο, ο οποίος είχε κατά το καταστατικό, την εξουσία
διενέργειας διαχειριστικών πράξεων για
λογαριασμό της εταιρίας.
Τόσο ο πρώτος εναγόμενος, όσο
και η σύζυγος του Σ. είναι μέτοχοι της
εταιρίας με συνολικό ποσοστό συμμετοχής 5% στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του ανωτέρω εκλεγμένου ΔΣ της ενάγουσας και
συγκεκριμένα στις 9-7-1999 συνήλθε στο
Ρίο Αχαΐας η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία διήρκησε δύο ημέρες ήτοι στις 9 και 10/7/1999.
Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση (με αρχική απαρτία 81, 579% των
μετόχων-απουσίαζαν οι εκ των μετόχων
Γ., Μ., και Γ., από τους οποίους οι δύο
τελευταίοι προσήλθαν κατά τη διάρκεια
των εργασιών της ανωτέρω Γ.Σ.), εκτός
των άλλων, λήφθηκε απόφαση για την
αξιοποίηση των ρευστών διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας.
Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε
όπως, οι δύο ελεγκτές της εταιρίας Δ.Μ
και Κ.Σ μαζί με τον λογιστή αυτής Ε.Σ,
αναλάβουν από κοινού το έργο της επένδυσης των πλεοναζόντων ρευστών σε
αμοιβαία κεφάλαια σταθερής απόδοσης
(διαχείριση διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων).
Η σχετική απόφαση λήφθηκε
μετά από εισήγηση των δύο ελεγκτών
της εταιρίας, η οποία έγινε ομόφωνα
αποδεκτή από την Γενική Συνέλευση.
Παράλληλα δόθηκε η εντολή στον ανωτέρω λογιστή όπως μέχρι την 20η ημέρα του εκάστοτε επόμενου μήνα ειδοποιεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές
για τα κάθε μορφής διαθέσιμα κεφάλαια,
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υπόλοιπα ταμείων και επενδύσεις που
υπήρχαν στη διάθεση της εταιρίας την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Με την ανωτέρω απόφαση η ενάγουσα εταιρία σύννομα δια του ανώτατου καταστατικού της οργάνου (τη Γενική Συνέλευση) εξέφρασε τη βούληση της
για συγκεκριμένο θέμα διαχείρισης, θέτοντας όρια στην εξουσία του Δ.Σ. της, μέλος του οποίου ήταν ο πρώτος εναγόμενος με την ιδιότητα μάλιστα του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατά τρόπο διττό, δηλαδή αφενός ορίζοντας τον τρόπο αξιοποίησης των ρευστών διαθέσιμων κεφαλαίων της ενάγουσας εταιρίας, τα οποία
αποφάσισε να επενδυθούν σε αμοιβαία
κεφάλαια σταθερής απόδοσης, τα οποία
είχαν μικρή απόδοση, αλλά ήσαν χαμηλού κινδύνου, και αφετέρου αναθέτοντας
την εν λόγω επένδυση σε τριμελή επιτροπή, η οποία συγκέντρωνε τα εχέγγυα της
αξιοπιστίας, αφού αυτή απαρτιζόταν από
τους δύο ελεγκτές και το λογιστή της εταιρίας, ήτοι πρόσωπα που δεν ήσαν μέλη
του Δ.Σ., έτσι ώστε να εξασφαλίζεται περισσότερη διαφάνεια.
Ο λόγος λήψης της ανωτέρω
απόφασης και η σκοπιμότητα επιλογής
των ανωτέρω προσώπων, στα οποία
ανατέθηκε το έργο της ανωτέρω επένδυσης πρέπει να αναζητηθεί στην προηγούμενη δεκαετία, κατά την οποία ο
πρώτος εναγόμενος, έχοντας την αποκλειστική και ανεξέλεγκτη διαχείριση των
εταιρικών υποθέσεων, χωρίς σχετική
εντολή ή απόφαση κατάργησε ανεπίτρεπτα τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό
και διαχειριζόταν τα χρήματα της εταιρίας, που ανέρχονταν σε πολλά εκατομμύρια, από προσωπικούς του λογαριασμούς, την κίνηση των οποίων ουδέποτε γνωστοποίησε στα μέλη του Δ.Σ. της
εταιρίας ή στους μετόχους.
Συγκεκριμένα, όπως ο ίδιος συ-
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νομολογεί, είχε τοποθετήσει τα διαθέσιμα
κεφάλαια της εταιρίας σε προνομιακό λογαριασμό κατάθεσης, με συνδικαιούχους
τον ίδιο και το μέτοχο της εταιρίας Γ.Λ., με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής εικόνα για οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
Το γεγονός της αυθαίρετης διαχείρισης των χρημάτων της εταιρίας αγνοούσαν οι περισσότεροι των μετόχων καθόσον αυτοί, λόγω της μόνιμης κατοικίας τους στο Τορόντο Καναδά, δεν είχαν
άμεση και συχνή επαφή με τη λειτουργία της εταιρίας στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα, λόγω της αποστάσεως και της
άγνοιας των να είναι δύσκολη η παρέμβαση τους ακόμα και όταν είχαν πληροφορίες περί ατασθαλιών στην οικονομική διαχείριση της εταιρίας εκ μέρους του
εναγομένου, ο οποίος ήταν αποκλειστικός διαχειριστής της εταιρικής περιουσίας χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.
Η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν
υπήρχε βιβλίο ταμείου της εταιρίας, το
οποίο, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις των δύο ελεγκτών για τη δημιουργία
του, δεν καθιέρωναν ο πρώτος εναγόμενος και ο λογιστής Ε.Σ, με πρόθεση να
μην εμφανίζεται καθημερινά σ’ αυτά το
ποσό των ρευστών διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας, του οποίου θα ήταν εύκολος ο έλεγχος και η σύγκριση του θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους
μετόχους για οποιονδήποτε σκοπό της
εταιρίας και όχι ατομικά από τον πρώτο
εναγόμενο, όπως συνέβαινε μέχρι τότε.
Ο πρώτος εναγόμενος, ως Διευθύνων Σύμβουλος της ενάγουσας εταιρίας, ήτοι ως διαχειριστής ξένης περιουσίας είχε υποχρέωση να διαφυλάττει και
να προάγει τα συμφέροντα της εταιρίας
και των μετόχων της και να μην χρησιμοποιεί τις εξουσίες του κατά τρόπο που
να βλάπτει τα συμφέροντα αυτά, εντός
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των πλαισίων που θέτει ο νόμος, το καταστατικό και οι αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης, κατά τα άρθρα 66, 69 ΑΚ,
23 και 23α του Κωδ.Ν.2190/1920.
Πλην όμως αυτός καίτοι εγνώριζε την ως άνω απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, όχι μόνο δεν συνέδραμε τα
μέλη της άνω Τριμελούς Επιτροπής για
την υλοποίηση της ανωτέρω αποφάσεως, παρά τις επανειλημμένες άκαρπες,
προσπάθειες των δύο ελεγκτών να έλθουν σε επικοινωνία μαζί του, προκειμένου να τους γνωστοποιήσει τα ρευστά διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρίας, ώστε να
λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για
την επένδυση αυτών, ενόψει ότι, όπως
προαναφέρθηκε, τα ρευστά διαθέσιμα
κεφάλαια ήσαν κατατεθειμένα σε ατομικό
προνομιακό λογαριασμό κατάθεσης, με
συνδικαιούχο το μέτοχο Γ.Λ. αλλά, αντιθέτως, ενεργώντας με δόλο ήτοι με πρόθεση, παραβίασε την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Συγκεκριμένα: α) ο ίδιος και όχι
η ορισθείσα τριμελής επιτροπή προέβη στην επένδυση των ρευστών διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας ύψους
65.000.000 δραχμών, β)όχι επ’ ονόματι της ενάγουσας εταιρίας ,όπως όφειλε, αλλά επ’ ονόματι του ίδιου και τρίτων
προσώπων της επιλογής του, και γ) όχι
σε αμοιβαία κεφάλαια μικρού επενδυτικού ρίσκου, αλλά σε μετοχικά αμοιβαία
κεφάλαια, τα οποία, καίτοι παρέχουν
μεγαλύτερη προσδοκία κερδών, έχουν
υψηλό κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου.
Συγκεκριμένα ο πρώτος εναγόμενος ανέλαβε αυθαίρετα από το ταμείο
της εταιρίας τμηματικά και συγκεκριμένα
1) στις 17-9-1999 το ποσό των 5.000.000
δραχμών, 2) στις 8-10-1999 το ποσό των
20.000.000 δραχμών, 3) στις 23-12-1999
το ποσό των 15.000.000 δραχμών, 4)
στις 23-12-1999 το ποσό των 15.000.000
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δραχμών, και 5)στις 16-2-2000 το ποσό
των 10.000.000 δραχμών, και 5) στις 162-2000 το ποσό των 10.000.000 δραχμών, τα άνω δε ποσά τοποθέτησε αντίστοιχα σε αμοιβαία κεφάλαια «ΑLPHA
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»
και «ΑLPHA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» στο όνομα του με συνδικαιούχους τρίτα πρόσωπα, ξένα προς την
εταιρία (σύζυγο του, Ε.Σ και Γ.Λ).
Με τις άνω ενέργειες του ο πρώτος εναγόμενος, υπό την ιδιότητα του
μέλους του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της ενάγουσας εταιρίας, εν γνώσει του και με πρόθεση παρέβη την υποχρέωση του να ασκεί τη διαχειριστική του
εξουσία και αρμοδιότητες του εντός των
πλαισίων που θέτουν ο νόμος, το καταστατικό και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με στόχο την
προαγωγή των εταιρικών συμφερόντων,
αφού, στην προκείμενη περίπτωση, παρέβη την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ενήργησε κατά τρόπο αντίθετο προς το περιεχόμενο της.
Η παράβαση αυτή συνιστά το παράνομο, το οποίο κατά το αστικό δίκαιο
αποτελεί προϋπόθεση τόσο της ενδοσυμβατικής όσο και της αδικοπρακτικής
ευθύνης του πρώτου εναγομένου, ανεξαρτήτως της ποινικής του ευθύνης για
το αδίκημα της υπεξαίρεσης και μάλιστα
στην κακουργηματική του μορφή, πράξη για την οποία αυτός έχει παραπεμφθεί για να δικασθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών.
Ο δόλος δε του πρώτου εναγομένου συνίσταται στη γνώση και θέληση παράβασης της ανωτέρω αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης καθώς
και στη πρόθεση να ενσωματώσει στην
περιουσία του το συνολικό ποσό των
65.000.000 δραχμών που επένδυε κατά
τον ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο.
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Πρέπει δε να σημειωθεί, ότι την
παραβίαση της προαναφερθείσας αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της ενάγουσας εταιρίας εκ μέρους του πρώτου εναγομένου πιστοποίησαν και οι ελεγκτές Δ.Μ και ο Κ.Σ, οι
οποίοι, αφού προέβησαν σε έλεγχο των
λογιστικών βιβλίων της ενάγουσας και
των αποτελεσμάτων που σημειώθηκαν
στη διαχειριστική περίοδο από 1-1-1999
έως 31-12-1999, συνέταξαν την από 169-2000 έκθεση τους, στην οποία, μεταξύ
άλλων, αναφέρουν ότι «…Παρά τη σχετική ομόφωνη απόφαση των μετόχων
της εταιρίας που μετείχαν στη Γενική Συνέλευση της 9-10 Ιουλίου 1999, η οποία
προέβλεπε όπως οι δύο ελεγκτές μαζί με
το λογιστή αναλάβουν το έργο της επένδυσης των πλεοναζόντων ρευστών σε
αμοιβαία κεφάλαια σταθερής απόδοσης
(διαχείριση διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων) στον έλεγχο προσκομίσθηκαν από το λογιστή τίτλοι αμοιβαίων κεφαλαίων της ΑLPHA BANK μετοχικής μορφής και υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα…»
Ενόψει όλων αυτών κρίνεται ότι
ο πρώτος εναγόμενος κατά την άσκηση των διαχειριστικών του αρμοδιοτήτων δεν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια,
ενεργώντας εντός του γενικού πλαισίου,
το οποίο διαγράφει τη συμπεριφορά ενός
συνετού διαχειριστή ή επιχειρηματία για
την προαγωγή των εταιρικών συμφερόντων της ενάγουσας.
Επομένως πρέπει να απορριφθεί
ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν ο ισχυρισμός του
πρώτου εναγομένου ότι ουδεμία αμέλεια
επέδειξε, έστω και ελαφρά, κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, προβάλλοντας λόγο απαλλαγής από συμβατική του ευθύνη προς αποζημίωση της
ενάγουσας εκ του άρθρου 22α παρ.2 του
Κωδ.Ν.2190/1920, αφού από τα προανα-
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φερθέντα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύεται ότι όχι απλά αμέλεια υπήρξε, αλλά
δόλος του πρώτου εναγομένου, υπό την
έννοια που προεκτέθηκε.
Επίσης πρέπει να απορριφθεί ως
αβάσιμος κατ’ ουσιών και ο έτερος ισχυρισμός του πρώτου εναγομένου ότι ουδεμία
συμβατική ευθύνη έχει, καθόσον προέβη
στην ανωτέρω επένδυση συμμορφούμενος με την 9/10-7-1999 σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της ενάγουσας (άρθρ. 22α παρ.2 εδ. γ΄
του Κωδ. Ν. 2190/1920), αφού από τα
ανωτέρω αποδειχθέντα, πραγματικά περιστατικά προκύπτει το ακριβώς αντίθετο.
Περαιτέρω ο πρώτος εναγόμενος
ισχυρίζεται ότι η εκ μέρους του επένδυση των χρημάτων της εταιρείας σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια έγινε κατά παράβαση της προαναφερθείσας αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης με προτροπή και σε γνώση των λοιπών μελών
του Δ.Σ. της ενάγουσας, προς ενίσχυση
δε του ισχυρισμού του αυτού επικαλείται ότι ο τότε Αντιπρόεδρος Χ.Μ το μήνα
Σεπτέμβριο του έτους 1999 είχε ζητήσει την άμεση υλοποίηση της σχετικής
απόφασης και ότι μέχρι το μήνα Νοέμβριο του ιδίου έτους είχε γίνει επένδυση
25.000.000 δραχμών με προτροπή του,
χωρίς πάντως να προκύπτει αυτό από
το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, το
οποίο άλλωστε, ο ανωτέρω αναφερόμενος διαψεύδει κατηγορηματικώς με το
από 13-10-2003 υπόμνημα του ενώπιον
της Πταισματοδίκη Πατρών στα πλαίσια
της προηγηθείσας ποινικής διαδικασίας.
Είναι βέβαια γεγονός ότι ο Χ.Μ
απέστειλε ΦΑΞ από τον Καναδά με ημερομηνία 10-11-1999, απευθυνόμενο στην
εταιρία και στον πρώτο εναγόμενο προσωπικά, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις επιμέρους αποφάσεις της
τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 9/10-
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7-1999, οι οποίες είχαν ληφθεί ομόφωνα, μεταξύ των οποίων και σ’ αυτήν που
αφορούσε την επένδυση των διαθέσιμων
κεφαλαίων της εταιρίας, πράξη που είχε
ανατεθεί στους δύο ελεγκτές και το λογιστή της εταιρίας και σημειώνει ότι μόλις
του υπενθύμισε την ανωτέρω απόφαση
προέβη στην κατάθεση των χρημάτων
της εταιρίας στην ALPHA BANK, και τέλος ερωτά αυτόν (πρώτο εναγόμενο) γιατί δεν έγινε η επένδυση με τον τρόπο που
αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.
Από το παραπάνω περιεχόμενο
της επιστολής δεν αποδεικνύεται ότι ο
Χ.Μ προτρέπει τον πρώτο εναγόμενο να
παραβιάσει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το σχετικό θέμα, αλλά αντίθετα προκύπτει ότι ο τελευταίος εμμένει
στην υλοποίηση της σχετικής επιμέρους
αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω δεν κρίνεται πειστικός
ο ισχυρισμός του πρώτου εναγομένου
,ότι δεν υφίσταται αδικοπραξία και συνακόλουθα ευθύνη του προς αποκατάσταση της ζημίας της ενάγουσας, αρνούμενος την επικαλούμενη από την ενάγουσα
τελεσθείσα εκ μέρους υπεξαίρεση του ποσού των 65.000.000 δραχμών, καθόσον
το ποσό αυτό επένδυσε σε αμοιβαία κεφάλαια για λογαριασμό της ενάγουσας,
η δε αναγραφή των τρίτων προσώπων
ως συνδικαιούχων στην επένδυση των
επιμέρους ποσών έγινε για διευκόλυνση
των συναλλαγών της τελευταίας, αφού
τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν οποιαδήποτε ενεργή ανάμειξη με τους αναφερόμενους επενδυτικούς λογαριασμούς και τα
αντίστοιχα αμοιβαία κεφάλαια.
Ακόμη δεν κρίνονται αληθείς κατά
το περιεχόμενο τους οι προσκομιζόμενες
από τον πρώτο εναγόμενο 268/18-112000 και 8451/9-1-2001 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων Ε.Σ και Η.Ν, λογιστή και μέλους Δ.Σ. της ενάγουσας εται-
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ρίας, αντίστοιχα, που λήφθηκαν, με επιμέλεια του πρώτου εναγομένου, ενώπιον
των συμβολαιογράφων Αθηνών και Πατρών Μ.Α και Ν.Σ, αντίστοιχα, και προσκομίσθηκαν ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών κατά τη συζήτηση
της αίτησης της εταιρίας περί συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των τότε καθών πρώτου
εναγομένου και της συζύγου του Σ.Α, στις
οποίες (ένορκες βεβαιώσεις) οι ανωτέρω
μάρτυρες αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι
τα αναφερόμενα κεφάλαια επενδύθηκαν
όχι για λογαριασμό του πρώτου εναγομέ-

νου αλλά για λογαριασμό της ενάγουσας
εταιρίας, αφού οι εν λόγω καταθέσεις κατά
το σημείο αυτό δεν επιβεβαιώνονται από
κανένα άλλο αποδεικτικό μέσο.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με την εκκαλούμενη απόφαση του απέρριψε ως αβάσιμους κατ’
ουσίαν τους προαναφερόμενους ισχυρισμούς που παραδεκτά προέβαλε πρωτοδίκως ο πρώτος εναγόμενος και επαναφέρει στο Δικαστήριο τούτο, ορθά τις
αποδείξεις εκτίμησε, γι’ αυτό ο αντίθετος
σχετικός λόγος της εφέσεως πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν.

162/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Λαϊνόπουλος, Δημήτριος Κονδύλης).
Επιταγή (ν.5960/1933). Μεταβίβαση στον κομιστή από τον δικαιούχο και δικαστική
επιδίωξη από αυτόν για την είσπραξη των χρημάτων. Αν ο κομιστής κατά την απόκτηση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του οφειλέτου, τότε τα εναγόμενα πρόσωπα δύνανται να αντιτάξουν κατά του κομιστή τις ενστάσεις τις στηριζόμενες
επί των προσωπικών σχέσεων τους με τον εκδότη ή τους προηγούμενους κομιστές.
Δηλαδή για να προτείνει ο οφειλέτης κατά του κομιστή ενστάσεις που στηρίζονται στις
προσωπικές σχέσεις που είχε με τον εκδότη ή τους προηγούμενους κομιστές, εφόσον ο τίτλος μεταβιβάσθηκε με οπισθογράφηση(και όχι κατά τις διατάξεις του κοινού
δικαίου), απαιτείται μόνο να γνώριζε ο κομιστής ότι αποκτώντας τον τίτλο δύναται ενδεχομένως να βλάψει τον οφειλέτη. Τα περιστατικά αυτά της κακής πίστης πρέπει να
αναφέρονται στο δικόγραφο και να αποδεικνύονται. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 22 του Ν. 5960/1933
«περί επιταγής» τα εξ επιταγής εναγόμενα πρόσωπα δύνανται να αντιτάξουν κατά
του κομιστού τις ενστάσεις τις στηριζόμενες επί των προσωπικών σχέσεων αυτών μετά του εκδότου ή των προηγουμένων κομιστών, μόνο εάν ο κομιστής κατά
την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του οφειλέτου.
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει
ότι για το παραδεκτό της προτάσεως

κατά του κομιστού ενστάσεων αναφερομένων σε προσωπικές σχέσεις των δικαιοπαρόχων του και μη απορρεουσών
από αυτόν τούτου τον τίτλο, ο οποίος μεταβιβάστηκε δι’ οπισθογραφήσεως και
όχι κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου
απαιτείται μόνο να γνωρίζει ο κομιστής
ότι αποκτών τον τίτλο δύναται ενδεχομένως να βλάψει τον οφειλέτη (Αναστασιάδη, πιστωτ. τίτλοι παρ. 54).
Τέτοια ενέργεια υπάρχει αναμφι-
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βόλως όταν ο κομιστής γνωρίζει κατά την
απόκτηση του τίτλου ότι δια της προς
αυτόν μεταβιβάσεώς του, είναι δυνατόν
να ματαιωθεί η προβολή των ενστάσεων τούτων και ότι επιτυγχάνεται έτσι η
πληρωμή του τίτλου, η οποία χωρίς τη
μεταβίβασή του προς αυτόν δεν θα επιτυγχάνετο (ΑΠ 1672/1988 ΕλΔ 31.1415,
ΑΠ 331/1981 Ε.ΕμπΔ ΚΒ’, 378,Εφ.
Αθ 446/1999 Ελ.Δ. 40.1137, Εφ.Ιωαν.
170/2002 ΔΕΕ 7, 810).
Η κακή πίστη του κομιστή πρέπει
να υπάρχει κατά την οπισθογράφηση
της επιταγής και ουδεμία ασκεί επίδραση η μεταγενέστερη γνώση. Τα περιστατικά της κακής πίστεως του κομιστού και
η δι’ οπισθογραφήσεως αποδοχή εκ μέρους αυτού της μεταβιβάσεως της επιταγής προς βλάβη του πληρωτού, πρέπει
να εκτίθενται στο δικόγραφο των αντιρρήσεων και να αποδεικνύονται εκ μέρους
του προτείνοντος τις ενστάσεις, διότι η
καλή πίστη τεκμαίρεται πάντοτε στις συναλλαγές, αλλιώς οι προβαλλόμενες με
τις αντιρρήσεις ενστάσεις είναι αόριστες
(βλ. Αναστασιάδη, ό.π. Τ.Α’ παρ.26, Τσιριντάνη, Ενστάσεις κατ’ απαιτήσεων εκ
συν/κής, σελ. 142, ΑΠ 482/1990 Ελ.Δικ.
31,1013, ΑΠ 1672/1988 ό.π., ΑΠ 82/1977
ΝοΒ 25,986, Ελ 4630/1999 ΔΕΕ 1,74,
ΕφΑθ 446/1999 ό.π.).
Στην προκειμένη περίπτωση οι
ανακόπτοντες με κοινό τον πρώτο και
κυρίως προβαλλόμενο λόγο των ανακοπών τους εκθέτουν ότι είχαν παραδώσει
τις υπ’ αριθμ. 00000200-3 και 000000205 επιταγές της Τράπεζας Πειραιώς λευκές ως προς όλα τα στοιχεία τους, πλην
της υπογραφής τους στην εταιρεία με την
επωνυμία «Ε.ΑΕ», χωρίς να οφείλουν σ’
αυτήν κάποιο ποσόν αλλά μόνο για τη
χρηματική διευκόλυνση της τελευταίας,
η οποία εν τέλει τις παρέδωσε στην καθής ως ενέχυρο προκειμένου να ασφαλι-
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στεί ισόποσο χρέος της προς την καθής.
Ότι η καθής κατά το χρόνο μεταβίβασης των επιταγών προς αυτήν τελούσε εν γνώσει ότι τα ποσά των επιταγών δεν ανταποκρίνονταν σε υπαρκτό
χρέος των ανακοπτόντων και παρόλα
αυτά κράτησε τις επιταγές αυτές (αποδοχή οπισθογράφησης) προς βλάβη αυτών (ανακοπτόντων), χωρίς προηγουμένως να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο
έτσι ώστε να διασφαλίσει το ότι οι απαιτήσεις από τις επιταγές εδράζονταν σε
ήδη γεγενημένες και νόμιμες απαιτήσεις
της εταιρείας «Ε. Α.Ε» εναντίον τους.
Ο λόγος αυτός των ανακοπών
είναι αόριστος, διότι δεν αναφέρονται
πραγματικά περιστατικά τέτοια, από τα
οποία να προκύπτει ότι η καθής οι ανακοπές ήταν κατά την απόκτηση των εν λόγω
επιταγών κακής πίστεως, δηλαδή ενέργεια της καθής τέτοια από την οποία να
προκύπτει θετικά ότι αυτή κατά την απόκτηση των τίτλων αυτών, εγνώριζε ότι με
τη μεταβίβαση αυτή μπορεί να ματαιωθεί
η προβολή των ανωτέρω ενστάσεων και
ότι έτσι επιτυγχάνεται η πληρωμή των τίτλων αυτών, η οποία χωρίς τις ανωτέρω
μεταβιβάσεις δεν θα πραγματοποιείτο.
Τέτοια ενέργεια της καθής δεν
υποδηλώνουν τα ως άνω επικαλούμενα
από τους ανακόπτοντες, αφού δεν αναφέρεται πως τα εγνώριζε αυτά η καθής
οι ανακοπές και μάλιστα την μη ύπαρξη της οφειλής των ανακοπτόντων προς
την εταιρεία «Ε. ΑΕ».
Επίσης, απορριπτέος ως απαράδεκτος λόγω αοριστίας είναι και ο πέμπτος
κοινός λόγος των δύο ανακοπών, με τον
οποίο οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται ότι
η καθής απέκτησε ως ενέχυρο τις επίδικες επιταγές και επεδίωξε την είσπραξή
τους με την έκδοση διαταγών πληρωμής
όλως καταχρηστικά εφόσον γνώριζε κατά
το χρόνο της οπισθογράφησης ότι οι ανα-
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κόπτοντες δεν όφειλαν κανένα ποσό στην
εταιρεία «Ε.ΑΕ», αφού δεν αναφέρονται
στοιχεία τέτοια που να μαρτυρούν την επικαλούμενη γνώση της καθής.
Τέλος απορριπτέος ως μη νόμιμος κρίνεται και ο πρώτος κοινός πρόσθετος λόγος των υπό κρίση ανακοπών τον οποίο εισάγουν οι ανακόπτοντες με ιδιαίτερο δικόγραφο, εκθέτοντας
ότι η καθής καταχρηστικά επιδιώκει την
είσπραξη της επίδικης απαίτησης από
τους ανακόπτοντες, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί κατόπιν αιτήσεώς της η υπ’ αριθμ.
7603/2006 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε βάρος της εταιρείας «Ε.ΑΕ» για απαίτησή της συνολικού ποσού 672.613,89
ευρώ προερχόμενη από την υπ’ αριθμ.
439/27.7.1998 σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό, στο
οποίο περιλαμβάνονται και τα αιτούμενα με τις προβαλλόμενες διαταγές πληρωμής ποσά των επίδικων επιταγών και
συνεπώς η καθής επιδιώκει διπλή ικανοποίηση της απαίτησής της τόσο από
τους ανακόπτοντες όσο και από την ως
άνω εταιρεία, εφόσον εν προκειμένω οι
ανακόπτοντες αναφέρονται σε άσκηση

αξίωσης της καθής σε βάρος άλλου προσώπου πέραν αυτών και με αιτία όχι τις
επίδικες επιταγές αλλά τη συναφθείσα
μεταξύ αυτής καθής (Τράπεζας) και της
εταιρείας «Ε.ΑΕ» σύμβασης πίστωσης.
Συνεπώς, ακόμη και αληθή υποτιθέμενα τα ανωτέρω περιστατικά που
στοιχειοθετούν τον σχετικό ισχυρισμό
των ανακοπτόντων, δεν επαρκούν προκειμένου να καταστήσουν καταχρηστική
τη συμπεριφορά της καθής να επιδιώξει
την είσπραξη των απαιτήσεών της, εφόσον εν προκειμένω έχει συρρέουσες αξιώσεις τόσο κατά των κομιστών των επίδικων επιταγών όσο και κατά της εταιρείας
«Ε.ΑΕ» από την εν λόγω πιστωτική σύμβαση, τις οποίες ασκεί ελεύθερα, είτε σωρευτικά είτε διαζευκτικά και μόνον η ικανοποίηση της μιας αξίωσής της επιφέρει
απόσβεση και της άλλης ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επικαλούνται οι ανακόπτοντες.
Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε τους λόγους αυτούς των ανακοπών, τον πέμπτο ως ανωτέρω έστω με διαφορετική αιτιολογία,
ορθά έκρινε απορριπτομένων ως αβασίμων των σχετικών λόγων της έφεσης με
τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα.

216/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γιαννακός, Ιωάννης Καρβούνης, Ευάγγελος Ματσούκης).
Ε.Π.Ε. Έξοδος εταίρου από την εταιρία για σπουδαίο λόγο ύστερα από απόφαση του
Προέδρου Πρωτοδικών. Η καταβολή της προς αυτούς οφειλόμενης αξίας της μερίδας τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την, εξαιτίας της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης. Κοινοποίηση στην εταιρία της απόφασης του Προέδρου Πρωτοδικών που καθορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής.
Παρέλευση 15 ημερών ή μη πραγμάτωση μέσα σε εύλογο χρόνο της διαδικασίας του
άρθρου 42 του ν.3190/1955. Ο εταίρος που εξέρχεται μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας. Οπότε μη εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Αγωγή
εξερχομένου μέλους για αναγνώριση της υποχρέωσης της εταιρίας να καταβάλει το
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αντίστοιχο στην πραγματική αξία της εταιρικής μερίδας που προσδιορίστηκε τελεσίδικα με δικαστική απόφαση είναι νόμω αβάσιμη αν δεν τηρηθούν ορισμένες νόμιμες
διατυπώσεις δηλαδή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ με ταυτόχρονη τουλάχιστον ισόποση αύξηση αυτού. Σ’ αυτή την περίπτωση ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να ζητήσει την λύση της εταιρίας οπότε από την εκκαθάριση της εταιρίας θα
λάβει την απαίτηση του. Περιστατικά.

Οι διατάξεις των άρθρων 33 § 2 και
43 του ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» ορίζουν αντίστοιχα :
«Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρίας για σπουδαίο λόγο, ύστερα από απόφαση του Προέδρου των Πρωτοδικών.
Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής
του εξερχόμενου εταίρου, κατ’ ανάλογη
εφαρμογή του άρθρου 29 παρ.1 και 4 (άρθρο 33) 1. Σε κάθε περίπτωση που κατά
τις διατάξεις του παρόντος ένας ή κάποιοι
από τους εταίρους εξέρχονται της εταιρίας, η καταβολή προς αυτούς της αξίας
της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την εξαιτίας της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τροποποίησης της εταιρικής σύμβασης, κατά
τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42. 2.
Εάν δεν ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την
κοινοποίηση προς την εταιρία της απόφασης του Προέδρου των Πρωτοδικών,
η οποία προσδιορίζει την αξία της μερίδας
συμμετοχής του εταίρου, ο οποίος εξέρχεται από την εταιρία ή εάν μέσα σε εύλογο
χρόνο δεν γίνει η διαδικασία που αναγράφεται στο άρθρο 42, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο
τη λύση της εταιρίας. 3. Οι διατάξεις των
προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου,
κατ’ ίσο τουλάχιστον ποσό (άρθρο 43)»
από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτει, ότι η καταβολή

στον εξερχόμενο από την εταιρία περιορισμένης ευθύνης εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, την οποία προσδιορίζει η απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών- και ήδη, σύμφωνα με το άρθρο
3 παρ.2 του ΕισΝ ΚΠολΔ, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που δικάζει
κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.
ΚΠολΔ, η οποία του επιτρέπει την έξοδο
για σπουδαίο λόγο, λογίζεται ως μείωση
του εταιρικού κεφαλαίου, το μέγεθος του
οποίου επακριβώς καθορίζεται στο καταστατικό της -εταιρίας- και αποτελεί εγγύηση για τους εταιρικούς δανειστές.
Για το λόγο αυτό και η αξίωση του
εξερχόμενου εταίρου για την καταβολή
στον ίδιο από την εταιρία περιορισμένης
ευθύνης της αξίας της μερίδας συμμετοχής του σ’ αυτήν, την οποία καθορίζει η
πιο πάνω απόφαση δεν είναι καταρχήν
δικαστικά επιδιώξιμη, εάν δεν τηρηθούν
οι διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν.
3190/1955, που αποσκοπούν στην προστασία των συμφερόντων των εταιρικών
δανειστών, καθορίζουν δε τη διαδικασία
μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, αντίστοιχης προς την αξία της εταιρικής μερίδας που θα αποδοθεί και την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στην εταιρία η απομέρους της καταβολή στον εξερχόμενο εταίρο της της αξίας της εταιρικής
του μερίδας, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 41 και 42, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 § 3 του
ν. 3190/1955, εάν η γενική συνέλευση της
εταιρίας αποφασίσει συγχρόνως τη μείωση
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και αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά
ποσό τουλάχιστον ίσο με την αξία της εταιρικής μερίδας του εξερχόμενου εταίρου.
Η εν λόγω προϋπόθεση είναι εύλογη, εφόσον έτσι μόνο αποσαφηνίζεται
ποιο θα είναι το εταιρικό κεφάλαιο της
εταιρίας μετά την έξοδο του εταίρου, με
την οποία αμέσως συνδέεται το τελευταίο
και παράλληλος εξασφαλίζονται τα συμφέροντα των διαδίκων της εταιρίας, ενόψει του ότι το εταιρικό κεφάλαιο που θα
προκύψει, σε καμιά περίπτωση, δεν πρόκειται να είναι μικρότερο από εκείνο που
υπήρχε πριν από την έξοδο του εταίρου.
Εξάλλου, εάν δεν ληφθεί απόφαση από τη γενική συνέλευση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση
προς την εταιρία της παραπάνω δικαστικής απόφασης, ή εάν δεν ακολουθηθεί
μέσα σε εύλογο χρόνο η από το άρθρο
42 προβλεπόμενη διαδικασία μείωσης
του εταιρικού κεφαλαίου, ο εξερχόμενος
εταίρος μπορεί να ζητήσει μόνο τη λύση
της εταιρίας, όχι δε και την καταβολή σ’
αυτόν της αξίας της μερίδας συμμετοχής
του, όπως και η αξία αυτή προσδιορίστηκε ήδη με τη δικαστική απόφαση, (βλ.
σχετ. Λεβαντή «Περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης», εκδ. γ, 1978, υπό το
άρθρο 33 σελ.134 επ. και υπό το άρθρο
43 σελ. 162-168, Ρόκα, Εμπορικές Εταιρείες, 1992, σελ. 276, Η Σουφλερό στο
συλλογικό έργο «Το δίκαιο της εταιρίας
περιορισμένης ευθύνης», 1993, με επιμέλεια ύλης Ευαγγ. Περράκη υπό το άρθρο 33 αρ. 156 με περαιτέρω παραπομπές, Τσιμπανούλη, το δίκαιο της ΕΠΕ,
1993, υπό το άρθρο 43, ΑΠ 811/1986
ΝοΒ 35, 747, ΑΠ 1513/1991 Ελ.Δ. 33
1464, Εφ.Α. 2445/1995 Ελ.Δ. 31, 163,
Εφ.Αθ. 3434/1990 Ελ.Δ. 32, 818, Εφ.Αθ.
3723/1995 Νομ. Ελ.Δικ. 1995, 620).
Περαιτέρω από τις ίδιες πιο πάνω
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διατάξεις προκύπτει ότι η αγωγή του εξερχόμενου εταίρου κατά της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για λύση της τελευταίας έχει ως σκοπό την έμμεση ικανοποίηση του εν λόγω εταίρου από το προϊόν
της εκκαθάρισης, το στάδιο της οποίας
συνήθως ακολουθεί τη με βάση δικαστική απόφαση λύση της εταιρείας αυτής.
Εφόσον, συνεπώς, η τελευταία
εταιρεία δεν επιθυμεί τη λύση της πρέπει να λάβει προηγουμένως απόφαση
για τη μείωση ή ταυτόχρονη τουλάχιστον αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου, στη συνέχεια δε να καταβάλει στον
εξερχόμενο εταίρο της την αξία της εταιρικής του μερίδας. Η παραπάνω εναλλακτική διαδικασία (μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου ή ταυτόχρονης ισόποσης
τουλάχιστον αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου) δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που η καταβολή στον εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του γίνεται από τη μη δεσμευμένη περιουσία της εταιρείας.
Το επιτρεπτό της καταβολής στον
εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας
συμμετοχής του από τη μη δεσμευμένη
εταιρική περιουσία χωρίς την τήρηση της
πιο πάνω διαδικασίας προκύπτει σαφώς
από τις διατάξεις του άρθρου 43§1 και 3
του ν. 3190/1955 που δεν αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο και αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στη διατήρηση της δεσμευμένης εταιρικής περιουσίας προς
διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων των δανειστών της εταιρείας.
Ο τρόπος, όμως, αυτός καταβολής στον εξερχόμενο εταίρο της αξίας
της εταιρικής μερίδας, δηλαδή, από τη
μη δεσμευμένη εταιρική περιουσία που
οπωσδήποτε αποκλίνει από τη νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να συνοδεύεται
από εγγυήσεις για τους εταιρικούς δανειστές τουλάχιστον ισοδύναμες προς αυ-
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τές που παρέχει η νομοθετική ρύθμιση.
Η ύπαρξη δηλαδή, επαρκούς μη
δεσμευμένης εταιρικής περιουσίας θα
πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και
αναντίρρητα από τον ισολογισμό της
εταιρείας (βλ.σχετ. Εφ.Αθ. 3723/1955,
ό.π. και ειδικότερα τις κάτω απ’ αυτή παρατηρήσεις Η Σουφλερού με περαιτέρω
παραπομπές στη θεωρία).
Σύμφωνα με όσα προειπώθηκαν
ο εξερχόμενος εταίρος εφόσον αντιλαμβάνεται ότι η ΕΠΕ δεν είναι διατεθειμένη
να προβεί μέσα στα ρητά οριζόμενη στο
νόμο προθεσμία στη λήψη απόφασης της
γενικής συνέλευσης για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και, ακολούθως τροποποίηση του καταστατικού ή ταυτόχρονης
μείωσης και τουλάχιστον ισόποσης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου και, ακολούθως τροποποίηση του καταστατικού
ή ταυτόχρονης μείωσης και τουλάχιστον
ισόποσης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά της
εταιρείας με αίτημα τη λύση της τελευταίας (ΑΠ 1513/1991 ο.π.) προκειμένου κατά
το επακολουθούν αυτής (λύσεως) αναγκαίως στάδιο της εκκαθαρίσεως (άρθρο
46 ν.3190/1955) να μπορέσει να εισπράξει την παραπάνω αξία της μερίδας του.
Είναι φανερό ότι στη σχετική αγωγή δεν επιτρέπεται να σωρευθεί και αίτημα περί καταδίκης της εταιρείας καταβολής στον εταίρο και της αξίας της μερίδας
συμμετοχής του, αφού η εν λόγω καταβολή προϋποθέτει προηγούμενη λήψη
απόφασης από τη γενική συνέλευση για
μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίηση του καταστατικού.
Μόνο με την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών καθίσταται δικαστικά
επιδιώξιμη η αξίωση του εξερχόμενου
εταίρου για καταβολή σ’ αυτόν της αξίας της μερίδας συμμετοχής του (βλ.ΑΠ
811/1986 ό.π. Εφ.Αθ. 6823/1985 ΕΕμπΔ

521

1985, 669, Εφ.Αθ. 3723/1995 ό.π.) εξαρτώμενη από τη βούληση της πλειοψηφίας
των εταίρων της ΕΠΕ, οπότε ο παραπάνω εταίρος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τη διαδικασία της εκκαθάρισης
(Εφ.Αθ. 9143/1996 ΕΕΜΠΔ/1997.290).
Στην προκειμένη περίπτωση με
την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων εκθέτει
ότι μεταξύ αυτού, της δεύτερης εναγομένης και του Β.Ο συστήθηκε το έτος 1990
με το ειδικότερα αναφερόμενο συμβόλαιο
που δημοσιεύτηκε νομίμως, η πρώτη εναγομένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
της οποίας νόμιμος καταστατικός διαχειριστής διετέλεσε ο εκ των εταίρων Β.Ο, μέχρι τον επισυμβάντα το έτος 2000 θάνατο
του, οπότε το εταιρικό του μερίδιο μεταβιβάστηκε αιτία θανάτου του, οπότε το εταιρικό του μερίδιο μεταβιβάστηκε αιτία θανάτου στον τρίτο εναγόμενο πατέρα του.
Ότι λόγω συνεχών ερίδων και διαφωνιών που ανέκυψαν μετά το θάνατο
του ως άνω καταστατικού διαχειριστού και
το διορισμό της δεύτερης εναγομένης ως
προσωρινής διαχειρίστριας της πρώτης
εναγομένης εταιρείας με την ειδικότερα
αναφερομένη δικαστική απόφαση κατά
τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, αυτός (ενάγων) με αίτηση του προς
το Μονομελές Πρωτοδικείο Αιγίου ζήτησε να του επιτραπεί η για σπουδαίους λόγους έξοδος του από την πρώτη εναγομένη εταιρεία και να προσδιοριστεί η αξία
της μερίδας συμμετοχής του σε αυτήν.
Ότι επί της αίτησης του αυτής εκδόθηκε η 89/2001 οριστική απόφαση του
ανωτέρω Δικαστηρίου, η οποία κατέστη
τελεσίδικη με την 519/2007 απόφαση του
Εφετείου Πατρών και με την οποία αναγνωρίστηκε τελεσίδικα η ύπαρξη σπουδαίου λόγου για έξοδο του από την πρώτη εναγομένη εταιρία και προσδιορίστηκε
η αξία της εταιρικής του μερίδας στο κρίσιμο χρόνο στο ποσό των 459.706 ευρώ.
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Επικαλούμενος ακολούθως ο ενάγων ότι καίτοι η πρώτη εναγομένη εταιρεία δεν τήρησε την προβλεπόμενη από
τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του
ν.3190/1955 διαδικασία μείωσης του εταιρικού της κεφαλαίου, αυτός (ενάγων) δικαιούται να ζητήσει την καταβολή της πραγματικής αξίας της εταιρικής του μερίδας,
όπως αυτή προσδιορίστηκε τελεσίδικα με
την ανωτέρω 89/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, διότι υφίσταται επαρκής για την εξασφάλιση των
εταιρικών δανειστών, μη δεσμευμένη περιουσία της πρώτης εναγομένης εταιρείας
πολύ μεγαλύτερης αξίας από εκείνη της
ανωτέρω εταιρικής μερίδας του, ανερχόμενη στο επικαλούμενο από αυτόν ποσό.
Ζήτησε κατόπιν νόμιμου περιορισμού του αγωγικού αιτήματος κατά την
κύρια βάση της αγωγής να αναγνωριστεί ότι η πρώτη εναγομένη εταιρεία υποχρεούται να του καταβάλει το αντιστοιχούν στην πραγματική αξία της εταιρικής
του μερίδας-όπως αυτή προσδιορίστηκε τελεσίδικα με την ανωτέρω υπ’ αριθμ.
89/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου το ποσόν των 459.706
ευρώ με το νόμιμο τόκο από 19/12/2000.
Η αγωγή με το ανωτέρω αίτημα είναι νόμω αβάσιμη. Και τούτο διότι
όπως συνομολογείται έχει ναι μεν αμετάκλητα ορισθεί η αξία της μερίδας συμμετοχής του ενάγοντος για την έξοδο του
από την εταιρεία πλην η εταιρεία δεν τήρησε τις ως άνω αναφερόμενες νόμιμες
διατυπώσεις μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ ή μειώσεως με ταυτόχρονη τουλάχιστον ισόποση αύξηση αυτού, ώστε η μόνη αγώγιμη αξίωση που
έχει πλέον ο ενάγων από τη μη καταβο-
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λή της αξίας της μερίδας του είναι η αξίωση για λύση της εταιρείας, οπότε θα
πληρωθεί την αξία της μερίδας του μέσω
της διαδικασίας εκκαθαρίσεως.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω λεχθέντα αξίωση για να καταβληθεί στον ενάγοντα δι επιδικάσεως από το Δικαστήριο
η αξία της μερίδας του δεν αποκτήθηκε
ποτέ αφού δεν συνέτρεξαν οι κατά νόμο
προϋποθέσεις για να καταστεί η αξίωση
δικαστικά επιδιώξιμη. Το ότι γίνεται δεκτό
ότι θα μπορούσε, αν ήθελε η εταιρεία να
προβεί δηλ. εκουσίως στην επιδιωκόμενη από τον ενάγοντα καταβολή, ενώ δεν
υποχρεούται, αφού δεν τηρήθηκαν οι νόμιμοι όροι και διατυπώσεις των άρθρων
41 και 42 του Ν.3190/1955 δεν αναιρεί
τα ανωτέρω και δεν καθιστά νόμιμη την
αγωγή υπό την επιφύλαξη ουσιαστικής
αποδείξεως της υπάρξεως επαρκούς μη
δεσμευμένης περιουσίας της εταιρείας.
Εφόσον, συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε την παραπάνω αγωγή νόμιμη και, εν συνεχεία την απέρριψε
κατ’ ουσίαν, έσφαλε περί την ερμηνεία και
εφαρμογή των διατάξεων των προαναφερθέντων άρθρων. Γι’ αυτό σύμφωνα με
την προεκτεθείσα σκέψη, πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση.
Ακολούθως, διακρατουμένης και
εκδικαζομένης της υποθέσεως από το
Δικαστήριο τούτο (Κ.Πολ.Δ. 535 παρ.1),
πρέπει ενόψει των ανωτέρω, να απορριφθεί ως μη νόμιμη η εν λόγω αγωγή κατά
την κύρια βάση της και να συμψηφιστεί
στο σύνολο της η δικαστική δαπάνη και
των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, επειδή η
ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων ήταν
ιδιαιτέρως δυσχερής (Κ.Πολ.Δ. 106, 179,
183), σύμφωνα με το διατακτικό.
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232/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Παρασκευή Τσούμαρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελευθέριος Μαυρομμάτης, Δημήτριος Στουραΐτης).
Ε.Π.Ε. Εταιρικές υποχρεώσεις. Ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της ενώ
οι διαχειριστές ευθύνονται σε αποζημίωση έναντι της εταιρίας, εκάστου των εταίρων
και των τρίτων για παραβάσεις του ν.3190/1955 και του καταστατικού ή για πταίσματα περί τη διαχείρισή τους (άρθρο 1 παρ.1 του ν.3190/1955). Τα ίδια ισχύουν και στις
μονοπρόσωπες εταιρίες. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1
παρ.1 του Ν.3190/1955 ¨Περί Εταιριών
Περιορισμένης ευθύνης ¨, επί της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, δια τας εταιρικάς υποχρεώσεις ευθύνεται μόνον η
εταιρία δια της περιουσίας αυτής. Κατά
την διάταξη του δε του άρθρου 26 παρ.1
του αυτού Νόμου, ¨οι διαχειρισταί ευθύνονται εις αποζημίωσιν, εφ’ όσον δε ενήργησαν από κοινού εις ολόκληρου, έναντι,
της εταιρίας, εκάστου των εταίρων και των
τρίτων δια παραβάσεις του παρόντος νόμου και του καταστατικού ή δια πταίσματα περί την διαχείρισιν αυτών¨.
Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνον το νομικόν πρόσωπο της
Ε.Π.Ε. δια της περιουσίας της, ενώ οι διαχειριστές ευθύνονται έναντι της εταιρίας,
των εταίρων και των τρίτων, δια παραβάσεις του ανωτέρω νόμου και του καταστατικού ή δια πταίσματα περί την διαχείριση,
εις αποζημίωση υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρ. 26 παρ.2 του αυτού νόμου (βλ. και
Εφ.Πειρ. 219/1998, Ελ.Δικ/νη 1995, 914).
Το αυτό ισχύει και επί της μονοπροσώπου εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43α παρ.5 του Ν. 3190/1955,
που προστέθηκε με το άρθρο 2 του
Π.Δ. 279/1993 ¨ Προσαρμογή του
Ν.3190/1955 προς τις διατάξεις της Δω-

δεκάτης Οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989¨, κατά την οποίαν στη μονοπρόσωπο εταιρία περιορισμένης ευθύνης ¨ εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου¨, μεταξύ των οποίων και οι ανωτέρω αναφερόμενες (Εφ.Λαρ. 95/2001, ΝΟΜΟΣ).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: τον
Ιούλιο του έτους 2005, ο ενάγων συμφώνησε με τον δεύτερο εναγόμενο, που ενεργούσε με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή της πρώτης των
εναγομένων, μονοπρόσωπης ΕΠΕ, να
συμμετάσχει στην επιδίωξη του σκοπού
της ως άνω εταιρίας και για το λόγο αυτό,
να εισφέρει το ποσό των 70.000 ευρώ, ο
δε δεύτερος εναγόμενος να μετατρέψει την
ως άνω μονοπρόσωπη ΕΠΕ, σε ανώνυμη εταιρία, στην οποία ο ενάγων θα κατείχε το 10% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Για τον παραπάνω σκοπό συντάχθηκε μεταξύ των ανωτέρω διαδίκων
σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμφωνα με το οποίο, συμφωνήθηκε η ως άνω
μετατροπή να γίνει μέχρι τις 31-1-2006,
στην περίπτωση δε που δεν γινόταν η
μετατροπή αυτή, θα επιστρεφόταν στον
ενάγοντα, το ως άνω ποσό.
Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από
τον ενάγοντα, όπως συνομολογείται από
τους εναγόμενους. Παρά όμως την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας, η μετατροπή
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της πρώτης εναγόμενης σε ΑΕ, δεν έλαβε
χώρα και για το λόγο αυτό ο ενάγων, με
σχετική δήλωση του, υπαναχώρησε της
ως άνω συμβάσεως. Δικαιούται κατά συνέπεια της επιστροφής του ως άνω ποσού,
την οποία αρνούνται οι εναγόμενοι. Υποχρέωση όμως επιστροφής του ως άνω ποσού έχει μόνο η πρώτη εναγόμενη μονοπρόσωπη ΕΠΕ και όχι αμφότεροι οι εναγόμενοι, αφού ο δεύτερος εξ αυτών, όπως
και ο ίδιος ο ενάγων συνομολογεί στην
αγωγή του, αλλά προκύπτει και σαφέστατα από το κείμενο του συνταχθέντος ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνητικού, συμβλήθηκε στην ως άνω καταρτισθείσα σύμβαση ως διαχειριστής και εκπρόσωπος της
πρώτης εναγομένης εταιρίας μονοπρόσωπης ΕΠΕ και δεν έχει κατά συνέπεια,
σύμφωνα με τις σκέψεις που αναπτύχθηκαν στη νομική σκέψη που προηγήθηκε,
προσωπική ευθύνη αφού δεν πρόκειται εν
προκειμένου για παραβάσεις του ανωτέρω νόμου και του καταστατικού ή δια πταίσματα περί την διαχείριση, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 26 παρ.2 του αυτού
νόμου, περιστατικά άλλωστε που δεν επικαλείται ουδέ αυτός ο ενάγων.
Πρέπει κατά συνέπεια να γίνει
δεκτή, ως και κατ΄ ουσίαν βάσιμη, η
προταθείσα πρωτοδίκως και νομίμως
επαναφερόμενη από τους εναγόμενουςεκκαλούντες, ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης του δευτέρου εξ αυτών. Οι εναγόμενοι ισχυρίζονται περαιτέρω ότι η ως άνω μετατροπή δεν έλαβε χώρα, λόγω ανυπέρβλητων προβλημάτων και δυσχερειών, που δυστυχώς
δεν είχαν προβλέψει κατά την σύναψη
της επιδίκου συμβάσεως.
Ο ισχυρισμός αυτός και αληθής
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υποτιθέμενος, δεν αναιρεί την υποχρέωση
τους επιστροφής στον ενάγοντα του καταβληθέντος ποσού, κατά τα οριζόμενα στη
διάταξη του άρθρου 380 του Α.Κ. Τέλος οι
εναγόμενοι ισχυρίζονται, με τις πρωτοδίκως υποβληθείσες προτάσεις τους και τον
ισχυρισμό αυτό επαναφέρουν νόμιμα στο
παρόν δικαστήριο, ότι η άσκηση της προκειμένης αγωγής καθίσταται καταχρηστική αφού ουδέποτε αρνήθηκαν το δικαίωμα του ενάγοντος, το οποίο άλλωστε δεν
απειλείται, δεδομένου ότι κατά την αίτηση
συντηρητικής κατάσχεσης που υπέβαλε
εναντίον τους, αυτοί συναινετικά δεν παρέστησαν με αποτέλεσμα να γίνει δεκτή.
Ότι ενώ αυτοί ενεργούν, με αυτό
τον τρόπο καλόπιστα, ο ενάγων, παρότι
γνωρίζει τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που έχει η εταιρία τους, ενεργεί με
σκοπό την βλάβη τους, απαιτώντας το
ως άνω ποσό, ενώ τους είχε δημιουργήσει την πεποίθηση ότι η μόνη θέληση του,
ήταν η συμμετοχή στην εν λόγω εταιρία.
Τα ανωτέρω εκτεθέντα όμως
πραγματικά περιστατικά και αληθινά υποτιθέμενα δεν συνιστούν την κατά το άρθρο
281ΑΚ κατάχρηση δικαιώματος και ως εκ
τούτου απορριπτέα κρίνεται η ανωτέρω
ένσταση των εναγομένων. Με βάση τα
ανωτέρω η κρινομένη αγωγή, πρέπει να
απορριφθεί κατά το μέρος που στρέφεται κατά του δευτέρου των εναγομένων,
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη και να γίνει δεκτή, ως και ουσιαστικά βάσιμη κατά το μέρος που στρέφεται κατά της πρώτης των
εναγομένων, να υποχρεωθεί δε η τελευταία να καταβάλλει στον ενάγοντα το ως
άνω ποσό των 70.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως
της αγωγής μέχρι την εξόφληση.
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251/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Παρασκευή Τσούμαρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Στουραϊτης, Γεώργιος Γρίνος).
Ασφαλιστικός σύμβουλος. Είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Έργο του η μελέτη της
αγοράς, η πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με
ασφαλιστικές συμβάσεις κλπ (άρθρο 13 ν.2170/1993) με βάση σύμβαση, έναντι προμηθείας για την πρόσκτηση εργασιών, χωρίς να έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων. Η σύμβαση μεταξύ συμβούλων και ασφαλιστών επιχείρησης είναι σύμβαση έργου. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού υπαλλήλου είναι αντίθετη με την ιδιότητα ασφαλιστικού συμβούλου. Σχέση εργασίας. Τί υποχρεούται να πληρώσει στον εργαζόμενο, βάσει του αδικαιολογήτου πλουτισμού οπότε η απαίτηση του μισθωτού παραγράφεται
στην εικοσαετία. Ποιές απαιτήσεις υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή. Πρόσληψη
ασφαλιστικού συμβούλου. Απασχόλησή του όμως ως γραμματέως. Είδος υπηρεσιών.
Θυγατρικές υπηρεσίες τραπεζών. Οι προσλήψεις γίνονται με βάση το ν. 2190/1994
και είναι ανεπίτρεπτη η πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση αορίστου χρόνου, εκτός
αν τηρηθούν οι τυπικές διατυπώσεις του νόμου αυτού. Περιστατικά.

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος που
είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατά το
άρθρο 16 ν.1569/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 ν. 2170/1993, μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει
λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτορείων
ή μεσιτών, με βάση σύμβαση, έναντι προμηθείας, για την πρόσκτηση εργασιών. Ο
ασφαλιστικός σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων. Η σχέση
που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με
την ασφαλιστική επιχείρηση ή τον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον μεσίτη ασφαλίσεων είναι σύμβαση έργου. Η ιδιότητα του
ασφαλιστικού υπαλλήλου (κατ’ άρθρο 19
παρ.3 ν.1569/1985 όπως αντικ. με το άρθρο 14 ν.2170/1993) είναι ασυμβίβαστη με
την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου.
Η αμέσως παραπάνω διάταξη
δεν απαγγέλει ρητώς ακυρότητα της
συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας που

καταρτίζεται μεταξύ μιας ασφαλιστικής
εταιρίας και του μισθωτού της, ο οποίος παραλλήλως έχει την ιδιότητα του
ασφαλιστικού συμβούλου, ούτε δε από
τον συναγόμενο εκ της ερμηνείας προστατευτικό σκοπό της εν λόγω διατάξεως, που συνίσταται στην αποφυγή συγχύσεως των καταναλωτών, μπορεί να
εξαχθεί συμπέρασμα ότι η εν λόγω ρύθμιση αποβλέπει στην επαγωγή ακυρότητας της συμβάσεως εργασίας, πράγμα
άλλωστε που θα ήταν αντίθετο με το συνταγματικώς προστατευόμενο δικαίωμα
της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας (άρθρ. 5 παρ.1 του
Συντάγματος, ΑΠ 1040/2007, ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων 1 παρ. 2, 5 παρ. 3, 6 παρ.1, 8
και 9 παρ. 1 του ν. 3198/1955 συνάγεται, ότι, και σε περίπτωση σχέσης εργασίας από άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης,
όταν θέλει να παύσει να δέχεται την εργασία που του προσφέρεται, πρέπει να
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καταγγείλει τη σχέση και να καταβάλει
την αποζημίωση που προβλέπει για την
καταγγελία ο ν.2112/1920, ανάλογα με το
χρόνο διάρκειας της σχέσης εργασίας.
Η αποζημίωση αυτή, οφείλεται
στον εργαζόμενο αμέσως, από το νόμο
και όχι κατά τις διατάξεις από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, γι’ αυτό και αρκεί, για
τη νόμιμη θεμελίωση του σχετικού αιτήματος, η επίκληση της σχέσης εργασίας και η
διάρκεια της, ως και η με καταγγελία λύση
της, χωρίς να είναι κρίσιμο το κύρος της
σύμβασης εργασίας (ΑΠ 442/1996 ΔΕΝ
54.619, Εφ.Αθ. 4606/01, Δ/νη 2003, 532).
Περαιτέρω στην περίπτωση που
η καταρτισθείσα μεταξύ των διαδίκων
σύμβαση εργασίας είναι άκυρη, η σχέση που δημιουργήθηκε μεταξύ των διαδίκων είναι εκείνη της απλής σχέσεως εργασίας, οι δε επιμέρους ένδικες αξιώσεις
του εργαζομένου προς αμοιβή του στηρίζονται στις γενικές διατάξεις του ΑΚ περί
αδικαιολόγητου πλουτισμού, κατά δε τα
άρθρα 904 και 908 ΑΚ, επί παροχής εργασίας υπό άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης υποχρεούται, ως καθιστάμενος αδικαιολογήτως πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε, ανεξαρτήτως της ζημίας του εργαζομένου.
Επομένως υποχρεούται να αποδώσει σε αυτόν την αμοιβή την οποία
αναγκαίως θα κατέβαλλε εάν ήταν έγκυρη
η σύμβαση εργασίας υπό τις επικρατούσες στον τόπο της παροχής της συνθήκες, για την ίδια εργασία σε πρόσωπα με
τις ικανότητες και τα προσόντα του απασχοληθέντος, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα γάμου, τέκνων
και προϋπηρεσίας, δηλαδή επιδόματα
που προσιδιάζουν στην προσωπική κατάσταση του μισθωτού, εφόσον αυτά δεν
συνέτρεχαν αναγκαίως στα πρόσωπα του
δυναμένου να απασχοληθεί εγκύρως.
Στην περίπτωση αυτή λόγω της
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ακυρότητας της σύμβασης εργασίας είναι
άκυροι και οι λοιποί συμφωνηθέντες όροι
περί του ύψους της αμοιβής, περί συνυπολογισμού στις οφειλόμενες αποδοχές
διαφορών επιδομάτων κλπ., οπότε οι δικαιούμενες αποδοχές του εργαζομένου θα
στηρίζονται στις γενικές του ΑΚ περί αδικαιολογήτου πλουτισμού και θα υπολογίζεται η αποζημίωση από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό για την παρασχεθείσα απασχόληση του με βάση το σύνολο των νομίμων αποδοχών, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται και τα προσωποπαγή επιδόματα (γάμου, τέκνων, προϋπηρεσίας κλπ.,
βλ.ΑΠ 760/2003 ΕΕργΔ 2004.1373).
Με βάση δε αυτές τις νόμιμες
αποδοχές, που θεωρούνται και ως καταβαλλόμενες αποδοχές, θα υπολογίζονται και οι αποδοχές αδείας, τα επιδόματα αδείας, εορτών, το ωρομίσθιο για τον
υπολογισμό των προσαυξήσεων και γενικά όλες οι αξιώσεις του εργαζομένου.
Εξάλλου, από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 1082/1980, του άρθρου 1 παρ.2 της 19040/1981 Α.Υ Οικονομικών και Εργασίας του άρθρου 1
παρ.1 και του άρθρου 2 του ΑΝ 539/1945,
του άρθρου 3 παρ.16 του Ν 4504/1966,
του άρθρου μόνου του Ν.133/1975 (που
κύρωσε την από 26.2.1975 ΕΣΣΕ) και 1
παρ.2 Ν 435/1976 συνάγεται ότι α) επιδόματα (δώρα) εορτών, β) άδεια, γ)αποδοχές αδείας, δ) επίδομα αδείας και ε)
προσαύξηση ίση προς 100% του καταβαλλομένου ημερομισθίου για παρασχεθείσα παράνομη υπερωριακή απασχόληση, δικαιούνται όχι μόνοι οι μισθωτοί οι
απασχολούμενοι σε κάποιον εργοδότη με
έγκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
αλλά και οι προσφέροντες τις υπηρεσίες
τους βάσει άκυρης συμβάσεως εργασίας-με απλή σχέση εργασίας.
Τούτο καθίσταται σαφές τόσο από
το περιεχόμενο όλων αυτών των διατάξε-
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ων, που σε κανένα σημείο τους δεν θέτουν την ύπαρξη έγκυρης σύμβασης εργασίας ως προϋπόθεση για να δοθούν
οι ανωτέρω παροχές προς τους εργαζομένους, αλλά και από το ότι –αντιθέτωςστις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.1 του
Ν.1082/1980, του άρθρου 1 παρ.2 της
ΥΑ 19040/1981 και του άρθρου 3 παρ.16
του Ν.4504/1966 γίνεται ρητά λόγος για
σχέση εργασίας ή για εργασιακή σχέση,
ενώ η προσαύξηση κατά ποσοστό 100%
του καταβαλλόμενου ωρομισθίου για τις
παράνομες υπερωρίες, κατά το άρθρο 1
παρ.2 του Ν.435/1976, οφείλεται ως αστική κύρωση απαγγελλόμενη για τον παράνομο χαρακτήρα της υπερωριακής εργασίας και καταβάλλεται ανεξάρτητα από
την εγκυρότητα της σύμβασης που αφορά την παροχή εργασίας μέσα στο κανονικό ωράριο (ΑΠ Ολ 569/1986 ΝοΒ 35,
532, ΑΠ 141/1989 ΕλΔ 31, 785).
Συνεπώς και σε περίπτωση άκυρης σύμβασης εργασίας, ο εργαζόμενος δικαιούται ευθέως από το νόμο όχι
βάσει των διατάξεων του αδικαιολογήτου πλουτισμού –τις αποδοχές αδείας, το επίδομα αδείας, και τα επιδόματα εορτών καθώς και την προσαύξηση του 100% λόγω παράνομης υπερωριακής απασχόλησης (ΑΠ 1148/2004
ΔΕΝ 61, 444, ΑΠ 1402/2002 ΕλΔ 44,
164, ΕΑ 5422/2003 ΕλΔ 45, 226, ΕΑ
4606/2001 ΕλΔ 44, 532, ΑΠ 735/2003,
ΕΑ 8537/2003 ΕλΔ 46, 1543, ΕφΠατρ
277/2000, ΕΑ 8537/2003 ΕλΔ 46, 1543,
ΕφΠατρ 277/2000, ΕΑ 1032/1997, ΕΘ
388/2003, ΕΠ 273/2003, ΕΔ 193/2004).
Τέλος, κατά το άρθρο 250 αρ. 6 και
17 ΑΚ οι αξιώσεις των εργαζομένων για την
πληρωμή των μισθών ή άλλων αμοιβών
τους, παραγράφονται σε πέντε χρόνια, αρχίζει δε η παραγραφή αυτή, κατά το άρθρο
253 του ίδιου Κώδικα, μόλις λήξει το έτος
μέσα στο οποίο συμπίπτει η έναρξη αυτής.
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Περαιτέρω, επί παροχής εργασίας
υπό άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης υποχρεούται κατά τα άρθρα 904 και 908 ΑΚ,
ως καθιστάμενος αδικαιολογήτως πλουσιότερος στην απόδοση της ωφέλειας
που αποκόμισε, ανεξαρτήτως της ζημίας
του εργαζομένου και η οποία συνίσταται
σε ό,τι αυτός θα κατέβαλε αν ήταν έγκυρη
η σύμβαση, για την ίδια εργασία σε πρόσωπο με τις ικανότητες και τα προσόντα
του ακύρως απασχοληθέντος, εκτός των
παροχών που προσιδιάζουν στην προσωπική κατάσταση του τελευταίου (επιδόματα γάμου, τέκνων, προϋπηρεσία κλπ),
εφόσον αυτά δεν θα συνέτρεχαν αναγκαίως στο πρόσωπο του δυναμένου να απασχοληθεί εγκύρως. Η ως άνω απαίτηση
του ακύρως απασχοληθέντος μισθωτού
υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή του
άρθρου 249 ΑΚ.
Εξάλλου από τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του
Ν.1082/1980, του άρθρου 1 παρ.2 της
19040/1981 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, του
άρθρου 1 παρ.1 και του άρθρου 2 του
Α.Ν. 539/1945, του άρθρου 3 παρ.16
του Ν. 4504/1966, του άρθρου μόνου
του Ν.133/1975 που κύρωσε την από
26.2.1975 ΕΓΣΣΕ, του άρθρου 1 παρ.2
του Ν. 435/1976, συνάγεται ότι τα επιδόματα εορτών, οι αποδοχές άδειας και
το επίδομα άδειας και η πρόσθετη αποζημίωση εξ 100% του καταβαλλόμενου
ωρομισθίου επί μη νόμιμης υπερωριακής απασχολήσεως, δικαιούνται όχι μόνον οι μισθωτοί οι απασχολούμενοι με
έγκυρη σύμβαση εργασίας αλλά και οι
προσφέροντες τις υπηρεσίες τους με
άκυρη σύμβαση εργασίας, των σχετικών
αξιώσεων τους θεμελιουμένων ευθέως
στις παραπάνω διατάξεις και όχι στις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού.
Επομένως οι εν λόγω αξιώσεις υπόκει-
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νται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 αρ.6 και 17 ΑΚ (ΑΠ 1150/2007,
ΝΟΜΟΣ, Εφ.Αθ. 489/09, Δ/νη, 2009,
1095, Εφ.Ιωαν. 38/09, Αρμ. 2009, 1355).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: στις
1-1-1999, μεταξύ της ενάγουσας και της
ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία
«Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ», η οποία στη συνέχεια
συγχωνεύτηκε δια απορροφήσεως από
την εναγόμενη εταιρία και ως εκ τούτου η
τελευταία υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως άνω απορροφηθείσης εταιρίας, καταρτίστηκε σύμβαση διορισμού παραγώγου ασφαλίσεων
(ασφαλιστικού συμβούλου), με βάση την
οποία, η ενάγουσα ανέλαβε την υποχρέωση να μεσολαβεί, μεταξύ της εταιρείας και
του καταναλωτικού κοινού για την σύναψη ασφαλίσεων Ζωής και γενικών Ασφαλίσεων, στην περιφέρεια του νομού Αιτωλοακαρνανίας, έναντι προμηθείας επί της
αξίας των καταρτιζομένων συμβολαίων.
Ταυτόχρονα με την υπογραφή της
ανωτέρω συμβάσεως υπογράφηκαν και:
α)παράρτημα ειδικός όρος σύμβασης
έργου, που αποσκοπούσε στην ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών της εταιρίας, όπως
«την παροχή κάθε εξυπηρέτησης ασφαλιστικής φύσεως προς τους συμβαλλόμενους και ασφαλισμένους της εταιρίας
καθώς και την εξυπηρέτηση των ασφαλιστηρίων που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο του γραφείου στο οποίο ανήκει αυτή,
την ενημέρωση των ασφαλιστικών συνεργατών του γραφείου στο οποίο ανήκει αυτή, την ενημέρωση των ασφαλιστικών συνεργατών του γραφείου στα νέα
προϊόντα και γενικά κάθε άλλη πράξη ή
ενέργεια προς βελτίωση και ανάπτυξη
ποιοτική και ποσοτική του χαρτοφυλακίου παραγωγής του γραφείου στο οποίο
ανήκει η ενάγουσα –σύμβουλος» και β)
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παράρτημα σύμβασης έργου ασφαλιστικού συμβούλου και με την ανώνυμη
ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «Α.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Α. ΑΕΓΑ)» δυνάμει του οποίου η ενάγουσα ανέλαβε τη διαμεσολάβηση και μεταξύ αυτής της τελευταίας εταιρίας και του κοινού για την προώθηση
των ασφαλιστικών προγραμμάτων της.
Όμως από την σύναψη της ανωτέρω συμβάσεως, η ενάγουσα άσκησε καθήκοντα υπαλλήλου της εναγομένης εταιρίας και δη καθήκοντα γραμματέως αυτής. Συγκεκριμένα υποδεχόταν του πελάτες της εταιρίας και φρόντιζε για την εξυπηρέτηση αυτών, επικοινωνούσε με τις
κεντρικές υπηρεσίες της εναγομένης για
θέματα που αφορούσαν το χαρτοφυλάκιο του γραφείου στο οποίο εργαζόταν,
έστελνε φαξ, λάμβανε απαντήσεις, αρχειοθετούσε διάφορα έγγραφα του γραφείου, τηρούσε πρωτόκολλο και ενημέρωνε αυτό σχετικά με την κίνηση των εγγράφων, εξυπηρετούσε τους συνεργάτες
και τους ασφαλιστικούς συμβούλους της
εταιρίας και φρόντιζε για την ενημέρωση
τους σε ότι αφορά τις εκδόσεις και ανακοινώσεις των συμβολαίων, των προσθέτων πράξεων, την καταβολή αποζημιώσεων και τις ανακοινώσεις της εταιρίας.
Δακτυλογραφούσε επιστολές με την ιδιότητα της γραμματέως. Τις ανωτέρω υπηρεσίες προσέφερε στα γραφεία της εναγομένης στο Αγρίνιο, σε καθημερινή βάση
με ωράριο και τελώντας υπό την διεύθυνση και τις εντολές του εκάστοτε διευθυντή
του γραφείου από τις 07.45 το πρωΐ έως
15.00 δύο ημέρες την εβδομάδα, ενώ τις
άλλες τρεις ημέρες της εβδομάδος από
τις 07.45 έως 13.30 το πρωΐ και εν συνεχεία από 18.00 έως 20.30 το απόγευμα.
Για όλα τα παραπάνω καταθέτουν
με σαφήνεια ο εξετασθείς στο ακροατήριο μάρτυρας της απόδειξης, που έχει
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την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου της εναγομένης, αλλά και οι εξετασθέντες ενώπιον της συμβ/φου μάρτυρες που οι δύο εξ αυτών είναι επίσης
ασφαλιστικοί σύμβουλοι της ενώ ο τρίτος διετέλεσε συντονιστής-διευθυντής
των γραφείων της εναγομένης στο Αγρίνιο από τις αρχές του έτους 2003 μέχρι το τέλος του έτους 2005. Ο τελευταίος αυτός μάρτυρας καταθέτει επί λέξει:
«….την Ε.Τ (ενάγουσα) τη βρήκα και την
άφησα να απασχολείται στα γραφεία στο
Αγρίνιο, όταν εγώ ανέλαβα στο γραφείο.
Γνωρίζω ότι είχε προσληφθεί σαν
ασφαλιστική σύμβουλος, πλην όμως εργαζόταν ως γραμματέας, υπό τις εντολές
του εκάστοτε διευθυντού…», αναλύοντας
στη συνέχεια όλα τα παραπάνω καθήκοντα της ενάγουσας. Ο ισχυρισμός της
εναγομένης ότι η ενάγουσα δεν εργαζόταν
ως γραμματέας, αλλά πήγαινε στο γραφείο κάποιες ώρες προκειμένου να διεκπεραιώσει προσωπικές της υποθέσεις
από την σχέση τους ως ασφαλιστικού
συμβούλου δεν αποδεικνύεται βάσιμος.
Με βάση τα ανωτέρω πλήρως
αποδεικνύεται ότι η ενάγουσα κατά τον
προαναφερόμενο χρόνο εργαζόταν στην
εναγομένη, ως ασφαλιστική υπάλληλος,
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Και είναι βέβαια γεγονός ότι
η ενάγουσα είχε παράλληλα πλέον της ιδιότητας της ασφαλιστικής υπαλλήλου και
την ιδιότητα της ασφαλιστικής συμβούλου.
Εξ αυτού του λόγου όμως δεν είναι
άκυρη η συναφθείσα μεταξύ των διαδίκων
σύμβαση εργασίας αφού, σύμφωνα με τα
όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, η διάταξη του άρθρου 19 παρ.3 του ν.1569/1985
που ορίζει ότι η ιδιότητα του ασφαλιστικού
υπαλλήλου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού συμβούλου, δεν
απαγγέλει ρητώς ακυρότητα της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας.
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Περαιτέρω δυνάμει της υπ’ αρ. Κ312748/21-12-2002 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στα
μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών την 31-12-02
και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12998/21-1202, η ανωτέρω εργοδότρια εταιρία, απορροφήθηκε από την εναγομένη εταιρία, θυγατρική εταιρία, όπως συνομολογείται της
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Η τελευταία υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και το νομικό καθεστώς των σχέσεων της με τους υπαλλήλους της διέπεται από τις διατάξεις του
ν. 1735/87, του νόμου 2190/94 (άρθ.1
παρ.1, 2, 3, 8, 14 παρ.1, 15, 16, 17,
23 παρ.1), όπως το άρθρο 14 του ν.
2190/94 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση που αφορά τις τράπεζες και τις θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρίες και
παρ.2 του ν.2527/1997, κατά τις διατάξεις δε του τελευταίου τούτου νόμου,
πλην άλλων, οι θυγατρικές εταιρίες τραπεζών όπως είναι η εναγομένη, υπάγονται στο σύστημα των προσλήψεων του
ν.2190/94, κατά το οποίο είναι ανεπίτρεπτη η πρόσληψη υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου, εκτός αν τηρηθούν
οι προϋποθέσεις και οι τυπικές διατυπώσεις των ανωτέρω νόμων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού.
Εξ αυτών συνάγεται ότι η εναγομένη που υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις της εταιρίας με την οποία η
ενάγουσα κατήρτισε την ανωτέρω σύμβαση αλλά και την οποία η εναγομένη διαδέχτηκε στις υποχρεώσεις τις απορρέουσες από την σχέση με την ενάγουσα, δεν
μπορούσε να διαδεχθεί την εργοδότρια
εταιρία, ως προς τη διατήρηση της ενάγουσας στη σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές που δεν επιτρέπουν την κατάρτιση τοιούτου είδους των συμβάσεων.
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Επομένως δεν υφίσταται έγκυρη
εργασιακή σχέση μεταξύ της ενάγουσας
και της εναγομένης, αφού η εγκυρότητα
αυτής προσκρούει στις προαναφερόμενες απαγορευτικές διατάξεις του νόμου.
Η σχέση που συνδέει την ενάγουσα με
την εναγομένη, είναι αυτή της απλής εργασιακής σχέσης, εφόσον είναι άκυρη η
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας της, ως
ασφαλιστικής υπαλλήλου.
Αποδείχτηκε επίσης ότι η εναγομένη στις 30-10-2006 κατήγγειλε την εργασιακή σχέση της με την ενάγουσα, χωρίς να καταβάλλει σ ‘ αυτή τη νόμιμη αποζημίωση, με αποτέλεσμα η καταγγελία να
είναι άκυρη. Όμως η ακυρότητα αυτής
δεν έχει σαν συνέπεια την υπερημερία
της εναγομένης, αλλά μόνο την καταβολή της οφειλόμενης κατά νόμο αποζημίωσης, την οποία και δικαιούται η ενάγουσα.
Καθόλο το χρονικό διάστημα που
η ενάγουσα παρείχε την εργασία της
κατά τα ανωτέρω στην εναγομένη, η τελευταία δεν της πλήρωνε κανένα ποσό
ως μισθό. Όπως όμως και η ίδια η ενάγουσα συνομολογεί, λάμβανε κάθε έτος
ένα ποσό, για το οποίο θα γίνει ειδικότερα μνεία παρακάτω, ως προμήθεια των
συμβολαίων, το οποίο μάλιστα δεν αντιστοιχούσε πράγματι στην παραγωγή εκ
μέρους της αντιστοίχων συμβολαίων,
αφού αυτή ήταν μηδενική, λόγος για τον
οποίο άλλωστε καταγγέλθηκε και η επίδικη σύμβαση, εκ μέρους της εναγομένης.
Το ποσό λοιπόν αυτό θα πρέπει
να αφαιρεθεί από το αντίστοιχο ποσό
που δικαιούται η ενάγουσα, ως μισθό
για το διάστημα που εργάστηκε στην
εναγομένη, κατά τα προαναφερόμενα,
κατά τον βάσιμο ισχυρισμό της τελευταίας, που προτάθηκε νομότυπα στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και επαναφέρεται
και στην παρούσα δίκη.
Δικαιούται κατά συνέπεια η ενά-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

γουσα που απασχολήθηκε στην εναγομένη το χρονικό διάστημα από 1-1-1999
έως 30-10-2006, με άκυρη σύμβαση εργασίας, να λάβει τις αποδοχές που θα χορηγούσε η εναγομένη σε άλλη υπάλληλο, δυνάμει των διατάξεων του αδικαιολογήτου πλουτισμού, κατά την επικουρική
βάση της αγωγής, αφού ο πλουτισμός της
εναγομένης επήλθε και αυτή είναι πλουσιότερη σε βάρος της ενάγουσας.
Στο ύψος αυτών των αποδοχών
δεν θα υπολογιστούν τα επιδόματα γάμου, τέκνων, βρεφονηπιακό, παιδικής
μέριμνας, πολυετίας και κατασκηνωτικό,
γιατί συνδέονται με το πρόσωπο της ενάγουσας και η εναγομένη θα προτιμούσε
την πρόσληψη υπαλλήλου που δεν θα
δικαιούνταν τα επιδόματα αυτά.
Αντίθετα στις αποδοχές αυτές θα
πρέπει να υπολογιστεί το ανθυγιεινό επίδομα γιατί αυτό δεν συνδέεται με το πρόσωπο της ενάγουσας, αλλά με την χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσω του οποίου θα εργαζόταν ο οποιοσδήποτε προσλαμβανόμενος απ’ αυτήν υπάλληλος.
Με βάση τα ανωτέρω και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που κηρύχτηκαν όλες υποχρεωτικές, για τους
όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις
ολόκληρης της χώρας, η ενάγουσα δικαιούται τα κατωτέρω χρηματικά ποσά.
Για το έτος 1999: από 1-1-99 έως
30-12-1999: βασικός μισθός 201.600 δρχ.
+ ανθυγιεινό επίδομα 24.192 = 225.792
δρχ. 12 = 2.709.504 δρχ. ή 7.951, 51
ευρώ. Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 6.271, 65 ευρώ, που
η εναγομένη κατέβαλε στην ενάγουσα και
επομένως για το έτος 1999 της οφείλει συνολικά το ποσό των 1.679, 94 ευρώ.
Για το έτος 2000: βασικός μισθός
206.800 δρχ. + ανθυγιεινό επίδομα 24.816
– 237.616 δρχ. Χ 12 = 2.779.391 δρχ. ή
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8.156, 69 ευρώ. Από το ποσό αυτό πρέπει
να αφαιρεθεί το ποσό των 6.718, 82 ευρώ,
που η εναγομένη κατέβαλε στην ενάγουσα
και επομένως για το έτος 2000 της οφείλει συνολικά το ποσό των 1.437, 87 ευρώ.
Για το έτος 2001: βασικός μισθός 216.111 δρχ. + ανθυγιεινό επίδομα 25.933 = 242.044 δρχ. Χ 12 =
2.904.528 δρχ. ή 8.523, 93 ευρώ + δώρο
Πάσχα 355, 16 ευρώ + επίδομα αδείας
355, 16 ευρώ +δώρο Χριστουγέννων
710, 33 ευρώ και συνολικά για το έτος
2001, 3944, 58 ευρώ (8523, 93 + 355,
16 + 355, 16+ 710,33). Από το ποσό
αυτό πρέπει ν’ αφαιρεθεί το ποσό των
10.330,32 ευρώ, που η εναγομένη κατέβαλε στην ενάγουσα και επομένως για
το έτος 2001 δεν οφείλεται στην ενάγουσα κανένα ποσό, αφού η ανωτέρω αξίωσή της έχει υπερκαλυφθεί.
Για το έτος 2002: βασικός μισθός
664 ευρώ + ανθυγιεινό επίδομα 79,50 =
743,50 Χ 12 = 8.922 ευρώ + δώρο Πάσχα 371,75 ευρώ + επίδομα αδείας 371,75
ευρώ + δώρο Χριστουγέννων 743,50
ευρώ και συνολικά για το έτος 2002,
10.409 ευρώ (8.922 + 371,75 + 371,75
+ 743,50). Από το ποσό αυτό πρέπει να
αφαιρεθεί το ποσό των 10.547,30 ευρώ,
που η εναγομένη κατέβαλε στην ενάγουσα
και επομένως για το έτος 2002 δεν οφείλεται στην ενάγουσα κανένα ποσό, αφού η
ανωτέρω αξίωσή της έχει υπερκαλυφθεί.
Για το έτος 2003: βασικός μισθός
689 ευρώ + ανθυγιεινό επίδομα 82,70
= 771,70 ευρώ Χ 12 9.260,40 ευρώ +
δώρο Πάσχα 385,85 ευρώ + επίδομα
αδείας 385,85 ευρώ + δώρο Χριστουγέννων 771,70 ευρώ και συνολικά για το έτος
2003, 10.803,80 ευρώ (9.260,40 + 385,85
+ 385,85 + 771,70). Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 10.218,96
ευρώ, που η εναγομένη κατέβαλε στην ενάγουσα και επομένως για το έτος 2003 της
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οφείλει συνολικά το ποσό των 584,84 ευρώ.
Για το έτος 2004: 1) από 1-12004 έως 30-6-2004 βασικός μισθός
730 ευρώ + ανθυγιεινό επίδομα 87,60
817,60 Χ 6 4.905,60 ευρώ, 2) από
1- 7-2004 έως 31-12-2004 βασικός μισθός 745 + ανθυγιεινό επίδομα 89,40
834,40 Χ 6 5.006,40 ευρώ ± δώρο
Πάσχα 408,80 ευρώ + επίδομα αδείας 408,80 ευρώ + δώρο Χριστουγέννων 834,40 ευρώ και συνολικά για το
έτος 2004, 11.564 ευρώ (4.905, 60 +
5.006,40 ± 408,80 + 408,80 + 834,40).
Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 10.558,56 ευρώ, που η
εναγομένη κατέβαλε στην ενάγουσα και
επομένως για το έτος 2004 της οφείλει
συνολικά το ποσό των 1.006,44 ευρώ.
Για το έτος 2005: 1) από 1- 1-2005
έως 31-8-2005 βασικός μισθός 768 +
ανθυγιεινό επίδομα 92,10 860,10 Χ
86.880,80 ευρώ, 2) από 1-9-2005 έως 3112-2005 βασικός μισθός 790 + ανθυγιεινό
επίδομα 94,80 884,80 Χ 4 3.539,20 ευρώ
+ δώρο Πάσχα 430,05 ευρώ ± επίδομα
αδείας 430,05 ευρώ + δώρο Χριστουγέννων 884,80 ευρώ και συνολικά για το
έτος 2005, 12.164,90 ευρώ (6.880,80 +
3.539,20 + 430,05 + 430,05 + 884,80).
Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθεί
το ποσό των 10.760,11 ευρώ, που η εναγομένη κατέβαλε στην ενάγουσα και επομένως για το έτος 2005 της οφείλει συνολικά το ποσό των 1.404,79 ευρώ.
Για το έτος 2006: βασικός μισθός827 + ανθυγιεινό επίδομα 99,25=
926,25 Χ 10 = 9.262,50 ευρώ + δώρο
Πάσχα 463,12 ευρώ + επίδομα αδείας 463,12 ευρώ + δώρο Χριστουγέννων 701,73 ευρώ και συνολικά για το
έτος 2006, 10.890,47 ευρώ (9.262,50 +
463,12 + 463,12 + 701,73). Από το ποσό
αυτό πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των
10.760,11 ευρώ συνολικά, που η εναγο-
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μένη κατέβαλε στην ενάγουσα και επομένως για το έτος 2006 της οφείλει συνολικά το ποσό των 130,36 ευρώ.
Τέλος δικαιούται η ενάγουσα την
νόμιμη αποζημίωσή της που ανέρχεται
στο ποσό των 4.322,50 ευρώ (926,25 +
1/6 Χ 4). Το αίτημα της ενάγουσας περί
αναγνώρισης της υποχρέωσης της εναγομένης να καταβάλλει σ’ αυτή, το ποσό
των 20.000 ευρώ, ως χρηματική της ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, είναι
μη νόμιμο και για το λόγο αυτό απορριπτέο, αφού σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 299 του ΑΚ., για μη περιουσιακή ζημία οφείλεται χρηματική ικανοποίηση στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και τέτοιες είναι οι διατάξεις για προσβολή του δικαιώματος επί της προσωπικότητας και των αδικοπραξιών, περιπτώσεις που δεν συντρέχουν εν προκειμένου, αφού μόνη η καταγγελία της σχέσεως εργασίας, καθώς και η παραβίαση
της εργατικής νομοθεσίας, χωρίς αναφορά συγκεκριμένων περιστατικών δεν συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας
του εργαζομένου. Ήτοι συνολικά για τις
ανωτέρω αιτίες η ενάγουσα δικαιούται το
ποσό των 10.566,74 ευρώ, (1.679,94 +
1.437,87 + 584,84 + 1.006,44 + 1.404,79
+ 130,36 + 4.322,50). Η ως άνω απαίτηση της ενάγουσας δεν έχει υποπέσει

σε παραγραφή, αφού, σύμφωνα με τα
όσα αναπτύχθηκαν στην αρχή της παρούσας, η απαίτηση της ακύρως απασχοληθείσης ενάγουσας υπόκειται στην
εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249
του Α.Κ., η οποία και δεν είχε συμπληρωθεί κατά τον χρόνο άσκησης της κρινομένης αγωγής, ήτοι την 22- 11-2006.
Στην ως άνω παραγραφή όμως
έχει υποπέσει, σύμφωνα με τις σκέψεις
που αναπτύχθηκαν στην αρχή της παρούσης η αξίωση της ενάγουσας για καταβολή των δώρων εορτών και επιδομάτων αδείας των ετών 1999 και 2000,
εφόσον αυτές υπόκεινται στην πενταετή
παραγραφή του άρθρου 250 του Α.Κ.,
η οποία και είχε συμπληρωθεί κατά
τον προαναφερόμενο χρόνο άσκησης
της αγωγής.
Πρέπει κατά συνέπεια να γίνει εν
μέρει δεκτή, ως και ουσιαστικά βάσιμη, η
προταθείσα από την εναγομένη πρωτοδίκως και νομίμως επαναφερόμενη στην
παρούσα δίκη, ένσταση παραγραφής
των επιδίκων αξιώσεων της ενάγουσας.
Με βάση τα ανωτέρω η κρινομένη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να
υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλλει
στην ενάγουσα συνολικά το ποσό των
10.566,74 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από
την επομένη της επιδόσεως της αγωγής.

253/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Ιωάννης Τσάγας).
Επιταγή του ν.5960/1933. Είναι πάντοτε πληρωτέα εν όψει. Όποιος γνωρίζει ότι δεν
έχει διαθέσιμα κεφάλαια στην τράπεζα διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 79 του
ν.5960/1933. Παράλληλα με την αξίωση από το άρθρο 79 συρρέει η αξίωση από το
άρθρο 914ΑΚ. Δικαιούχος κομιστής της επιταγής. Για τη θεμελίωση της αγωγής από
αδικοπραξία πρέπει να επικαλεστεί ότι ο εκδότης-εναγόμενος εξέδωσε την επιταγή δόλια δηλαδή εν γνώσει ότι δεν είχε διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά
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το χρόνο έκδοσης και πληρωμής και ότι η επιταγή εμφανίστηκε εμπρόθεσμα. Δικαιούχος της αξίωσης είναι και ο μετά την πραγμάτωση του αδικήματος κομιστής από αναγωγή. Έτσι ¨κομιστής¨ είναι και ο εξ αναγωγής υπόχρεος που πλήρωσε την επιταγή
και έγινε κομιστής. Αυτός δικαιούται να στραφεί κατά του εκδότη και του προηγούμενου οπισθογράφου ασκώντας το δικαίωμα αναγωγής. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 79 ν. 5960/1933 «περί επιταγής», 297, 298 και 914 ΑΚ συνάγεται
ότι ο εκδότης επιταγής σε διαταγή, έστω
και μεταχρονολογημένης (αφού η επιταγή είναι πάντοτε πληρωτέα εν όψει, ΑΠ
1262/1993. ΕλλΔνη 36, 157), που γνωρίζει ότι δεν έχει διαθέσιμα κεφάλαια υπέρ
του κομιστή και γι’αυτό το λόγο δεν πληρώθηκε η επιταγή μέσα στη νόμιμη προθεσμία εμφάνισης της στην πληρωτέα
τράπεζα, ζημιώνει τον κομιστή με τον τρόπο αυτό παρά το νόμο, δηλαδή εναντίον
της πρώτης των πιο πάνω διατάξεων.
Συνεπώς, δημιουργείται σε βάρος
του αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση του κομιστή, αφού η διάταξη του
άρθρου 79 του ν.5960/1933 έχει θεσπιστεί για να προστατεύσει όχι μόνο το δημόσιο αλλά και το ατομικό συμφέρον του
δικαιούχου της επιταγής (ΑΠ 1536/2000,
ΕλλΔνη 42, 1305, ΑΠ 1262.1993, ΕλλΔνη 36, 157, ΕΑ 6286/2000, ΕλΔνη
42, 202) και μάλιστα μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του παραπάνω άρθρου με το άρθρο 4 παρ.1 του
ν.2408/1996, αυτό είναι το κατ’ εξοχήν
έννομο συμφέρον που προστατεύεται
(ΕΑ 9207/1998, ΕλλΔνη 1999.1136).
Η αξίωση αυτή προς αποζημίωση
κατά το άρθρο 914 ΑΚ (ισόποση με την
αξία της επιταγής), συρρέει παράλληλα
με την αξίωση από το νόμο περί επιταγής (άρθρο 40 ν.5960/1933), δεδομένου
ότι επί συρροής αξιώσεων από συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη, οι οποίες τείνουν στον ίδιο σκοπό, δηλαδή στην
ικανοποίηση της ίδιας παροχής, απόκει-

ται στο δικαιούχο ν’ ασκήσει οποιαδήποτε από αυτές προτιμά, με τον περιορισμό ότι η ικανοποίηση της μιας επιφέρει αντίστοιχη απόσβεση της άλλης,
εκτός αν η άλλη έχει μεγαλύτερο περιεχόμενο, οπότε σώζεται για το επιπλέον
(ΟλΑΠ 967/1973, ΝοΒ 22).
Για τη θεμελίωση της αγωγής από
αδικοπραξία ο δικαιούχος κομιστής της
επιταγής πρέπει να επικαλεσθεί ότι ο εκδότης-εναγόμενος εξέδωσε την επιταγή
αυτή δόλια, δηλαδή ενώ γνώριζε ότι δεν
είχε διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια
τράπεζα κατά τον χρόνο έκδοσης και πληρωμής και ότι αυτή εμφανίστηκε εμπρόθεσμα προς πληρωμή (ΑΠ 587/2002, ΕλλΔνη 44, 450), δικαιούμενος να σωρεύσει και αίτημα προσωπικής κράτησης του
εκδότη για την εκτέλεση της σχετικής αξίωσης (ΕφΠειρ 759/1999, Πειρ. Νομολ.
2000, 50, ΕΑ 10303/1991, ΝΟΜΟΣ).
Ωστόσο, δικαιούχος της αξίωσης
είναι όχι μόνο ο νόμιμος κομιστής της
επιταγής κατά το χρόνο εμφάνισης αυτής
και βεβαίωσης της μη πληρωμής – που
είναι και ο χρόνος τέλεσης του αδικήματος- αλλά και ο μετά την πραγμάτωση του
αδικήματος κομιστής από αναγωγή. Αντίθετη άποψη, ότι δηλ. δικαιούχος της αποζημιώσεως από τη μη πληρωμή της επιταγής είναι μόνο ο τελευταίος κομιστής αυτής, δεν συνάγεται ούτε από τη διάταξη της
παρ.5 του άρθρου 79 του Ν.5960/1933,
που είχε προστεθεί με το άρθρο 4 παρ.1
του Ν.2408/1996 και κατά την οποία η
ποινική δίωξη (για την πράξη της παρ.1)
ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση του κομιστή της επιταγής που δεν πληρώθηκε.
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Τούτο δε διότι από κανένα στοιχείο
δεν προκύπτει ότι ο όρος ¨ κομιστής¨ της
επιταγής χρησιμοποιείται στην παραπάνω διάταξη μόνο υπό την έννοια του τελευταίου κομιστή. Κατά συνέπεια, ως ¨κομιστής¨ θεωρείται κατά τη διάταξη αυτή και
ο εξ αναγωγής υπόχρεος, ο οποίος πλήρωσε την επιταγή και έγινε κομιστής της.
Εξάλλου, η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε ήδη από το άρθρο 15 παρ.3 του
Ν.3472/2006 ορίζεται πλέον ρητώς, ότι δικαίωμα υποβολής εγκλήσεως έχουν τόσο
ο κομιστής της επιταγής που δεν πληρώθηκε, όσο και ο εξ αναγωγής υπόχρεος,
ο οποίος εξόφλησε την επιταγή και έγινε
κομιστής της. Στην ίδια διάταξη προστέθηκε με το παραπάνω άρθρο 15 παρ.3
του Ν.3472/2006, για την άρση κάθε αμφισβήτησης, ότι εξ αναγωγής υπόχρεος
ο οποίος εξοφλούσε την επιταγή δικαιούται να λάβει αποζημίωση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις αδικοπραξίες (άρθρο 914 επ.).
Τέλος, η άποψη ότι ο εξ αναγωγής
δικαιούχος ή ο ενεχυράσας την επιταγή
κομιστής δεν έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως κατά τα άρθρα 914 και επ. του ΑΚ,
οδηγεί σε ανεπιεική αποτελέσματα, που
δεν συνάγονται από το σκοπό του νόμου,
αφού έτσι ωφελείται τελικά ο εκδότης, παρότι η δόλια συμπεριφορά του αποτελεί
εκτροπή του θεσμού της επιταγής από
την κατά νόμο λειτουργία του και συντελεί στη μείωση της αξιοπιστίας της επιταγής, ως ex lege οργάνου πληρωμών.
Το ότι οι παραπάνω ζημιωθέντες
έχουν δικαίωμα να στραφούν κατά του εκδότη ή των προηγουμένων οπισθογράφων ασκώντας το προαναφερόμενο δικαίωμα αναγωγής αυτών δεν οδηγεί σε
αντίθετο συμπέρασμα, αφού η παρεχόμενη από τις σχετικές διατάξεις προστασία
είναι ενδεχόμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση να αποβαίνει αναποτελεσματική.
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Επομένως, και υπό την ισχύ
της παρ.5 του άρθρου 79 παρ.1 του
Ν.5960/1933, όπως αυτή είχε πριν αντικατασταθεί από το άρθρο 15 παρ.3 του
Ν.3472/2006, ο ενεχυράσας την επιταγή οφειλέτης, ο οποίος πλήρωσε την επιταγή και έγινε εκ νέου κομιστής αυτής,
έχει αξίωση αποζημιώσεως κατά του εκδότη, ως αμέσως ζημιωθείς από την παράνομη και υπαίτια πράξη του τελευταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικοπραξιών (Ολ.ΑΠ 23/2007, ΝΟΜΟΣ).
Τον Ιούνιο του 1998, η εταιρεία
με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Λ. ΕΠΕ», της οποίας το αντικείμενο είναι οι κατασκευές ιδιωτικών έργων, η παραγωγή και εμπορία λατομικών προϊόντων, τσιμέντου και υλικών οικοδομών, εξέδωσε δια του νόμιμου εκπροσώπου της στα πλαίσια της υπάρχουσας μεταξύ αυτής και της εκκαλούσας εμπορικής συνεργασίας και συγκεκριμένα χάριν εξοφλήσεως οφειλής από
αγορές εμπορευμάτων (έτοιμου μπετόν,
σκυροδέματος κλπ) δύο επιταγές της Ιονικής Τράπεζας με αριθμούς 351144797
η πρώτη και 351144806 η δεύτερη, από
τον υπ’ αριθμ. 01368683221330 λογαριασμό της, στη Γαστούνη Ν.Ηλείας,
την 10-6-1998 και την 20-6-1998, ποσού 3.000.000 δρχ., ήτοι 8.804, 11 € και
4.000.000 δρχ. ήτοι 11.738, 81 € αντίστοιχα, σε διαταγή της εκκαλούσας.
Οι παραπάνω επιταγές μεταβιβάσθηκαν με οπισθογράφηση από την εκκαλούσα προς την εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΑΒΕΕ». Η τελευταία τις οπισθογράφησε και εγχείρισε στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδας, μετά δε εξόφληση διασυμψηφισμού, μέσω του Γραφείου Συμψηφισμού της πιο πάνω Τράπεζας (Εθνικής), της επεστράφησαν τα σώματα αυτών (των επιταγών).
Στη συνέχεια της εμφάνισε προς
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πληρωμή την 11-6-1998 και την 23-61998 αντίστοιχα στο Γραφείο Συμψηφισμού της πληρώτριας Ιονικής Τράπεζας,
από την οποία και σφραγίσθηκαν εντός
της νόμιμης προθεσμίας, ήτοι την 11-61998 η πρώτη και την 23-6-1998 η δεύτερη, ελλείψει διαθέσιμου υπολοίπου.
Ως εκ τούτου υποχρεώθηκε η εκκαλούσα να καταβάλει το ισόποσο αυτών, ύψους συνολικά 7.000.000 δρχ.
ήτοι 20.542, 92 €, προς την προαναφερόμενη ανώνυμη εταιρεία, τελευταία
κομίστρια, αναλαμβάνοντας τις ένδικες
επιταγές. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο
εφεσίβλητος ουδέποτε υπήρξε διαχειριστής ή εκπρόσωπος της εκδότριας εταιρείας, αλλά απλό μέλος, χωρίς δικαίωμα
διαχειρίσεως ή εκπροσωπήσεως.
Από την εν λόγω εταιρεία είχε αποχωρήσει προ πολλού, από τον χρόνο που
αναφέρεται στην αγωγή ως χρόνος εκδόσεως των επιταγών (10.6.1998 και 20.6.1998
αντίστοιχα). Οι ισχυρισμοί αυτοί του εφεσίβλητου αποδεικνύονται από τα παρακάτω προσαγόμενα έγγραφα: α) Το υπ’ αριθ.
39.548/22.9.1997 καταστατικό συμβόλαιο
περί συστάσεως της εταιρείας «Λ. Ε.Π.Ε.»
του τότε συμ/φου Λεχαινών Ευθ.Π. και το
υπ’ αριθ. φύλλο 6.973 ΦΕΚ/30.9.1997 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. περί δημοσιεύσεως του
ανωτέρω καταστατικού, από το οποίο προκύπτει ότι διαχειριστής της εταιρείας ήταν ο
Γ.Κ του Π, ο οποίος και υπογράφει τις επιταγές, β)Το υπ’ αριθ. 3.031/5.2.1998 τροποποιητικό συμβόλαιο της συμ/φου ΕΣ., του
καταστατικού, από το οποίο προκύπτει η
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αποχώρηση του εφεσίβλητου από την εταιρεία «Λ. Ε.Π.Ε.» από τον Φεβρουάριο του
1998, δηλαδή τέσσερις ολόκληρους μήνες
πριν από το χρόνο έκδοσης των δύο επιταγών της αγωγής, σε συνδυασμό με το
υπ’αριθ. 97/2005 πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, από το
οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει άλλη τροποποίηση του εν λόγω καταστατικού. Κατ’
ακολουθίαν των παραπάνω, η κρινόμενη
αγωγή πρέπει ν’ απορριφθεί κατ’ ουσίαν.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το
οποίο απέρριψε την αγωγή ως μη νόμιμη
και όχι ουσιαστικά αβάσιμη, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και δεδομένου ότι αντικατάσταση της αιτιολογίας της
δεν αρκεί στην περίπτωση αυτή, γιατί άγει
σε διαφορετικό κατά το αποτέλεσμα διατακτικό (βλ.Η Έφεση Σαμουήλ,παρ.856),
πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση, να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση και να απορριφθεί η αγωγή, ως αβάσιμη και κατ’ ουσίαν, κατά τα προαναφερόμενα.
Τέλος, για την περίπτωση άσκησης αιτιολογημένης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης από
τον ερημοδικαζόμενο εφεσίβλητο, πρέπει να οριστεί παράβολο ερημοδικίας
(άρθρα 501, 502 παρ.1 και 505 παρ.2
του ΚΠολΔ), καθώς και η ενάγουσα της
οποίας απορρίπτεται η αγωγή, πρέπει
να καταδικαστεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του εναγομένου, του
πρώτου μόνο βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρα 176, 183ΚΠολΔ), όπως ορίζεται παρακάτω στο διατακτικό της απόφασης.

536

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

322/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Αμπατζής, Παύλος Χρονόπουλος).
Ομόρρυθμη εταιρία. Λύση. Ακολουθεί υποχρεωτικά το στάδιο της εκκαθάρισης. Σκοπός
της εκκαθάρισης. Αν λήξει η εκκαθάριση και μετά εμφανισθεί κάποια εκκρεμότητα (χρέος) επαναλαμβάνεται η εκκαθάριση. Δεν είναι αναγκαίο να αναφέρεται στο δικόγραφο η
επωνυμία της εταιρίας και οι λέξεις ¨υπό εκκαθάριση¨. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατεί ποσά από το μισθό, χαρτόσημα, ΙΚΑ κλπ. Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της δίκης και δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές αλλά παρακρατούνται από τον
εργοδότη κατά την εκτέλεση της αποφάσεως. Η πριν τη συζήτηση της αγωγής παρακράτηση από τον εργοδότη δημιουργεί ένσταση του άρθρου 416ΑΚ. Ένσταση του άρθρου
416 ΑΚ .Στοιχεία για το ορισμένο. Λεπτομέρειες. Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη. Λεπτομέρειες και συνέπειες. Ευθύνη και του παλαιού εργοδότη για τις υποχρεώσεις μέχρι τη μεταβίβαση και του νέου αλληλεγγύως με τον παλαιό εργοδότη (479 ΑΚ).
Αγωγή για επιδίκαση αξιώσεων από τη σύμβαση εργασίας. Στοιχεία για το ορισμένο.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 22 και 28 του Εμπ.Ν.,
920 ΚΠολΔ, 72, 759, 777 εδ.α΄, 780
εδ. α΄, 781 και 782 ΑΚ προκύπτει, ότι η
ομόρρυθμη εταιρεία μετά την λύση της
περιέρχεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικά σε εκκαθάριση, κατά το στάδιο της
οποίας το νομικό πρόσωπο αυτής εξακολουθεί να υπάρχει για τον σκοπό και
τις ανάγκες τις εκκαθαρίσεως.
Η τελευταία αποσκοπεί στην περάτωση των νομικών σχέσεων που προήλθαν από την σύσταση και την λειτουργία της εταιρείας και ήσαν εκκρεμείς κατά
τον χρόνο της λύσεως της. Οι εν λόγω
σχέσεις ανάγονται α)είτε σε σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και των τρίτων, β)είτε
σε σχέσεις από την εμπορική σύμβαση
μεταξύ των εταίρων ή μεταξύ εταίρων
και εταιρείας, γ)είτε σε σχέσεις μεταξύ
των εταίρων ως προς το καθαρό προϊόν της εκκαθαρίσεως, δηλαδή την εταιρική περιουσία που απομένει μετά την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων.
Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως

φορέας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της εταιρείας είναι το νομικό
πρόσωπο αυτής, εκπροσωπούμενο από
τον ή τους εκκαθαριστές (ΑΠ 736-7/2006
Ελ.Δνη 49, 1434). Εκκαθαριστές της
εταιρείας είναι οι ίδιοι οι εταίροι, αν δεν
διορίσθηκαν εκκαθαριστές με συμφωνία
των εταίρων ή από το δικαστήριο.
Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν
μπορεί να αποκλεισθεί με ρήτρα του καταστατικού ή με απόφαση των εταίρων.
Ακόμη δε και μετά την λήξη των εργασιών της εκκαθαρίσεως, αν διαπιστωθεί ότι
υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, όπως απαίτηση ή χρέος της εταιρείας επαναλαμβάνονται και πάλι οι εργασίες της εκκαθαρίσεως και συνεχίζεται η εκπροσώπηση
της λυθείσης εταιρείας από τους εκκαθαριστές (ΑΠ 1410/1996 Δίκη 28, 466).
Εξάλλου από καμία νομική διάταξη είναι αναγκαίο, για το κύρος του δικογράφου της υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρείας να παρατίθενται στην συνέχεια της επωνυμίας της οι λέξεις «υπό
εκκαθάριση» ή τα ονόματα των εκκαθαρι-
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στών της (ΑΠ 971/1981 Ε.Ε.Ν. 49, 668).
Ο εργοδότης υποχρεούται από το
νόμο να παρακρατεί ορισμένα ποσά από
τον μισθό για την καταβολή τους στους
οργανισμούς κυρίας και επικουρικής
ασφαλίσεως, όπως το ΙΚΑ και Τ.Ε.Α.Μ
(άρθρα 26 παρ.5 α.ν 1846/1951, 22
και 32 του ν.2084/1997 και εκτελεστικές
υπουργικές αποφάσεις), καθώς και για
το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, το χαρτόσημο εξοφλήσεως μισθού κ.λπ. Τα ποσά
αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της δίκης για τις αποδοχές ή μισθούς υπερημερίας, αλλά παρακρατούνται από τον
εργοδότη κατά την εκτέλεση της αποφάσεως και αποδίδονται στους τρίτους δικαιούχους (ΑΠ 2126/2007 Επ.Εργ.Δικ.
68,368, ΑΠ 1171/2007 Επ.Εργ.ΔΙΚ. 68,
259, ΑΠ 332/2008 Επ.Εργ.Δικ. 68, 499).
Η πριν την συζήτηση όμως αγωγής καταβολής αποδοχών ενεργηθείσα από τον
εργοδότη παρακράτηση στηρίζει ένσταση
καταβολής, κατά το άρθρο 416 Α.Κ, αποσβεστική κατά το οικείο ποσό της περί μισθού αξιώσεως του εργαζομένου ενάγοντος (ΑΠ 332/2008 ό.π., 1171/2007 ο.π.).
Εξάλλου, για να είναι ορισμένη η
εκ του άρθρου 416 του Α.Κ ένσταση, πρέπει να αναφέρονται σ’ αυτήν κατά τρόπο
σαφή τα γεγονότα που την θεμελιώνουν.
Ειδικότερα, στην περί εξοφλήσεως των
αποδοχών του εργαζόμενου ένσταση δεν
αρκεί να διαλαμβάνεται κατά τρόπο γενικό
το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στον
μισθωτό για την παρεχόμενη εργασία του
αλλά και τα επί μέρους ποσά που καταβλήθηκαν για κάθε αιτία και ο χρόνος καταβολής αυτών, διότι έτσι μόνο προστατεύεται ο εργαζόμενος από τυχόν καταστρατήγηση των εργατικών νόμων, που απαγορεύουν τον περιορισμό των δικαιωμάτων του για την απόληψη των ελαχίστων
ορίων αποδοχών του και καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος (ΑΠ 1828/2008
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Επ.Εργ.Δικ.68, 1338).
Εν προκειμένω οι εκκαλούντεςεναγομένοι με τις προτάσεις τους που
κατέθεσαν στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου κατά την συζήτηση της αγωγής προέβαλαν τον ισχυρισμό ότι ο εφεσίβλητος-ενάγων καθόλη τη διάρκεια της απασχολήσεως του
ελάμβανε αποδοχές ανώτερες των προβλεπομένων από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των μη αδειούχων ηλεκτροσυγκολλητών και ειδικότερα α) από
1.1.2002 έως 30.6.2002 το ποσόν των
33 ευρώ αντί εκείνου των 24, 30 ευρώ,
β) από 1.7.2002 έως 31.12.2002 ευρώ
33 αντί ευρώ 24, 81, γ) από 1.1.2003
έως 31.12.2003 ευρώ 33 αντί ευρώ 25,
ε) από 1.7.2004 έως 31.12.2005 ευρώ
33 αντί ευρώ 25,75 και στ) από 1.1.2006
έως την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του ευρώ 37 αντί ευρώ 30, 29.
Με την εκκαλούμενη ο ισχυρισμός
τους αυτός έγινε δεκτός ως και κατ’ ουσίαν βάσιμος για το χρονικό διάστημα από
1.1.2002 έως και 31.12.2003. Ήδη δε
με τον τρίτο λόγω της υπό κρίση εφέσεως τους οι εκκαλούντες προβάλουν για
πρώτη φορά τον ισχυρισμό ότι η εκκαλουμένη έσφαλε διότι δεν αφαίρεσε από
τις επιδικασθείσες ακαθάριστες αποδοχές τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων
που βαρύνουν τον εργαζόμενο και τις
οποίες παρακράτησαν αυτοί για να τις
αποδώσουν στους δικαιούχους τους.
Με τις προτάσεις τους δε που κατέθεσαν κατά την παρούσα συζήτηση της
εφέσεως προβάλουν την ένσταση καταβολής εκ του άρθρου 416 ΑΚ των νομίμων κρατήσεων από τις ακαθάριστες
αποδοχές του εργαζομένου. Η ένσταση
όμως αυτή είναι προεχόντως απορριπτέα
ως αόριστη καθόσον δεν εκθέτουν παντελώς στο σύνολο τους και επί μέρους τα
παρακρατηθέντα ποσά από τις επίδικες
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αξιώσεις του εφεσιβλήτου ενάγοντος και
τους χρόνους κατά τους οποίους προέβησαν στις εν λόγω κρατήσεις, ούτως ώστε
να καταστεί εφικτός ο δικαστικός έλεγχος.
Για τούτο και ο συναφής τρίτος λόγος της
υπό κρίση εφέσεως κρίνεται αβάσιμος.
Κατά το άρθρο 6 παρ.1 του
ν.2112/1920, η μεταβολή του προσώπου
του εργοδότη με οποιονδήποτε τρόπο και
αν επέλθει δεν επηρεάζει την εφαρμογή
των ευνοϊκών για τους υπαλλήλους διατάξεων του νόμου αυτού, που ρυθμίζει
την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους. Το ίδιο ορίζεται και με το άρθρο 9
παρ.1 του β.δ. της 16/18.7.1920 αναφορικά με τους εργάτες και υπηρέτες ενώ σύμφωνα με το άρθρο 8 του κ.ν 3514/1928 αν
μεταβληθεί το πρόσωπο του εργοδότη, οι
υποχρεώσεις του που καθιερώνει το νομοθέτημα αυτό για την περίπτωση στρατεύσεως των ιδιωτικών υπαλλήλων, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον νέο εργοδότη.
Επίσης, το άρθρο 6 παρ.2 του ν.
3239/1955 για τις συλλογικές διαφορές
εργασίας, τα δε δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως για το μέλλον
στους διαδόχους τους. Εν συνεχεία ίσχυσε το άρθρο 3 παρ.2 του π.δ 572/1988,
με το οποίο η ελληνική νομοθεσία εναρμονίσθηκε προς την Οδηγία του συμβουλίου της Ε.Ο.Κ 77/187/14.2.1977), κατά το
οποίο (άρθρο) μετά την για οποιονδήποτε
λόγω μεταβίβαση της επιχειρήσεως, εγκαταστάσεων αυτής ή τμημάτων εγκαταστάσεων, ο διάδοχος του εργοδότη τηρεί τους
όρους εργασίας που προβλέπονται από
συλλογική σύμβαση, απόφαση διαιτησίας,
κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας.
Ήδη ισχύει το άρθρο 4§2 του Π.Δ.
178/2002, με το οποίο η ελληνική νομοθεσία εναρμονίσθηκε προς την Οδηγία
98/50/ΕΚ του Συμβουλίου, κατά το οποίο
άρθρο μετά την μεταβίβαση ο διάδοχος
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εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από συλλογική
σύμβαση εργασίας, απόφαση διαιτησίας,
κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας.
Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται γενικός κανόνας σύμφωνα με τον
οποίο εάν κατά το χρονικό διάστημα, κατά
το οποίο ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του σε εκτέλεση συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, μεταβληθεί με οποιονδήποτε τρόπο το πρόσωπο του εργοδότη, εκείνος που τον διαδέχεται ή τον υποκαθιστά εκουσίως ή αναγκαστικώς, στην ασκούμενη από αυτόν επιχείρηση, υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, αρκεί και
μετά την μεταβολή να συνεχίζεται ως οικονομική μονάδα η επιχείρηση και να διατηρεί υπό τον νέο φορέα της την ταυτότητα της με τον ίδιο ή διάφορο τίτλο ή μορφή (ΟλΑΠ 5/1994 Ελ.Δ/νη 1994, 1252).
Εξάλλου στο άρθρο 4§1 του ως
άνω Π.Δ. 178/2002, που εφαρμόζεται
στην προκειμένη περίπτωση ως εκ του
χρόνου μεταβιβάσεως της επιχειρήσεως,
ορίζεται ότι δια της μεταβιβάσεως(της επιχειρήσεως) και από την ημερομηνία αυτής,
όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στον
διάδοχο. Ο μεταβιβάζων και μετά την μεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον με τον διάδοχο για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από την σύμβαση
ή σχέση εργασίας μέχρι τον χρόνο που
αναλαμβάνει ο διάδοχος.
Επομένως, υπό την ισχύ του π.δ.
178/2002 ο αρχικός εργοδότης συνεχίζει
να ευθύνεται και μετά την μεταβίβαση για
τις υποχρεώσεις που είχαν γεννηθεί μέχρι την μεταβίβαση ενώ ο νέος εργοδότης ευθύνεται αποκλειστικά μεν μόνο αυτός για τις υποχρεώσεις που γεννήθηκαν
μετά την μεταβίβαση παράλληλα δε μαζί
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με τον παλαιό εργοδότη χωρίς περιορισμό από το άρθρο 479 ΑΚ και για τις αξιώσεις των εργαζομένων κατά του τελευταίου που είχαν γεννηθεί πριν την μεταβίβαση (ΑΠ 259/2006 Ελ.Δ/νη 48,1405, Εφ.Αθην. 2885/2005 Ελ.Δ/νη 47,254, Εφ.Αθην. 3871/2001 Επ.Εργ.Δικ. 61,1377,
Εφ.Αθην. 7159/2000 Ελ.Δ/νη 45, 549,
Εφ.Πειρ. 833/2001 Επ.Εργ.Δικ. 62,279).
Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 648 και 216 παρ. 1 στοιχ. Α΄
ΚΠολΔ, προκύπτει, ότι για το ορισμένο
της αγωγής με το οποίο ζητείται η επιδίκαση αξιώσεων από την σύμβαση εργασίας, μεταξύ των οποίων και η καταβολή ή η συμπλήρωση των νόμιμων αποδοχών του εργαζομένου, πρέπει να εκτίθενται 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 οι αποδοχές ενώ δεν απαιτείται να
μνημονεύονται ειδικά στο δικόγραφο της
αγωγής οι εφαρμοστές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες εφαρμόζονται
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (ΑΠ
74/2009 Επ.Εργ.Δικ. 69,226).
Εν προκειμένω οι εκκαλούντες -

εναγόμενοι είχαν προβάλλει με τις προτάσεις τους στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
ένσταση αοριστίας της γιατί δεν αναγραφόταν σ’ αυτήν αν ο ενάγων είναι αδειούχος ηλεκτροσυγκολλητής ή όχι. Στο δικόγραφο όμως της υπό κρίση αγωγής διαλαμβάνονται, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα
αμέσως ανωτέρω, η υφιστάμενη μεταξύ των διαδίκων εργασιακή σχέση, το είδος της ασκούμενης από τις εργοδότριες
εταιρείες επιχειρήσεως, ο χρόνος για τον
οποίο αξιώνονται οι αποδοχές καθώς και
η ειδικότητα του ενάγοντος μισθωτού ως
ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξεως και συνεπώς εκτίθενται όλα τα αναγκαία για την
πληρότητα της αγωγής πραγματικά περιστατικά, μη απαιτουμένης της αναγραφής του αν ο ενάγων είναι ή όχι αδειούχος
ηλεκτροσυγκολλητής, το οποίο αποτελεί
αντικείμενο αποδείξεως, ενώ οι εφαρμοστέες σ.σ.ε και διαιτητικές αποφάσεις
εφαρμόζονται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο ανάλογα με το πραγματικό γεγονός που αποτελεί, κατά τα ανωτέρω
αντικείμενο αποδείξεως του αν δηλαδή
ο ενάγων απασχολήθηκε ως αδειούχος
ηλεκτροσυγκολλητής ή ως μη αδειούχος
τέτοιος. Συνεπώς ορθώς έκρινε η εκκαλουμένη ορισμένη την ένδικη αγωγή και
ο συναφής δεύτερος λόγος της εφέσεως
κρίνεται αβάσιμος.

332/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Oικονόμου, Παρασκευή Τσούμαρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Τρίγκας, Γεώργιος Μαντέλης).
Έφεση. Προθεσμία προς άσκησή της 30ήμερη, ανεξάρτητα αν η απόφαση εκδόθηκε κατά
την τακτική ή ειδική διαδικασία, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων. Απόφαση που εκδόθηκε
κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους. Η προθεσμία της έφεσης είναι 30 ημερών και λήγει στις 7 μ.μ. της 30ης ημέρας και αν είναι Σάββατο η προθεσμία λήγει στις 7μμ της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Αντίθετες εφέσεις. Η μία εμπρόθεσμη και η άλλη εκπρόθεσμη. Η εκπρόθεσμη εφόσον αφορά τα κεφάλαια της εμπρόθε-
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σμης, θεωρείται ως αντέφεση. Λόγος ανακοπής κατά διαταγής που προτείνεται όχι με το
δικόγραφό της αλλά με προσθήκη στις προτάσεις του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Απαράδεκτος. Ενοχή από συναλλαγματική. Είναι αναιτιώδης. Ο ενάγων υποχρεούται να αποδείξει την αιτία και ο εναγόμενος την ανυπαρξία αιτίας. Προβάλλων ο εναγόμενος την έλλειψη της αιτίας υποχρεούται να αποδείξει το ελάττωμα από το οποίο πάσχει και η συνδέουσα αυτόν και τον αντίδικό του σχέση και έτσι να απαλλαγεί. Ο ισχυρισμός του ότι δεν
υπάρχει αιτία, ¨ουδέν οφείλω¨, ¨ουδέποτε συνηλλάγην¨, ¨δεν απεδέχθην¨ δεν αρκεί γιατί τότε η συναλλαγματική είναι πλαστή ή μπορεί να δόθηκε για χαριστική αιτία, γεγονότα
που οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει ο εναγόμενος. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 518
παρ.1 του ΚΠολΔ αν ο εκκαλών διαμένει
στην Ελλάδα η προθεσμία της έφεσης είναι τριάντα ημέρες και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης που περατώνει τη
δίκη. Η προθεσμία αυτή πρέπει να τηρείται
ανεξάρτητα αν προσβαλλομένη απόφαση
εκδόθηκε κατά την τακτική ή ειδική διαδικασία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος προβλέπει διαφορετική ρύθμιση (άρθ. 531 του ΚΠολΔ.).
Συνεπώς η ως άνω προθεσμία
πρέπει να τηρηθεί και για την απόφαση
που έχει εκδοθεί κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους (άρθρα 638-644 του ΚΠολΔ.), εφόσον από τις διατάξεις αυτές δεν προβλέπεται διάφορη ρύθμιση.
Η ανωτέρω προθεσμία της έφεσης, η οποία αρχίζει από την επομένη
της επιδόσεως της προσβαλλομένης
αποφάσεως, λήγει την 7 μ.μ. της 30ης
ημέρας αντίστοιχα. Αν η τελευταία ημέρα
της προθεσμίας είναι Σάββατο, η προθεσμία λήγει την 7 μ.μ. ώρα της επομένης εργάσιμης ημέρας.
Εξάλλου κατά τις διατάξεις των άρθρων 495 και 500 του ιδίου κώδικα, η έφεση κατατίθεται στο πρωτότυπο στη γραμματεία του δικαστηρίου που έχει εκδώσει
την προσβαλλόμενη απόφαση και συντάσσεται σχετική έκθεση για την κατάθεση, τα
δε αποτελέσματα αυτής αρχίζουν από τη
σύνταξη της έκθεσης της κατάθεσης της.

Περαιτέρω η ανωτέρω προθεσμία
της έφεσης, που κινείται ύστερα από επίδοση της αποφάσεως, τρέχει όχι μόνο
υπέρ αλλά και εναντίον εκείνου που επέδωσε την απόφαση. Περαιτέρω κατά τη
διάταξη του άρθρου 532 του ΚΠολΔ, αν
η έφεση δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα, το
δικαστήριο την απορρίπτει ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως (Σαμουήλ, Η Έφεση, έκδοση 2003, αρ. 372, 382, 384, 389).
Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 523 παρ.1 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι,
εάν κατά της αυτής αποφάσεως ασκήθηκαν αντίθετες εφέσεις και η μία από
αυτές είναι εμπρόθεσμη και παραδεκτή, ενώ η άλλη είναι εμπρόθεσμη, η
τελευταία, εφόσον αφορά τα κεφάλαια
της αποφάσεως που προσβάλλονται με
την άλλη έφεση ή συνέχονται αναγκαστικά με αυτά, ισχύει ως αντέφεση, χωρίς
να απαιτείται προς τούτο ειδικό αίτημα,
αφού και η αντέφεση, αποβλέπουσα στο
ίδιο για τον ασκήσαντα εκπρόθεσμη έφεση αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται διαφορετικό αίτημα από εκείνο της εφέσεως.
Ως κεφάλαια, κατά την έννοια της
ανωτέρω διατάξεως, νοούνται τα εκκαλούμενα κεφάλαια της πρωτόδικης αποφάσεως που ανάγονται σε αυτοτελείς αιτήσεις για παροχή έννομης προστασίας,
ενώ ως αναγκαστικά συνεχόμενα κεφάλαια με εκείνα που προσβάλλονται με
την έφεση πρέπει να θεωρηθούν οι διατάξεις της εκκληθείσης απόφασης, οι
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οποίες έχουν τέτοια συνάφεια με τις εκκληθείσες, είτε γιατί αποτελούν προκριματικό για την παραδοχή τους ζήτημα,
είτε γιατί πηγάζουν από την αυτή και νομική αιτία και διαμορφώνουν ή προσδιορίζουν το περιεχόμενο εκείνων, έτσι
ώστε τυχόν διάφορη επί των συνεχομένων αυτών κεφαλαίων κρίση του εφετείου από εκείνη της πρωτόδικης απόφασης να επηρεάζει και την κρίση επί
των εκκληθέντων με την έφεση κεφαλαίων (ΑΠ 1094/09, ΑΠ 214/2000, ΑΠ
653/2001, Εφ.Αθ. 6931/2008 ΝΟΜΟΣ).
Στην προκειμένη περίπτωση επί
της από 8-3-2006 (αρ.καταθ. 1094/2006)
ανακοπής της Μ. συζ Ν.Τ κατά του Π.Ν
του Α. και της 124/2006 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, που συζητήθηκε στο Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ενώπιον του οποίου απευθυνόταν, στις 31-10-2006, κατά την διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους, εκδόθηκε η με αρ.126/1007 οριστική απόφαση του ανωτέρω δικαστηρίου.
Η απόφαση αυτή επιδόθηκε στις
29-6-2007, όπως προκύπτει από την
από 29-6-2007 σημείωση κοινοποίησης
της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πατρών Γ.Α.Κ, στο σώμα της εν
λόγω αποφάσεως, που προσκομίζεται
από τους διαδίκους.
Κατά της αποφάσεως αυτής
ασκήθηκαν οι κρινόμενες α) από 257-2007 έφεση της ανακόπτουσαςεκκαλούσας Μ.Τ και β)η από 17-9-2007
έφεση του καθού η ανακοπή –εκκαλούντος Π.Ν. Οι ανωτέρω εφέσεις πρέπει
να συνεκδικαστούν, λόγω της προφανούς συνάφειας (άρθρα 246, 524 και
591 ΚΠολΔ) και να ερευνηθούν περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο αυτών. Η υπό κρίση από 17-9-2007
έφεση του καθού η ανακοπή –εκκαλού-
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ντος ΠΝ., ασκήθηκε (κατατέθηκε στη
γραμματεία του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου) στις 20 Σεπτεμβρίου 2007, όπως
αυτό φαίνεται από την σχετική με αρ.
468/2007 πράξη κατάθεσης κάτω από
το δικόγραφο της έφεσης.
Με δεδομένη την ως άνω ημερομηνία επίδοσης της εκκαλουμένης αποφάσεως (29-6-2007), η προθεσμία άσκηση
της έληγε στις 30-7-2007. Κατά συνέπεια
η ανωτέρω έφεση, η άσκηση της οποίας
κατά τα προαναφερόμενη, έλαβε χώρα
στις 20-9-2007, ασκήθηκε μετά από την
πάροδο των τριάντα (30) ημερών από τότε
που η εκκαλουμένη απόφαση επιδόθηκε.
Επομένως είναι εκπρόθεσμη και
για το λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί
ως απαράδεκτη, αυτεπαγγέλτως από το
δικαστήριο. Η έφεση αυτή άλλωστε δεν
μπορεί να ισχύσει ως αντέφεση, διότι οι
αιτιάσεις της που ανάγονται σε κακή εκτίμηση των αποδείξεων, ως προς την παραδοχή της εκκαλουμένης του λόγου της
ανακοπής που αναφέρονταν σε ενσωμάτωση τοκογλυφικών τόκων, στις επίδικες
συναλ/κές, βάσει των οποίων εκδόθηκε
η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής,
αφορούν κεφάλαιο, που δεν προσβάλλεται με την πρώτη έφεση της ανακόπτουσας, ούτε συνέχεται αναγκαστικά με αυτό,
αφού η τελευταία πλήττει την εκκαλουμένη, ως προς την απόρριψη ετέρου λόγου
της ανακοπής της και ειδικότερα του λόγου της ελλείψεως υποκειμένης αιτίας μεταξύ αυτής και του ανακόπτοντος για την
έκδοση των ιδίων παραπάνω συναλ/κών.
Τα δικαστικά έξοδα της εφεσιβλήτου της ως άνω εφέσεως, για το δεύτερο
βαθμό δικαιοδοσίας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του εκκαλούντος (άρθρα
176 και 183 του ΚΠολΔ.) κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό εκτιθέμενα.
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με τη
εκκαλουμένη απόφαση του, απέρριψε ως
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απαράδεκτο τον προταθέντα ανωτέρω
λόγο της ανακοπής, της ελλείψεως υποκείμενης αιτίας μεταξύ των διαδίκων, κρίνοντας ότι αυτός προεβλήθη το πρώτον
με τη προσθήκη επί των εγγράφων προτάσεων της ανακόπτουσας και όχι με το
δικόγραφο της ανακοπής, έκρινε στη συνέχεια νόμιμο τον έτερο λόγο της ανακοπής και έκανε δεκτή εν μέρει την ανακοπή, ως ουσιαστικά βάσιμη, ακυρώνοντας
την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής
για το πέραν των 8.352 ευρώ ποσό.
Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονείται τώρα η ανακόπτουσα με τον
μοναδικό λόγω της εφέσεως της που ανάγεται σε εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου,
ως προς την απόρριψη ως απαραδέκτου
του λόγου της ανακοπής, της ελλείψεως
υποκειμένης αιτίας μεταξύ των διαδίκων,
ισχυριζόμενη ότι τον λόγω της αυτόν περιείχε στο δικόγραφο της ανακοπής της.
Από τις διατάξεις των άρθρων 17,
28 και 38 του Ν.5325/1932 ¨περί συν/κής
και γραμματίου εις διαταγήν¨ προκύπτει
ότι η εκ της συν/κής ενοχή είναι αναιτιώδης με την έννοια ότι ο ενάγων δεν υποχρεούται να αποδείξει τη νομιμότητα της
εκ της συν/κής απορρέουσας αξιώσεως
του, αλλά ο εναγόμενος για να απαλλαγεί
οφείλει κατ’ ένσταση να επικαλεσθεί και
να αποδείξει την ανυπαρξία της αιτίας ή
το ελαττωματικό αυτής (ΕφΑθ 6847/77
ΝοΒ 26, 746 ΕφΑθ 1430/82 Αρμ ΛΖ, 673).
Με την ένσταση της ελλείψεως αιτίας ο εναγόμενος (ανακόπτων) δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι η υποχρέωση
του εκ συν/κής είναι αναιτιώδης, προτείνει όμως τον ισχυρισμό ότι μεταξύ αυτού
και του κομιστού υπάρχει αιτιώδης σχέση (η οποία τον οδήγησε σε ανάληψη
υποχρεώσεως εκ συν/κής η οποία όμως
πάσχει από κάποια έλλειψη) και έτσι καθιστά τη συνέχιση του δικαιώματος του
ενάγοντος αδικαιολόγητη. Έτσι λοιπόν ο
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προβάλλων την ένσταση ελλείψεως αιτίας υποχρεούται να αποδείξει το ελάττωμα από το οποίο πάσχει η συνδέουσα αυτόν και τον αντίδικο του σχέση και
έτσι να απαλλαγεί (ΑΠ 690/80 ΝΟΒ 28,
2017, ΑΠ 8791/74 ΝΟΒ 23, 489).
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι
δεν αρκεί για τη θεμελίωση της ανωτέρω ενστάσεως η αόριστος επίκλισις ¨ότι
δεν υπάρχει αιτία, ουδέν οφείλω, ουδέποτε συνηλλάγην, δεν απεδέχθην¨ διότι αληθών τούτων υποτιθεμένων πρέπει
η συν/κή να είναι πλαστή, η υπογραφή
του εναγομένου μη γνήσια ή να εδόθη
για χαριστική αιτία, γεγονότα τα οποία
οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει
ο εναγόμενος (Εφ.Αθ. 1145/03, ΝΟΜΟΣ,
Εφ.Πατρ. 1028/98, Δ.Ε.Ε. 1999, 512).
Στην προκειμένη περίπτωση, η
ανακόπτουσα με το δικόγραφο της ανακοπής της, όπως το περιεχόμενο αυτής
εκτέθηκε παραπάνω ισχυρίστηκε αναφορικά με την έλλειψη υποκείμενης αιτίας,
μεταξύ αυτής και του καθού η ανακοπή
για την έκδοση των επιδίκων συναλ/κών,
ότι αυτή, κανένα ποσό δεν οφείλει από
καμία αιτία στον καθού, καθόσον τον τελευταίο δεν τον γνωρίζει και δεν είχε ποτέ
καμία συναλλαγή μαζί του.
Ο ισχυρισμός όμως αυτός, πέραν
της αντιφατικότητας του με τα στη συνέχεια της ανακοπής εκτιθέμενα περί αποδοχής των επιδίκων συναλ/κών, λόγω
αναδοχής του χρέους του συζύγου της,
δεν συνιστά βάσιμη ένσταση εκ της ελλείψεως αιτίας, σύμφωνα με τα όσα προεκτέθηκαν, αφού η ανακόπτουσα, δεν
επικαλείται κάποιο ελάττωμα ή έλλειψη,
από τα οποία πάσχει η συνδέουσα αυτήν και τον αντίδικο της σχέση. Πρέπει
επομένως να απορριφθεί ο ανωτέρω λόγος προεχόντως ως αόριστος.
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που
με την εκκαλουμένη απόφαση του, απόρ-
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ριψε τον ως άνω λόγο, ως απαράδεκτο,
ορθά κατ’ αποτέλεσμα έκρινε, αν και με
διάφορη αιτιολογία, που αντικαθίσταται
από το παρόν δικαστήριο (άρθ. 534 του
ΚΠολΔ.) και τα αντίθετα που ισχυρίζεται
η εκκαλούσα με τον μοναδικό λόγω της
εφέσεως της, κρίνονται αβάσιμα, όπως

και η κρινόμενη έφεση στο σύνολο της.
Τα δικαστικά έξοδα του εφεσιβλήτου της ως άνω εφέσεως για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της ηττηθείσης εκκαλούσης (άρθρα 176 και 183ΚΠολΔ) κατά
τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

358/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καραντζά, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Υφαντής, Λάζαρος Γρομητσάρης).
Αθέμιτος Ανταγωνισμός (αρθρ. 1 ν. 146/1914). Στοιχεία του. Δεν απαιτείται ανταγωνιστικός σκοπός και αρκεί η χρήση να γίνεται κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει
σύγχυση, έστω κι αν αυτή δεν γίνεται με ανταγωνιστικό σκοπό. Αν δύο επιχειρήσεις
θέσουν σε κυκλοφορία προϊόν με το ίδιο ή παρόμοιο διακριτικό γνώρισμα, κατά τρόπο
που μπορεί να προκληθεί σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, ισχύει η αρχή της προτεραιότητας. Αποζημίωση. Πότε οφείλεται. Επωνυμία. Πώς προστατεύεται. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1
του ν. 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού», απαγορεύεται στις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται με το σκοπό ανταγωνισμού και αντίκειται στα χρηστά ήθη (Ν. ΡΟΚΑΣ Αθέμιτος Ανταγωνισμός σελ. 148, ΑΠ 241/1991 ΕλλΔνη
34. 560, ΕΑ 454/1990 ΕλλΔνη 32.198).
Αντίθεση της ανωτέρω πράξεως στα
χρηστά ήθη, η έννοια των οποίων δεν
προσδιορίζεται στο νόμο, υπάρχει όταν
η πράξη αυτή προσκρούει στο αίσθημα κάθε δικαίως και ορθώς σκεπτόμενου ανθρώπου, εντός του συναλλακτικού κύκλου, όπου επιχειρείται η πράξη
(βλ. ΑΠ 956/1988 ΕλλΔνη 30.1344, ΑΠ
1409/1980 ΝοΒ 29.695, ΕΑ 5489/1991
ΕΕμπΔ 1994.120).
Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 13 παρ.1 έως και 3 του ίδιου
νόμου, οι επιχειρήσεις απαγορεύεται να
χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους ιδιαί-

τερα διακριτικά γνωρίσματα κατά τρόπο,
που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με
ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα που χρησιμοποιεί νόμιμα άλλη επιχείρηση. Ο παραβάτης μπορεί να υποχρεωθεί σε παράλειψη της χρήσεως. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών σαφώς προκύπτει ότι, για την ύπαρξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τη χρήση ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος μιας επιχειρήσεως,
απαιτείται δυνατότητα (κίνδυνος) πρόκλησης σύγχυσης, χωρίς την οποία δεν
υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός.
Ειδικότερα, στην περίπτωση του
άρθρ. 13 παρ. 1‚ σε αντίθεση με τη γενική απαγορευτική ρήτρα του άρθρου 1,
που απαιτεί ανταγωνιστικό σκοπό, κατά
την έννοια της προθέσεως των άρθρ.
914 και 919 ΑΚ, αρκεί η χρήση να γίνεται κατά τρόπο που να μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, έστω και αν αυτή δεν
γίνεται με ανταγωνιστικό σκοπό. Τέτοια
δυνατότητα υπάρχει όταν λόγω της ομοι-
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ότητας, μπορεί να δημιουργηθεί στο κοινό η εντύπωση της ταυτότητας δύο επιχειρήσεων που είναι διαφορετικές, με την
έννοια ότι το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται το ίδιο διακριτικό γνώρισμα είτε
προέρχεται από την επιχείρηση του δικαιούχου του γνωρίσματος, είτε προέρχεται από επιχείρηση διάφορη μεν, σχετιζόμενη όμως οργανικώς, προς την επιχείρηση του δικαιούχου, κατά την παραγωγή ή τη διάθεση του προϊόντος. Στην
περίπτωση, κατά την οποία δύο επιχειρήσεις θέσουν σε κυκλοφορία εμπόρευμα με το ίδιο ή παρόμοιο διακριτικό γνώρισμα, κατά τρόπο που μπορεί να προκληθεί σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, ισχύει η αρχή της προτεραιότητας.
Ερευνάται δηλαδή, ποια από τις
δύο επιχειρήσεις χρησιμοποίησε πρώτη
το εν λόγω διακριτικό γνώρισμα του εμπορεύματος και αυτό το διακριτικό γνώρισμα
προστατεύεται, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι είχε γίνει γνωστό στους κύκλους
των συναλλαγών. Αν το διακριτικό γνώρισμα προϋπήρχε αυτού, του οποίου ζητείται η προστασία, δεν παρέχεται προστασία σε καμίας επιχειρήσεως το διακριτικό
γνώρισμα (ΚΟΤΣΙΡΗΣ Δίκαιο Ανταγωνισμού Έκδ. Β’ σελ. 147).
Από τις ίδιες διατάξεις των άρθρων 1 και 13 του ν. 146/1914, 914 και
919 ΑΚ προκύπτει ότι αξίωση αποζημιώσεως αναγνωρίζεται στο ζημιωθέντα,
τόσο στην περίπτωση του άρθρ. 1 του
ν. 146/1914 γενικά, όσο και στην περίπτωση του άρθρ. 13 παρ.1εδ.β του ν.
146/1914, στη δεύτερη όμως περίπτωση μόνο αν ο παραβάτης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει (δηλαδή από αμέλεια δεν
γνώριζε) ότι δια της καταχρήσεως του ξένου διακριτικού γνωρίσματος μπορούσε
να προκληθεί σύγχυση (ΑΠ 751/1995
ΔΕΕ 1996.255, ΑΠ 241/1991 ό.π., Ελ
7369/1996 ΔΕΕ 1996.1153).
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Τέλος, το δικαίωμα στην επωνυμία
αποκτάται με τη χρησιμοποίηση στις συναλλαγές, μπορεί δε η επωνυμία, εάν έχει
ικανότητα και διακριτική δύναμη και χρησιμοποιείται στις συναλλαγές, συντρέχει
δε και το στοιχείο της πρόκλησης κινδύνου σύγχυσης, να προστατεύεται και ως
διακριτικός τίτλος κατά το άρθρο 13 του
ν. 146/1914. Μπορεί όμως να μη χρησιμοποιείται ολόκληρο το όνομα ή η επωνυμία, αλλά ένα χαρακτηριστικό τμήμα του ή
αρχικά στοιχεία ή συντμήσεις. Όταν αυτά
τα στοιχεία κ.λπ., χρησιμοποιούνται αυτοτελώς, δηλαδή παράλληλα με την επωνυμία, πρέπει να προστατεύονται αυτά κατά
το άρθρο 13 του ν. 146/1914, υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν διακριτική δύναμη και επιτελούν ονομαστική λειτουργία.
Στην προκειμένη υπόθεση, με την
υπό κρίση αγωγή, η ενάγουσα εξέθεσε ότι
διατηρεί στην πόλη του Αγρινίου επιχείρηση με αντικείμενο την κατασκευή και
τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών, δραστηριοποιούμενη σε ολόκληρο το νομό
Αιτωλοακαρνανίας καθώς και στο νομό
Λευκάδας και η οποία έχει το διακριτικό
τίτλο «FIRΜΑ» που έχει αναγγελθεί νόμιμα στο οικείο βιομηχανικό επιμελητήριο
Αιτωλ/νίας. Ότι η ως άνω επιχείρηση περιήλθε στην ενάγουσα από κληρονομιά
του αποβιώσαντος, στις 4.2.2005 συζύγου της και ο οποίος επίσης χρησιμοποιούσε επί σειρά ετών και ανελλιπώς τον
πιο πάνω διακριτικό τίτλο σε όλες τις συναλλαγές και δραστηριότητες της επιχείρησης, έχοντας μάλιστα αναγράψει αυτόν επί των επιγραφών και στις προθήκες των καταστημάτων που διατηρούσε.
Ότι ο τίτλος αυτός έχει τύχει ευρείας επιδοκιμασίας από το καταναλωτικό κοινό
των περιοχών που δραστηριοποιείται η
επιχείρηση, το οποίο και έχει συνδέσει τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα με
τη λέξη αυτή. Ότι οι εναγόμενοι, που επί-
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σης δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαφημίσεως στις ίδιες περιοχές, ανταγωνιστικά, χρησιμοποιούν παράνομα ως διακριτικό γνώρισμα των προϊόντων τους τη
λέξη «FIRMA» με την προσθήκη της λέξης «TOP», που αποτελεί κατ’ ουσίαν το
ιδιαίτερο γνώρισμα της επιχείρησης της
ενάγουσας, που αυτή έχει κατοχυρώσει,
η δε πράξη τους αυτή αντίκειται στα χρηστά ήθη. Ζήτησε δε να υποχρεωθούν οι
εναγόμενοι να τις καταβάλλουν, ως αποζημίωση, το ποσό των 20.000€, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής. Η κρινόμενη αγωγή, με το προαναφερόμενο
περιεχόμενο και αίτημα παραδεκτά εισήχθη προς εκδίκαση στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, στηριζόμενη στις διατάξεις του
ν. 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού
και όχι στις διατάξεις του α.ν. 1998/1939
και του ν. 2239/1994 «περί σημάτων».
Συνεπώς, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο είχε δικαιοδοσία για την εκδίκαση
της ένδικης αγωγής, σύμφωνα και με την
προαναφερόμενη νομική σκέψη και όσα
αντίθετα ισχυρίζονται οι εναγόμενοι – εκκαλούντες με το σχετικό λόγω εφέσεως τους,
περί αρμοδιότητας της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,
είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα έχει
στην κυριότητά της ατομική επιχείρηση,
με αντικείμενο την κατασκευή και τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών, γιγαντοεκτυπώσεις, ψηφιακές εκτυπώσεις, τρισδιάστατες επιγραφές, επιγραφές αυτοκινήτων και αυτοκόλλητα με έδρα το Αγρίνιο, δραστηριοποιείται όμως σε ολόκληρο το νομό Αιτωλοακαρνανίας, καθώς
και το νομό Λευκάδας. Έχει ως διακριτικό τίτλο τη λέξη «FIRΜΑ» που έχει αναγγελθεί από αυτή γραπτώς στο βιομηχανικό επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στις
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15-2-2005 και η οποία λέξη αποτελεί και
το κύριο διακριτικό γνώρισμα της επωνυμίας της προς διάκριση των ως άνω προϊόντων της και των υπηρεσιών, που αυτή
παρέχει, από άλλα παρεμφερή προϊόντα
που εμπορεύονται άλλες επιχειρήσεις.
Ο πιο πάνω διακριτικός τίτλος
χρησιμοποιείται από την επιχείρηση επί
σειρά ετών, αφού χρησιμοποιείτο από
παλαιά και από τον αποβιώσαντα, τον
Φεβρουάριο του έτους 2005, σύζυγο της
ενάγουσας. Τα προϊόντα της επιχείρησης
και οι υπηρεσίες που αυτή παρέχει με
τον πιο πάνω διακριτικό τίτλο έχουν τύχει ευρείας επιδοκιμασίας από το καταναλωτικό κοινό των περιοχών που δραστηριοποιείται αυτή εμπορικά, το οποίο
έχει συνδέσει τα προϊόντα και τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες με τον προαναφερόμενο διακριτικό τίτλο.
Το μήνα Απρίλιο του έτους 2005,
μετά το θάνατο του συζύγου της η ενάγουσα πληροφορήθηκε ότι οι εναγόμενοι‚ που δραστηριοποιούνται και στο
χώρο της διαφημίσεως και παρέχουν τις
ίδιες υπηρεσίες στον ευρύτερο χώρο της
Δυτικής Ελλάδας, τα Ιόνια Νησιά και την
Ήπειρο, άρχισαν να χρησιμοποιούν ως
διακριτικό τίτλο για την προώθηση των
προϊόντων και υπηρεσιών τους, τη λέξη
«FIRΜΑ» με την προσθήκη και της λέξης
«ΤΟΡ», η οποία λέξη FIRΜΑ» είναι ίδια
με την επωνυμία της επιχείρησης της ενάγουσας. Συγκεκριμένα, υπήρξε σε ραδιοφωνικό σταθμό του Αγρινίου σύντομο διαφημιστικό μήνυμα «σποτ», στο οποίο ο
Μ έκανε χρήση της λέξης «FIRΜΑ» μαζί
με την προσθήκη «ΤΟΡ», αυτός μάλιστα
(δεύτερος εναγόμενος) προέβη σε μεταβολή εργασιών (βλ. από 16-5-05 βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία) με έναρξη επιχείρησης την 29-3-2005 και με δραστηριότητα απολύτως συναφή με εκείνη της
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ενάγουσας (υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων, διανομής διαφημιστικού υλικού, χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών). Αποδείχθηκε όμως ότι,
μόνο ο δεύτερος εναγόμενος ασκεί ατομικά εμπορική δραστηριότητα παρόμοια
της ενάγουσας και όχι η πρώτη εναγομένη εταιρεία, με την επωνυμία «Α. Μ Α.Ε.»,
η οποία έχει σαν αντικείμενο την εμπορία
αυτοκινήτων, ελαστικών, ανταλλακτικών
αυτοκινήτων παρεμφερών ειδών και η
οποία επιχείρηση είναι πολύ παλαιά (βλ.
από 29.3.2005 βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία
και από 16.5.2005 βεβαίωση μεταβολής
εργασιών φυσικού προσώπου, επιτηδευματία Α. Μ, ατομικά, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από το νομικό πρόσωπο με την
επωνυμία «Α. Μ. Α.Ε.»).
Περαιτέρω, από την υπό αριθ.
179076/12.5.2005 Δήλωση Ημεδαπού
Σήματος κατατεθείσα εις το τμήμα κατάθεσης σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης αποδεικνύεται ότι η δήλωση χρήσεως του σήματος - διακριτικού τίτλου
«ΦΙΡΜΑ ΤΟΡ η τελειότητα στη διαφήμιση» κατετέθη στο όνομα Α. Μ. και όχι
στην εταιρεία «Α. Μ. Α.Ε.».
Επομένως, η αποδειχθείσα πράξη αθεμίτου ανταγωνισμού, με τη χρήση

ξένου διακριτικού γνωρίσματος που προκαλεί σύγχυση (άρθρ. 1 του ν. 146/1914),
έγινε από το δεύτερο εναγόμενο ατομικά,
ο οποίος ασκεί εμπορική επιχείρηση (κατασκευή διαφημιστικών πινάκων, διανομή διαφημιστικού ειδικού, χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών) συναφή με εκείνη της
ενάγουσας. Η τελευταία έχει προηγηθεί στη
χρησιμοποίηση ως διακριτικού τίτλου της
επιχείρησής της, της λέξης «FIRMΑ», με
γραπτή αναγγελία στο βιομηχανικό επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στις 15-2-2005,
η οποία λέξη αποτελεί και το κύριο διακριτικό γνώρισμα της επωνυμίας της και η μεταγενέστερη χρήση του σήματος-διακριτικού
τίτλου «ΦΙΡΜΑ ΤΟΡ» από τον εναγόμενο
δημιουργεί κίνδυνο σύγχυσης, έστω και αν
γίνεται με μικρή παραλλαγή.
Η πράξη αυτή παράγει αξίωση
αποζημίωσης για την ενάγουσα, την οποία
το Δικαστήριο, ενόψει του είδους της προσβολής, της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των μερών και του γεγονότος ότι,
μετά την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων, ο εναγόμενος έπαυσε να
κάνει χρήση ως διαφήμιση της επιχείρησής του τη λέξη ΦΙΡΜΑ ΤΟΠ, την οποία
νόμιμα χρησιμοποιούσε, (μετά τη νομότυπη, σχετική δήλωση κατοχύρωσης ως σήματος), καθορίζει σε 2000€.

374/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Αναστάσιος Τελώνης).
Ανώνυμη Εταιρία. Διευθύνων Σύμβουλος. Συνδέεται με την Α.Ε. με σχέση εντολής.
Αν λαμβάνει αμοιβή, η σχέση του χαρακτηρίζεται ως μίσθωση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Δεν αποκλείεται σε εκτέλεση της σύμβασης να παρέχει παράλληλα προς τα καθήκοντα που έχει από το νόμο ή το καταστατικό της εταιρίας και υπηρεσίες με αμοιβή τακτικώς προσδιορισμένη. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Στοιχείο του πραγματικού
εκτός άλλων είναι η ανυπαρξία ή η ελαττωματικότητα της αιτίας βάσει της οποίας έγινε η περιουσιακή μεταβίβαση και επήλθε ο πλουτισμός του λήπτη. Αν λείπει το στοι-
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χείο αυτό δεν στοιχειοθετείται απαίτηση από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό αφού η
απαίτηση αυτή προϋποθέτει έλλειψη αξίωσης από την αιτία. Τέτοια έλλειψη υπάρχει
και όταν η αιτία της παροχής είναι παράνομη, εξαιτίας απαγορευτικής διάταξης νόμου. Τρόπος διατύπωσης της αξίωσης από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Περιστατικά. Υπολογισμός των αξιώσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων παρ. 2 (όπως αυτό ίσχυε
κατά τον ένδικο χρόνο πριν αντικατασταθεί με το άρθρο 33 του ν. 3604/2007),
24 παρ. 2 ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», 32 του Εμπορικού Νόμου
(όπως ίσχυε. κατά τον ίδιο χρόνο πριν
την κατάργησή του με τη διάταξη του άρθρου 80 παρ. 13 του ανωτέρω νόμου),
713, 648, 652 Α.Κ. και 6 α.ν. 765/1943
(που κυρώθηκε με την 324/1946 Π.Υ.Σ.
και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρα 38
Εισ. Ν. Α.Κ.) προκύπτει ότι ο Διευθύνων
Σύμβουλος ανώνυμης εταιρίας συνδέεται με το νομικό πρόσωπο της εταιρίας
με σχέση εντολής. Εάν για τις υπηρεσίες
που προσφέρει, λαμβάνει αμοιβή η σχέση του χαρακτηρίζεται ως μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών, αφού λόγω της ως
άνω ιδιότητός του ασκεί εξουσία διοικητική και διαχειριστική με δική του ευθύνη
και πρωτοβουλία, είναι όργανο της εταιρίας και υποβάλλεται στο καθεστώς που
διέπει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δεν αποκλείεται όμως ο Διευθύνων
Σύμβουλος, σε εκτέλεση συμβάσεως (που
έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση) να
παρέχει παράλληλα προς τα καθήκοντα
που έχει από το νόμο ή το καταστατικό της
εταιρίας και υπηρεσίες με αμοιβή τακτικώς
προσδιορισμένη (ΑΠ 87/2009 Ελλ Δνη
50,1722 ΑΠ 20/2097 Ελλ. Δνη 48 1082ΑΠ
907/1998 Ελλ Δνη 40, 625 ΑΠ 45/1997 Ελλ.
Δνη 38,1570 Εφ. Αθ. 7873/1991 Ελλ. Δνη
34,621 Απ. Γεωργιάδη Ενοχ. Δικ. ειδ. μέρος, Τ. 11 (2007) παρ. 1 αριθ. 50).
Περαιτέρω από το άρθρο 904 ΑΚ,
που ορίζει ότι όποιος έγινε πλουσιότερος

χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία ή
με ζημία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια, προκύπτει ότι στοιχείο του πραγματικού κάθε απαιτήσεως
αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι, εκτός
άλλων, 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 δεν στοιχειοθετείται απαίτηση
από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, αφού
η απαίτηση αυτή προϋποθέτει έλλειψη
αξιώσεως από την αιτία.
Τέτοια έλλειψη υπάρχει και όταν η
αιτία της παροχής είναι παράνομη, εξαιτίας απαγορευτικής διατάξεως νόμου.
Στην περίπτωση αυτή, αν ασκηθεί αγωγή με την οποία αναζητείται ευθέως από
τον ενάγοντα ο πλουτισμός του εναγομένου εξαιτίας της ακυρότητας της συμβάσεως για να είναι ορισμένη η αγωγή
θα πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφό της τα περιστατικά που συνεπάγονται την ακυρότητα της συμβάσεως. Αν
όμως η βάση της αγωγής από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό σωρεύεται κατά
δικονομική επικουρικότητα (άρθρο 219
ΚΠολΔ) υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση της απορρίψεως της κύριας βάσεως
της αγωγής από τη σύμβαση 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 (ολ. ΑΠ 22/2003 Ελλ Δνη 44,1261 Εφ.
Αθ. 4279/2007 Δίκη 2008, 393).
Στην προκειμένη περίπτωση η
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αγωγή με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτήν,
ως προς το πρώτο κεφάλαιο αυτής και
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη, που προηγήθηκε, είναι νόμιμη
κατά την κύρια βάση αυτής, με την οποία
ζητείται αμοιβή στα πλαίσια συμβάσεως
ανεξάρτητων υπηρεσιών, που συνέδεε τον
ενάγοντα με την εναγομένη για τις παρασχεθείσες πλέον των καθηκόντων του ως
Διευθύνοντος Συμβούλου υπηρεσίες (άρθρα 648 επ. Α.Κ., 230 παρ. 2 και 24 παρ.
2 εδ. α ν. 2190/1920). Περαιτέρω η επικουρική βάση αυτής από τις διατάξεις του
αδικαιολόγητου πλουτισμού, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη, που
προηγήθηκε, είναι αόριστη, αφού δεν γίνεται επίκληση της ακυρότητας της συμβάσεως ανεξάρτητων υπηρεσιών.
Συνεπώς το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που απέρριψε ως μη νόμιμες την
κύρια και την επικουρική βάση του παραπάνω κεφαλαίου της αγωγής, δεν εφάρμοσε ορθά το νόμο, όπως βάσιμα παραπονούνται οι εκκαλούντες με σχετικό λόγο
της εφέσεως. Πρέπει συνεπώς να γίνει
δεκτός ο λόγος αυτός της εφέσεως ως βάσιμος και κατ’ ουσίαν, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση ως προς τη διάταξη
αυτής με την οποία απορρίφθηκε το ανωτέρω κεφάλαιο της αγωγής και αφού κρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο τούτο, να αναδικαστεί η κύρια βάση (άρθρο
535 παρ. 1 ΚΠολΔ) και να απορριφθεί η
επικουρική βάση ως αόριστη.
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αρχικώς ενάγων
ήταν μέτοχος της εναγομένης εταιρίας,
που εδρεύει στο Δημ. Διαμέρισμα Ρίου
του Δήμου Ρίου Ν. Αχαΐας, της οποίας
σκοπός είναι, μεταξύ άλλων και η εκμετάλλευση πλοίων (φέρυ-μπωτ κ.λπ.) για
τη μεταφορά προσώπων και πραγμάτων και η οποία εκμεταλλεύεται το ΕΓ/
ΟΓ πλοίο με το διακριτικό τίτλο «Σοφία
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Π», Νηολογίου Πειραιώς με αριθ. 8780,
το οποίο εκτελεί τη διαπόρθμευση μεταξύ των λιμένων Ρίου-Αντιρρίου. Ήταν
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
της εταιρίας κατά το χρονικό διάστημα
από τον μήνα Ιούλιο του έτους 1997 μέχρι και τον μήνα Ιούλιο του έτους 2003.
Από τον Αύγουστο του 2001 μέχρι και
τον Ιούλιο του 2003 εκτελούσε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και διαχειριστή. Κατά τη διάταξη του άρθρου 23
παρ. δ του Καταστατικού της εταιρίας
(ΦΕΚ 2092/τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε./4-7-1983)
ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις ανατεθησόμενες εις
αυτόν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρίας υποθέσεις, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει
την διαρκή επίβλεψη του προσωπικού
ανωτέρου και κατωτέρου, με εξουσιοδότηση δε του Διοικητικού Συμβουλίου
προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό εντός των τιθέμενων υπό
του κανονισμού εργασιών ορίων, υπογράφει την αλληλογραφία, ενεργεί πάσα
πράξη αναγκαία προς επίτευξη των σκοπών και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και αναγκών της εταιρίας και είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για την εν
γένει διεξαγωγή του έργου της εταιρίας.
Ο ενάγων κατά το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2001 μέχρι και
τον Ιούλιο του 2003, που είχε εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος, καθημερινά απασχολείτο με τις τρέχουσες συναλλαγές της
εταιρίας και συγκεκριμένα: 1) παρακολουθούσε όλα τα δρομολόγια του σκάφους
στην παραπάνω γραμμή Ρίου-Αντιρρίου,
2) παραλάμβανε τις εισπράξεις της ημέρας από τα εισιτήρια κατά την ενέργεια
των δρομολογίων του σκάφους και κατέθετε αυτές στον τραπεζικό λογαριασμό της
εταιρείας, 3) μεριμνούσε για οποιοδήπο-
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τε ζήτημα προέκυπτε στο προσωπικό ή
στην λειτουργία του σκάφους και έδινε τις
λύσεις που έπρεπε για την ομαλή λειτουργία του σκάφους, 4) προέβαινε στην προμήθεια των αναγκαίων για την λειτουργία
του σκάφους, όπως ανταλλακτικών, εργαλείων, λιπαντικών, καυσίμων κ.λ.π. και
5) προέβαινε στην πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού του σκάφους δύο
(2) φορές τον μήνα και Β) Κατά περιόδους:
1) ήταν σε τακτική επαφή με τους λογιστές
της εναγόμενης εταιρείας για την τακτοποίηση των λογιστικών αυτής, 2) διεκπεραίωνε κάθε υπόθεση, που είχε σχέση με τις λιμενικές αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες,
όπως με τη και κάθε τραπεζική συναλλαγή που αφορούσε την εναγόμενη εταιρεία,
όπως καταθέσεις, αναλήψεις, εμβάσματα,
επιταγές, εγγυητικές, επιστολές 3) πραγματοποιούσε επανειλημμένα ταξίδια στο
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στον Πειραιά για την διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων που είχαν σχέση με την λειτουργία του σκάφους (παρουσίαση εγγράφων
για δρομολόγηση, πληρωμής ΝΑΤ κ.λπ. ),
4) επέβλεπε στα Ναυπηγεία Περάματος,
που μεταφερόταν το σκάφος, τις εργασίες
συντήρησης και παρευρισκόταν κατά τον
έλεγχο αυτού από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
για την χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού ναυσιπλοΐας. Και παρευρισκόταν
μαζί με τον καπετάνιο του σκάφους στους
ελέγχους αυτού και από το Λιμεναρχείο
Πατρών, 5) ασκούσε εποπτεία και έλεγχο
στο σκάφος για την τήρηση των κανόνων
καθαριότητας και για την ομαλή λειτουργία αυτού, 6) εκπροσωπούσε την εναγόμενη εταιρεία σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της Κοινοπραξίας των Πορθμείων
στην παραπάνω γραμμή Ρίου-Αντιρρίου
και παρευρισκόταν και στις συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της εναγόμενης εταιρείας, του οποίου, όπως προανα-
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φέρθηκε, ήταν και μέλος, 7) παραλάμβανε από την παραπάνω Κοινοπραξία τα εισιτήρια που αντιστοιχούσαν στο σκάφος
της εναγόμενης εταιρείας, υπογράφοντος
τις σχετικές αποδείξεις παραλαβής των
και 8) παρενέβαινε εγγράφως ή προφορικώς κάθε φορά που προέκυπτε κάποιο
πρόβλημα με την κοινοπραξία. Τις ανωτέρω υπηρεσίες δεν αμφισβητεί η εναγομένη. Ωστόσο η παροχή των υπηρεσιών
αυτών περιλαμβανόταν στα καθήκοντά
του ως Διευθύνοντος Συμβούλου και διαχειριστή προς επίτευξη των σκοπών και
εξυπηρέτηση των συμφερόντων και αναγκών της εταιρίας. Ήταν δε υποχρεωμένος να παρίσταται με την ανωτέρω ιδιότητά του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προκειμένου να το ενημερώνει για τα θέματα
που απασχολούσαν την εταιρία σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου
23 του καταστατικού.
Για τη παροχή των υπηρεσιών
αυτών από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
δεν είχε καθοριστεί αμοιβή με απόφαση
της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων
της εταιρίας, όπως αβάσιμα ισχυρίστηκε με την αγωγή. Ειδικότερα με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. β του καταστατικού ορίζεται ότι εις τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο δύναται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλεγεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση,
να καταβάλλεται αμοιβή ανάλογη προς
την απασχόληση και την δραστηριότητα
καθενός. Ο (αρχικώς) ενάγων δεν επικαλέστηκε ούτε προσκόμισε απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχθηκε από την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εναγομένης εταιρίας, με την οποία να καθορίζεται η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η επικαλούμενη και προσκομιζόμενη με αριθ.
10 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνε-
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λεύσεως της 30ης Ιουνίου 1994 δεν έλαβε απόφαση για αμοιβή του Δ/ντος Συμβούλου, η δε με αριθ. 16 απόφαση της
Γ.Σ της 30ης Ιουνίου 2000 καθόρισε την
αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. που
απασχολούνται με υποθέσεις της εταιρίας
και δεν αναφέρεται στον Δ/νοτα Σύμβουλο. Συνεπώς ο (αρχικώς) ενάγων δεν παρείχε κατά το ανώτερο χρονικό διάστημα
επί πλέον υπηρεσίες μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός των καθηκόντων
του Δ/ντος Συμβούλου και δεν εδικαιούτο αμοιβής, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται.
Επομένως πρέπει να απορριφθεί
το σχετικό κεφάλαιο της αγωγής ως αβάσιμο κατ’ ουσίαν. Περαιτέρω με την αριθ.
10 απόφαση της Γ.Σ. καθορίστηκε ημερήσια αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. ή των
στελεχών της εταιρίας ή των μετόχων της
εταιρίας, που μετακινούνται για υποθέσεις
της εταιρίας στο ποσό των 15.000 δρχ.
(44,02 Ευρώ) χωρίς διανυκτέρευση και
στο ποσό των 20.000 δρχ. (58,70 Ευρώ)
με διανυκτέρευση (συμπεριλαμβανομένου
του κόστους ξενοδοχείου). Επίσης καθορίστηκε η χιλιομετρική αποζημίωση στο
ποσό των 35 δρχ./ΚΜ (0,11 €/ΚΜ) και η
μηνιαία αποζημίωση των μελών του Δ.Σ.
στο ποσό των 20.000 δρχ. (58,70 Ευρώ).
Ο ενάγων ισχυρίστηκε ότι κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστημα με την ιδιότητα του Δ/ντος Συμβούλου προς διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρίας χρησιμοποιούσε καθημερινά το αυτοκίνητό
του και ότι δικαιούται να λάβει, σύμφωνα
με την απόφαση της Γ.Σ. της 30-6-2000
τα έξοδα μετακινήσεως με το αυτοκίνητό του και τη δαπάνη για καύσιμα ανερχόμενα: α) για τη χρήση του αυτοκινήτου
του στο ποσό των 956,25 Ευρώ μηνιαίως, που αντιστοιχούσε στη δαπάνη μισθώσεως ενός αυτοκινήτου από εταιρία
εκμισθώσεως αυτοκινήτων και συνολικά
στο ποσό των 22.950 (24 μήνες Χ 956,25
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€ μηνιαίως) Ευρώ και β) για τη δαπάνη
καυσίμων στο ποσό των 10 Ευρώ ημερησίως και συνολικά στο ποσό των 7.300
(730 ημέρες Χ 10 € ημερησίως) Ευρώ.
Το πρώτο αίτημα πρέπει να
απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο, διότι δεν
υπήρξε απόφαση της Γ.Σ. με την οποία
να προβλέπεται η καταβολή της αιτουμένης αποζημιώσεως, όπως αβάσιμα
ισχυρίστηκε. Με την επικαλούμενη με
αριθ. 16 απόφαση της 30-6-2000 καθορίστηκε η ημερήσια αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. που ασχολούνται με υποθέσεις (Θέμα 50 περ. β) και όχι εκείνη
του Δ/ντος Συμβούλου. Με εκείνη δε της
30-6-1994 καθορίστηκε η χιλιομετρική
αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. ή στελεχών της εταιρίας ή μετόχων, που μετακινούνται για υποθέσεις της εταιρίας.
Το δεύτερο αίτημα πρέπει να απορριφθεί
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμο, διότι η δαπάνη
αυτή δεν προβλέπεται από το καταστατικό ούτε καθορίστηκε με απόφαση της
Γ.Σ. Σε κάθε περίπτωση δεν αποδείχθηκε η καθημερινή μετακίνηση του ενάγοντος και τα διανυθέντα χιλιόμετρα.
Περαιτέρω συνομολογείται ότι ο
(αρχικώς) ενάγων από 15-5-1997 μέχρι και 22-6-2000 συμμετείχε σε 39συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας ως μέλος αυτού. Με την με
αριθ. 10 απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της 30ης Ιουνίου 1994 καθορίστηκε,
όπως προαναφέρθηκε, η μηνιαία αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. στο ποσό των
20.000 δρχ. (58,70 Ευρώ) και όχι για τη
συμμετοχή του μέλους σε κάθε συνεδρίαση, όπως αβάσιμα ισχυρίστηκε.
Η εναγομένη προέβαλε ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και
επαναφέρει με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις της ενώπιον αυτού του
Δικαστηρίου, την ένσταση ακυρότητας
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της ανωτέρω αποφάσεως της Γ.Σ. διότι,
κατά τους ισχυρισμούς της η απόφαση
αυτή δεν είναι ειδική, αφού δεν αναφέρεται ειδικά στο πρόσωπο του ενάγοντος.
Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, διότι κατά τη διάταξη
του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 2190/1920
οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση μέλους του Δ.Σ., μη καθοριζομένη κατά ποσό
από το καταστατικό βαρύνει την εταιρία
μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της
τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δηλαδή με
απόφαση που λαμβάνεται με βάση αυτοτελές θέμα της ημερήσιας διατάξεως
(βλ. Γνωμ. Κων. Παμπούκη Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας Αρμ. 1982 σελ. 180 Εφ. Θεσ.
2604/2005 Επισκ. Εμπ. Δ. 2006, 175).
Στην προκειμένη περίπτωση με τη
διάταξη του άρθρου 26 παρ. α του καταστατικού της εναγομένης εταιρίας ορίστηκε
ότι σε κάθε σύμβουλο καταβάλλεται πλέον
της δαπάνης για την μετάβαση και διαμονή στον τόπο της συνεδριάσεως, εφόσον
κατοικεί σε διάφορο τόπο και αποζημίωση
καθορισθησομένη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλεγεί από την
πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τέτοια απόφαση του Δ.Σ. δεν υπήρξε και έτσι
η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που είναι το ανώτατο όργανο αυτής και
δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική
υπόθεση (άρθρο 27 του Καταστατικού) με
την ανωτέρω απόφασή της ενέκρινε ομόφωνα με το με αριθ. 7 αυτοτελές θέμα της
ημερήσιας διατάξεως και συνεπώς με ειδική απόφαση την αύξηση της μηνιαίας αποζημιώσεως των μελών του Δ.Σ. από 10.000
σε 20.000 δραχμές. Οι ανωτέρω συνεδριάσεις έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 37 μηνών. Συνεπώς εδικαιούτο ως αποζημίωση το συνολικό ποσό των 2.171,90 (37 Χ
58,70 € ανά συνεδρίαση) Ευρώ.
Επιπλέον εδικαιούτο τη δαπάνη
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για τη μετάβασή του από τη Θεσσαλονίκη, όπου διέμενε, εις τον τόπο της συνεδριάσεως του Δ.Σ., που ευρίσκετο στα Ρίο
Πατρών και την επιστροφή στον τόπο διαμονής του. Με την ανωτέρω με αριθ. 10
απόφαση της Γ.Σ. καθορίστηκε η χιλιομετρική αποζημίωση στο ποσό των 35 δρχ./
ΚΜ (0,11 €/ΚΜ). Εδικαιούτο, δεδομένου
ότι η απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων είναι 500 χιλιόμετρα και όχι 600, όπως αβάσιμα ισχυρίστηκε με την αγωγή, το ποσό
των 4.290 [39 συνεδριάσεις Χ 110 (1000
ΚΜ Χ 0,11 €) Ευρώ] Ευρώ. Δεν αποδείχθηκε ότι διανυκτέρευσε στην πόλη του
Ρίου προκειμένου να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και πρέπει να απορριφθεί το αίτημα αποζημιώσεως για 88 διανυκτερεύσεις συνολικού ύψους 1.760.000
δρχ. ή 5.165,08 Ευρώ. Δικαιούται, σύμφωνα με την ίδια απόφαση (αριθ. 10) ημερήσιας αποζημιώσεως χωρίς διανυκτέρευση ύψους 15.000 δρχ. ή 44,02 Ευρώ για
κάθε μετακίνηση προκειμένου να λάβει μέρος στις ανωτέρω συνεδριάσεις και πρέπει να επιδικαστεί το συνολικό ποσό των
1.716,78 (39 Χ 44,02 €) ευρώ. Δεν αποδείχθηκε ότι υποβλήθηκε σε δαπάνες κατά
τη διαμονή του στον τόπο συνεδριάσεως
του Δ.Σ. (Ρίο), αφού δεν επικαλείται ούτε
προσκομίζει παραστατικά στοιχεία.
Συνεπώς πρέπει ν’ απορριφθεί
το αίτημα καταβολής του ποσού του
1.270.000 δρχ. ή 3.727,08 ευρώ για έξοδα
φαγητού. Επομένως εδικαιούτο ως αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις ανωτέρω συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως μέλος αυτού το συνολικό ποσό των 8.178,68 Ευρώ.
Έλαβε για την αιτία αυτή, κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή, το ποσό του 1.000.000
δρχ. ή 2.934,71 Ευρώ και συνεπώς δικαιούται το υπόλοιπο ποσό των 5.245 Ευρώ.
Η εναγομένη με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις της ενώπιον του
πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου προέβα-
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λε τις ακόλουθες ενστάσεις, τις οποίες
επαναφέρει με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις της ενώπιον αυτού του
Δικαστηρίου: 1) την ένσταση τις πενταετούς παραγραφής, Κατ’ άρθρο 250 περ.
5 Α.Κ., της ενδίκου αξιώσεως του ενάγοντος για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως μέλους αυτού. Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, διότι η αξίωση αυτή υπόκειται στην
εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249
Α.Κ. (βλ. και ΑΠ 1025/2009 ΤΝ.Γ1. «ΝΟΜΟΣ»), αφού ο (αρχικώς) ενάγων ζητούσε αποζημίωση για τη συμμετοχή του
στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως μέλος αυτού, που προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρίας, συνδεόμενος με σχέση εντολής με αυτή λόγω της ιδιότητός
του αυτής και συνεπώς η αξίωση αυτή
υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή
κατ’ άρθρο 249 Α.Κ, ο χρόνος της οποίας δεν έχει συμπληρωθεί στην προκειμένη περίπτωση, αφού η ένδικη αξίωση
ανάγεται στα έτη 1997 έως και τον Ιούνιο του 2000 και η αγωγή ασκήθηκε στις
21-7-2004 (βλ. την με αριθ. 13368/21-72004 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής
Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πατρών
Α.Σ.), 2) την ένσταση της ολοσχερούς
εξοφλήσεως. Η ένσταση αυτή πρέπει να
απορριφθεί ως αόριστη, διότι δεν εκτίθενται αναλυτικά τα επιμέρους ποσά και
η αιτία καταβολής (ΑΠ 1086/2006 Ελλ
Δνη 50.503 ΑΠ 558/2003 Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ»), αλλά αναφέρονται καταβολές
των ετών 2001, 2002 και 2003 για αμοιβές και έξοδα γενικά και 3) την ένσταση
καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος αυτού (ενάγοντος) για τον λόγο ότι η
επί τόσα έτη (από το έτος 1997) αδράνεια αυτού να ζητήσει τις ένδικες αξιώσεις προκάλεσε στην εταιρία (εναγομένη) την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα τις
αναζητήσει. Η ένσταση αυτή πρέπει να
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απορριφθεί ως μη νόμιμη, διότι η αδράνεια αυτού να ασκήσει τις ένδικες αξιώσεις δεν αρκεί να καταστήσει καταχρηστική την άσκηση του δικαιώματός του
και δεν εκθέτει άλλωστε ότι αυτή (αδράνεια) συνοδεύτηκε από ειδικές περιστάσεις, οι οποίες να συνδέονται με προηγουμένη συμπεριφορά του και ότι ο ίδιος
μεταβάλλοντας τη στάση του επεχείρησε εκ των υστέρων ανατροπή της καταστάσεως που είχε δημιουργηθεί και παγιωθεί (ολ. ΑΠ 8/2001 Ελλ.Δνη 42,382
ΑΠ 9/2010 ΑΠ 269/2009 ΑΠ 265/2009
ΑΠ 96/2009 Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ»).
Επομένως, έπρεπε να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να υποχρεωθεί η εναγομένη να
καταβάλει στον ενάγοντα το ανωτέρω
ποσό των 5.244 ευρώ με το νόμιμο τόκο
από της επιδόσεως της αγωγής. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση δέχθηκε την ένσταση της πενταετούς παραγραφής της προαναφερόμενης αξιώσεως του ενάγοντος
ως μέλους του Δ.Σ. ως νόμιμη και βάσιμη
κατ’ ουσίαν και απέρριψε την ένδικη αξίωση του ενάγοντος, εσφαλμένα εφάρμοσε το νόμο, όπως βάσιμα παραπονούνται
οι εκκαλούντες με σχετικό λόγο εφέσεως.
Επομένως. πρέπει να γίνει δεκτός
ο σχετικός λόγος της εφέσεως ως βάσιμος και κατ’ ουσίαν, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και ως προς τη διάταξη αυτής, με την οποία απορρίφθηκε το ανωτέρω κεφάλαιο της αγωγής και
αφού κρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο τούτο, που δικάζει την αγωγή κατά
το προαναφερόμενο κεφάλαιο, να γίνει εν
μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και
να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στους εκκαλούντες, ως καθολικούς διαδόχους του αρχικώς ενάγοντος, το ποσό
των 5.244 ευρώ με το νόμιμο τόκο από
της επιδόσεως της αγωγής.
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380/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Υφάντης, Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης).
Ανώνυμη Εταιρία. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν είναι αντίθετες προς το νόμο ή το καταστατικό και μπορούν να προσβληθούν από οποιονδήποτε
έχει συμφέρον. Είναι άκυρη και η απόφαση αν υπάρχει παράβαση των περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης διατάξεων. Όταν βρίσκονται στη Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι και κανείς δεν αντιλέγει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε κατά
παράβαση των διατυπώσεων σύγκλησης καλύπτεται και είναι έγκυρη. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 35 α
παρ. 1 α του ν. 2190/1920 κατά την οποία
«αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως
των μετόχων ανώνυμης εταιρείας είναι
άκυρες και όταν ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των γενικών συνελεύσεων ή των περί απαρτίας
και πλειοψηφίας διατάξεων» προκύπτει
ότι απόφαση γενικής συνέλευσης που
ελήφθη κατά παράβαση των σχετικών
περί συγκροτήσεως, απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων (από το νόμο ή το
καταστατικό) είναι απολύτως άκυρη και
μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, όπως ο μέτοχος, (Α.Π. 94/1999 Επ.Εμπ.Δ. 1999.324).
Γίνεται επίσης δεκτό ότι ακυρότητα
επάγεται και η τυχόν παράβαση του περί
συγκλήσεως διατάξεων της Γενικής Συνέλευσης, (άρθρ. 26, 27, 28, 38 παρ. 2 ν.
2190/20), η οποία ακυρότητα επάγεται σύμφωνα με τη γενική διάταξη του άρθρου 174
Α.Κ. Στην τελευταία αυτή κατηγορία παραβάσεων καταλέγονται μεταξύ άλλων: α) η
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης από Διοικητικό Συμβούλιο που δεν υφίσταται νομίμως, β) η παράλειψη της γνωστοποιήσεως και της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως ως και η έλλειψη στοιχείων του περιεχομένου αυτής (άρθρ. 26 ν. 2190/1920).
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέ-

λευσης των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει κατά νόμο 1) το οίκημα στο οποίο
καλούνται να συνέλθουν οι μέτοχοι, 2)
την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, 3) τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, 4) την πλήρη επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας με τις λέξεις «Γενική Συνέλευση» και 5) το προσκαλούν η συνέλευση όργανα. Η ίδια πρόσκληση γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση σε εμφανή
θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται κατά τον αναφερόμενο τρόπο.
Περαιτέρω κατά το άρθρο 26 παρ.
3 του ν. 2190/1920, όπως η εν λόγω παράγραφος προστέθηκε με άρθρ. 11 παρ.
3 του ν. 2339/1995, πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη
συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς
από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
Εξάλλου κατ’ άρθρ. 33 του ιδίου ως άνω
νόμου, η γενική συνέλευση των μετόχων
είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και
δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις δε αυτές υποχρεώνουν και απόντες και διαφωνούντες
μετόχους. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι το ελάττωμα που δημιουργεί-
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ται από τη μη τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης καλύπτεται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση είναι έγκυρες, όταν πρόκειται για καθολική
γενική συνέλευση. Δηλαδή, όταν παρευρίσκονται στη συνέλευση όλοι οι μέτοχοι
και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη των
αποφάσεων πάνω σε ορισμένα θέματα.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις έγκυρα
λαμβάνονται αποφάσεις ακόμη και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, καθώς και όταν η συνέλευση συγκλήθηκε από αναρμόδιο όργανο (βλ. Ρόκα, Εμπορ. Εταιρίες, εκδ. 1996,
παρ. 28 Γ1, σελ. 181, Αντωνόπουλου Δίκαιο Εμπορ. Εταιριών, εκδ. 1997, σελ.
130, Εφ. Αθ. 8877/2005 ΕΕμπΔ 2007.324,
Εφ. Αθ. 4864/2000 ΕΕμπΔ 200369).
Τέλος έχει κριθεί ότι άκυρες είναι
οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης
ανώνυμης εταιρείας, οι οποίες λήφθηκαν
για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα
οποία δεν έχουν στενή σχέση ή συνάφεια με εκείνα της ημερήσιας διάταξης.
Αποδείχτηκαν κατά την κρίση του
Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθμ. 19.159/2812-1982 πράξη του συμ/φου Αθηνών Α.Χ.
Σ που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΕΜ-2400/29-12-1982 Απόφαση του Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και δημοσιεύθηκε στο 4635/31-12-1982 ΦΕΚ ΤΑΕΚ ΕΠΕ,
συστήθηκε με αριθμό ΜΑΕ 9579/10/Β/86/20
η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «…
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «….
Α.Ε.» με έδρα το Αγρίνιο Αιτ/νίας. Σκοπός
της εταιρείας είναι η επεξεργασία και εμπορία τροφίμων, η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών και οικοδομικών επιχειρήσεων και
η άσκηση εν γένει εμπορίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο στο ποσό
των 5.844.300 ευρώ, διαιρείται σε 1.948.100
ανώνυμες μετοχές που συγκεντρώνεται από
δέκα μετόχους, μέλη όλοι της οικογένειας Π.
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Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1
και 2 του κωδικοποιημένου καταστατικού
της εταιρείας αυτή διοικείται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από 3 μέχρι 15 μέλη που εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση με διετή θητεία που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της
θητείας του. Το τελευταίο πριν την ένδικη διαφορά Δ.Σ. εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
27-9-2004 και συγκροτήθηκε σε σώμα
με το Πρακτικό Δ.Σ. της 27-9- 2004, το
οποίο καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε.
της νομαρχίας Αιτ/νίας και δημοσιεύθηκε στο 12.794/18-10- 2004 ΦΕΚ ΤΑΕ και
Ε.Π.Ε. αποτελείτο από τον ενάγοντα ως
Πρόεδρο αυτού, τον Κ. Π. ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη Β. Π ως εντεταλμένη
Σύμβουλο και τη Λ. Λ., Κ. Π. κ.λπ. ως
μέλη του. Δηλαδή από το ως άνω 9μελές Δ.Σ. μόνο ο τελευταίος Ε. Μ. ήταν μη
μέτοχος της εταιρείας, στον οποίο είχαν
ανατεθεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή.
Λόγω διενέξεως που δημιουργήθηκε αναφορικά με την παράταση της θητείας του στη θέση του Γενικού Διευθυντή
της εταιρείας, ο τελευταίος με την από
16-6-2005 επιστολή του προς το Δ.Σ. της
εναγόμενης εταιρείας παραιτήθηκε από
μέλος του Δ.Σ. αυτής. Αποτέλεσμα ήταν
το Δ.Σ. από 9μελές να παραμείνει 8μελές
και κατά τη συνεδρίασή του της 4-7-2005
λόγω της ισοψηφίας που σχηματίσθηκε
δεν κατέστη δυνατή η εκλογή από το Δ.Σ.
προσωρινού μέλους στη θέση του ως
άνω παραιτηθέντος κατ’ άρθρ. 20 παρ.
2 του καταστατικού της εταιρείας.
Στο μεταξύ με την από 23-4-2005
πρόσκληση του Δ.Σ. της εναγομένης εταιρείας που δημοσιεύθηκε νόμιμα, εκλήθηκαν οι μέτοχοι αυτής να συνέλθουν σε γενική συνέλευση στις 6-6-2005 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Αγρίνιο
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Αιτ/νίας. Λόγω του ότι η παραίτηση του
ως άνω μέλους του Δ.Σ. κατά τα ανωτέρω
συνέβη πολύ αργότερα, όπως ήταν φυσικό η πρόσκληση αυτής προς σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν περιλάμβανε και αυτό της αντικατάστασης του
ως άνω παραιτηθέντος μέλους.
Η Γενική Συνέλευση στην αρχική
συνεδρίαση της 6-6-2005 αναβλήθηκε και
συνήλθε μετ’ αναβολή στη συνεδρίαση
της 6-7-2005. Στη συνεδρίαση αυτή που
παρέστησαν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ο Κ. Π. ζήτησε να τεθεί ως έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης η εκλογή
από τη Γενική Συνέλευση ενός μέλους
του Δ.Σ. της εταιρείας σε αντικατάσταση
του παραιτηθέντος ως άνω, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 9 μελών του
Δ.Σ., θεωρώντας ότι αυτή η εκλογή είναι
υποχρεωτική και αναγκαία για τη λειτουργία της εταιρείας, λόγω της αδυναμίας του
Δ.Σ. να εκλέξει νέο μέλος στη συνεδρίασή
του της 4-7-2005 (βλ. αριθμ. 9/6-7-2005
Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης).
Στη συζήτηση του έκτακτου αυτού
εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, για το
οποίο δεν είχαν προετοιμασθεί, αντέδρασαν οι μέτοχοι της μειοψηφίας και συγκεκριμένο ο ενάγων και άλλοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 41,67% του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας, οι οποίοι κατόπιν
αυτού αρνήθηκαν να υπογράψουν το φύλλο παρουσίας και αποχώρησαν από τη Γενική Συνέλευση. Μάλιστα από τους μετόχους αυτούς η Β. Π., αφού απομακρύνθηκε
για λίγο από την αίθουσα, επέστρεψε προσκομίζοντας στον Πρόεδρο της Γ.Σ. για να
τεθεί υπόψη των παρισταμένων αντίγραφό της με ίδια ημερομηνία (6-7- 2005) αίτησης του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας,
ενάγοντος, απευθυνόμενη στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αγρινίου με αριθμό καταθέσε-
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ως 204/6-7-2005 προς διορισμό προσωρινής διοίκησης της εναγομένης Α.Ε. μετά την
αδυναμία του Δ.Σ. της να ορίσει προσωρινό μέλος αυτού στη θέση του παραιτηθέντος
ως άνω. Όμως παρά την εναντίωση και την
αποχώρηση των ως άνω μετόχων η Γ.Σ. με
Πρόεδρό της τον Α. Π,, κρίνοντας ότι κατά
το χρόνο που ετέθη το έκτακτο ως άνω θέμα
ημερήσιας διάταξης παρίστατο το 100% του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας, ενώ υπήρχε η κατά το καταστατικό απαιτούμενη απαρτία, αφού παρέμειναν
oι μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 58,33%
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας, κατέληξε στην απόφαση ότι
μπορεί να προχωρήσει στη συζήτηση του
έκτακτου αυτού θέματος, την οποία ενέκρινε και μετά από συζήτηση τα παριστάμενα
μέλη της Γ.Σ. έλαβαν την απόφαση να εκλέξουν στη θέση του παραιτηθέντος ως άνω
μέλους του ΔΣ. το μέτοχο της εταιρείας Αγ.
Π.. Η κρίση αυτή της Γ.Σ. ότι παρά την εναντίωση των ως άνω μετόχων μπορούσε να
προχωρήσει στη συζήτηση του ως άνω θέματος, για το οποίο δεν είχαν τηρηθεί οι διατυπώσεις της νόμιμης πρόσκλησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με την προηγούμενη
νομική σκέψη είναι εσφαλμένη και η απόφασή της επί αυτού άκυρη.
Ειδικότερα η παράλειψη τήρησης
των νόμιμων προϋποθέσεων σύγκλησης
της Γ.Σ. με τη μη αναγραφή του προς συζήτηση θέματος στην ημερήσια διάταξη
και τη μη δημοσίευσή του (άρθρ. 26 ν.
2190/1920 επιφέρει ακυρότητα της αντίστοιχης αποφάσεως επί του θέματος αυτού που λήφθηκε στη Γ.Σ.
Θεωρείται δε ότι συνήλθε έγκυρα
η Γ.Σ. παρά την παράλειψη προσκλήσεως και δημοσιεύσεως, αν παραστούν και
μετέχουν όλοι οι μέτοχοι και δεν αντιλέγουν κατά της καταρχήν λήψης απόφασης, απ’ όπου συνάγεται και η προπαρασκευή τους γι’ αυτό. Δηλαδή όταν παρευ-
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ρίσκονται στη συνέλευση όλοι οι μέτοχοι
και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων πάνω σε ορισμένα θέματα που δεν
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη
και δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις δημοσιότητας ως προς αυτά. Επομένως ελέγχονται αβάσιμα τα υποστηριζόμενα με το
σχετικό πρώτο λόγο εφέσεως ότι η ένδικη
Γ.Σ. ήταν καθολική Γ.Σ., στην οποία παρέστη το σύνολο (100%) των μετόχων και
επομένως εγκύρως αποφάσισε επί του
ως άνω θέματος αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. που δεν περιλαμβανόταν στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και δεν είχαν τηρηθεί σι διατάξεις
δημοσιότητας ως προς αυτό.
Ειδικότερα στην έννοια της καθολικότητας περιλαμβάνεται όχι μόνο η παράσταση ή εκπροσώπηση των μετόχων,
αλλά και η καθολική συμφωνία να ληφθεί
απόφαση επί του θέματος αυτού (άρθρ.
26 παρ. 3 ν. 2190/1920), που δεν υπάρχει όταν μερικοί μέτοχοι αντιλέγουν, όπως
στην υπό κρίση περίπτωση. Ούτε βέβαια
η παράβαση των διατάξεων για τη δημοσιότητα σύγκλησης Γ.Σ., οι οποίες διατάξεις είναι αναγκαστικού δικαίου, αναπληρώνεται με προφορική ειδοποίηση των
μετόχων, όπως αβασίμως υποστηρίζει με
την έφεσή της η εναγόμενη εκκαλούσα.
Επομένως ο σχετικός ως άνω λόγος πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος. Ισχυρίζεται η εκκαλούσα
με επόμενο λόγο εφέσεώς της ότι η γενική συνέλευση είναι υποχρεωμένη να
προβεί σε ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, χωρίς η ανάκληση να αναγράφεται ως θέμα
της ημερήσιας διάταξης, όταν η ανάκληση επιβάλλεται από τα συμφέροντα της
εταιρείας, παρουσιάζει δε το χαρακτήρα
του επείγοντος μέτρου. Η επίκληση όμως
από την εκκαλούσα τέτοιας εξουσίας της
Γ.Σ. να ανακαλέσει το Δ.Σ. στην περίπτω-
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ση κατά την οποία το θέμα της ανάκλησης δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη δεν ενδιαφέρει στην υπό κρίση περίπτωση, γιατί δεν πρόκειται για ζήτημα
ανάκλησης μελών του Δ.Σ., αλλά ζήτημα
διορισμού νέου μέλους στη θέση παραιτηθέντος. Ούτε βέβαια στην προκειμένη
περίπτωση ζητήθηκε και δόθηκε αναβολή της συζήτησης του επίμαχου θέματος
κατ’ άρθρ. 39 παρ. 3 ν. 2190/1920, προκειμένου να ενημερωθούν οι μέτοχοι της
μειοψηφίας επί του θέματος αυτού.
Ισχυρίζεται περαιτέρω η εκκαλούσα εταιρεία ότι το θέμα αυτό της εκλογής νέου στη θέση του παραιτηθέντος
ορθώς συζητήθηκε στη συνεδρίαση της
συνέλευσης ως θέμα συναφές με αυτό
της ημερήσιας διάταξης που είχε καταχωρηθεί με αριθμό 6 στην πρόσκληση
σύγκλησης της γενικής συνέλευσης και
αφορούσε τον καθορισμό — προέγκριση
των πάσης φύσεως χορηγηθησομένων
αμοιβών και αποζημιώσεων σε κάθε μέλος του Δ.Σ. για τη χρήση από 1-1-2005
έως 31-12-2005, αφού η προέγκριση
αυτή απαιτούσε πλήρη σύνθεση του Δ.Σ.
Τα υποστηριζόμενα αυτά ελέγχονται αβάσιμα και τέτοια συνάφεια των δύο
θεμάτων δεν υπάρχει, ούτε βέβαια αναφέρεται στα ως άνω 9/6-7-2005 πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ότι τα δύο θέματα
συζητούνται ως συναφή. Αντίθετα μάλιστα στο θέμα της προέγκρισης των αμοιβών και αποζημιώσεων που θα χορηγηθούν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. για τη χρήση 2005, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τη στερεότυπη επανάληψη ότι αυτές ορίζονται με βάση τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης προσαυξανόμενες έως και ποσοστό 30%, με την
εντολή όπως το Δ.Σ. αποφασίσει τις τυχόν
αυξήσεις ενός εκάστου αυτών. Έτσι ουδεμία ονομαστική ή άλλη αναφορά γίνεται
στα μέλη του Δ.Σ. ώστε να προαπαιτείται
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η συμπλήρωση του Δ.Σ. με το διορισμό
νέου μέλους στη θέση του παραιτηθέντος.
Συνεπώς ο αντίθετος σχετικός
λόγος εφέσεως πρέπει να απορριφθεί
ως ουσιαστικά αβάσιμος. Τέλος η εναγόμενη πρωτοδίκως προέβαλε ισχυρισμό που επαναλαμβάνει με την έφεσή
της ότι η επίκληση από τον ενάγοντα
της ακυρότητας της επίμαχης αποφάσεως καταχρηστικά προβάλλεται από αυτόν καθ’ υπέρβαση των από το άρθρ.
281 Α.Κ. ορίων, αφού δυνάμει της υπ’
αριθμ. 259/2005 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου διορίσθηκε προσωρινή διοίκηση της εταιρείας, η οποία και συγκάλεσε νόμιμη έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
εταιρείας, η οποία και εξέλεξε νέο Δ.Σ. με
τη συμμετοχή και πάλι του ιδίου μέλους
και μετόχου Αγ. Π., του οποίου την εκλογή κατά την προηγούμενη, ένδικη Γενική Συνέλευση, ο ενάγων προσβάλλει ως
άκυρη. Από τα επικαλούμενα όμως αυτό
περιστατικά δεν στοιχειοθετείται καταχρηστικότητα στην άσκηση της ένδικης
αυτής αγωγής. Ούτε βέβαια από το γεγονός ότι ο ενάγων βρίσκεται στη μειοψηφία των μετόχων που δεν επιθυμούσαν τον Αγ. Π. ως μέλος του Δ.Σ. σημαίνει ότι έπρεπε να υποταχθεί στην άποψη της πλειοψηφίας και να μην επικαλεστεί την από τις ως άνω παραλείψεις
ακυρότητα της απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης, ως προς το θέμα αυτό της
εκλογής του συγκεκριμένου μέλους, από
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το λόγο ότι δεν υπήρχε δυνατότητα διαφορετικής απόφασης, αφού και μετά την
έγκυρη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης,
πάλι το ίδιο μέλος του Δ.Σ. εκλέχθηκε.
Σε κάθε δε περίπτωση ο ενάγων
έχει έννομο συμφέρον να ζητεί με την αγωγή του την αναγνώριση της ακυρότητας της
εκλογής του συγκεκριμένου μέλους του Δ.Σ.,
αφού με τη συμμετοχή του ελήφθησαν οι
από 28-7-2005 και 12-8-2005 αποφάσεις
του Δ.Σ. της εταιρείας, τις οποίες έχει προσβάλλει με την από 31-8-2005 αγωγή του
ως άκυρες και με την 1771/2005 προσκομιζόμενη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου έχει ανασταλεί η εκτέλεση των αποφάσεων αυτών του Δ.Σ. Επομένως το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την
εκκαλουμένη απόφασή του απέρριψε με τις
ίδιες ως άνω σκέψεις την ένσταση περί καταχρηστικής άσκησης της ένδικης αγωγής
του ενάγοντος δεν έσφαλε στο σημείο αυτό
και ο σχετικός αντίθετος λόγος εφέσεως πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος.
Έτσι με το να δεχθεί την αγωγή
και να αναγνωρίσει την απόλυτη ακυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εναγόμενης
ανώνυμης εταιρείας που αφορούσε την
εκλογή νέου μέλους στη θέση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. δεν έσφαλε περί την ερμηνεία και εφαρμογή των
ως άνω διατάξεων που εφαρμόσθηκαν
και την εκτίμηση των αποδείξεων. Κατόπιν αυτού η υπό κρίση έφεση πρέπει
να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.

558

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

386/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Σωτήριος Βαβαρούτας).
Πτώχευση. Εξαφάνιση πρωτόδικης απόφασης η οποία απέρριψε την αίτηση δανειστή για κήρυξη πτωχεύσεως του οφειλέτη του. Περιστατικά.

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο καθού, είναι έμπορος γραμμένος στο Επιμελητήριο Αχαΐας
με αριθ. Μητρώου 7077 και εκμεταλλεύεται δύο καταστήματα εμπορίας παιχνιδιών και ειδών μοντελισμού στην πόλη
των Πατρών (Αράτου αριθ. 34 και Κολοκοτρώνη αριθ. 23). Για τις ανάγκες της
εμπορίας του αποδέχθηκε στις 10-3-2006
τέσσερις συναλλαγματικές, ποσού 2.000
ευρώ η καθεμία, εκδόσεως του αιτούντος,
σε διαταγή του ίδιου, πληρωτέες στην Πάτρα. Οι συναλλαγματικές αυτές κατά την
λήξη τους δεν πληρώθηκαν, όταν εμφανίστηκαν εμπρόθεσμα προς πληρωμή, με
αποτέλεσμα να εκδοθεί μετά από αίτηση
του εκκαλούντος η με αριθ. 461/2008 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Πατρών με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει το συνολικό ποσό
των 8.000 ευρώ νομιμοτόκως.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η επι-

χείρηση του ευρίσκεται σε αδράνεια από
1-8-2004 (βλ. την με αριθ. 1407/23.8.2004
βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού
προσώπου επιτηδευματιών της ΔΟΥ Πατρών και το με αριθ. πρωτ. 7515/10-3-2010
πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Αχαΐας)
και οφείλει στο ΤΕΒΕ ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ποσού 7.194 ευρώ.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι
υφίσταται μόνιμη και πραγματική αδυναμία του εφεσιβλήτου προς συνέχιση της
εμπορίας του λόγω μη πληρωμής των
ληξιπροθέσμων εμπορικών χρεών του
με συνέπεια να έχει επέλθει κλονισμός
της εμπορικής πίστης αυτού.
Επομένως έπρεπε να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο
απέρριψε την αίτηση ως αβάσιμη κατ’
ουσίαν, έσφαλε στην εκτίμηση των αποδείξεων και πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση, ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν.

514/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά - Εισηγήτρια, Ελένη Κατσούλη, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χρήστος Γκολφινόπουλος, Αθανάσιος Βγενόπουλος).
Ανώνυμη Εταιρία. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Αίτηση στο Μον.Πρωτ. με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων από μεριάς μέλους του Δ.Σ. για την παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα της γενικής συνέλευσης και (άρθρο 39 ν. 2190/ 1920) ειδικότερα για την μεταβολή ποσών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους. Δεκτή η αίτηση από το Μον. Πρωτ. και υποχρέωση του Δ.Σ.
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να παράσχει τις πληροφορίες αυτές που διέτασσε η απόφαση. Επιταγή του αιτούντος
στην εταιρία για την εκτέλεση της απόφασης που εκδόθηκε. Ανακοπή της εταιρίας κατά
της επιταγής. Απάντηση του δικαστηρίου στην ανακοπή αυτή που την χαρακτηρίζει μη
νόμιμη, και καταδίκη της εταιρίας για επτά παραβάσεις της απόφασης του Μον.Πρωτ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 39
παρ. 4, 6 και 8 του ν. 2190/ 1920 «περί
ανωνύμων εταιρειών» ορίζονται τα εξής:
Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην
εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από
την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας το Δ.Σ.
υποχρεούται α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα
οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν γι’ οιανδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Δ.Σ. ή τους διευθυντές
ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και
κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή
κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς και
β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας κατά το μέτρο που αυτές
είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης.
Στις περιπτώσεις του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως
προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο
της έδρας της εταιρίας με απόφασή του
που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων.
Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η
απόφαση υπόκειται σε έφεση παρά την
απαγορευτική διάταξη του άρθρου 699
ΚΠολΔ γιατί με την απόφαση αυτή δεν

διατάχθηκε ασφαλιστικό μέτρο με την έννοια του άρθρου 682 ΚΠολΔ., όπως είναι
τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 704-738
ΚΠολΔ ούτε ρυθμιστικό καταστάσεως
εξομοιούμενο με αυτά, ούτε ανακλήθηκε
ασφαλιστικό μέτρο αλλά επιλύθηκε οριστικά η διαφορά, η παραπομπή δε με
την παραπάνω διάταξη στη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων έγινε απλώς
για την ταχύτερη εκδίκαση της υποθέσεως (Ολ ΑΠ 21-22/2002, 38/2002, ΑΠ
1401/2003, Εφ.Δωδ. 227/2004 ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω η ανακοπή με την οποία
ασκούνται αντιρρήσεις του ανακόπτοντος
κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεως που εξεδόθη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων σε υπόθεση που δεν διατάσσονται ασφαλιστικά
μέτρα κατά την έννοια των άρθρ. 682 επ.
ΚΠολΔ ώστε ευθέως να εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 702 §1 ΚΠολΔ, παραδεκτά ασκείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζομένων συμπληρωματικά και των διατάξεων των άρθρων 700
§1, 937 ΚΠολΔ, αφού οι λόγοι της ταχείας ρυθμίσεως των διαφορών αυτών που
δικαιολογούν την καθιέρωση των ασφαλιστικών μέτρων για τη διάγνωση της απαιτήσεως, συντρέχουν και προκειμένου να
κριθεί το κύρος του σχετικού εκτελεστού
τίτλου και της εκτελεστικής διαδικασίας
για την ικανοποίηση της απαιτήσεως αυτής (βλ. σχ. Κ Μπέης Α. διαδικασίας ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου σελ. 407, Δ3,
493, Ι. Μπρίνιας Αναγκαστική Εκτέλεση
Τόμ. Α§ 158 σχετ. και Ε. Ναυπλ. 12/1982
Δ 13,79 Κ.Πολ.Δ Κεραμέας - Νίκας άρθρο
699 παρ. 4 σελ. 1372).
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Ο καθ’ού είναι μέτοχος της ανακόπτουσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Μ.Ε. ΑΕ» που εδρεύει στην Πάτρα κατέχοντας ποσοστό 30% των μετοχών της, ενώ από τις 24/6/2006 εκλέχτηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της. Η εταιρία αυτή ανήκει σε όμιλο εταιριών που έχουν την ίδια ή παρεμφερή
μετοχική σύνθεση και τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό, άλλα μέλη του οποίου είναι
οι ανώνυμες εταιρίες «Τ. ΑΕ», «W. ΑΕ».
Στις 19/4/2007 είχε αποφασιστεί
να συγκληθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανακόπτουσας με
θέματα, μεταξύ άλλων την έγκριση του
ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από
1/7/2005 έως 30/6/2006 και την απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη
για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
Ο καθ’ ού άσκησε τότε κατά της
ανακόπτουσας και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της την από 5/7/2007 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία
ζήτησε κατ’ εφαρμογή του προπαρατεθέντος άρθρου του ν. 2190/1920 να του
παρασχεθούν οι αναφερόμενες στην αίτηση πληροφορίες, προκειμένου να ενημερωθεί ως μέτοχος για τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Οι πληροφορίες που ζήτησε ο καθ’
ού αφορούσαν αφενός την καταβολή ποσών σε μέλη του ΔΣ και τους διευθυντές
ή άλλους υπαλλήλους της ανακόπτουσας
(περ. α΄ της παρ. 4 του ως άνω άρθρου),
αφετέρου δε την ενημέρωση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων (περ. β΄
της παρ. 4 του ιδίου άρθρου).
Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε
η 534/2008 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών που υποχρέωσε
τους καθ’ ών να παράσχουν στον τότε
αιτούντα τις αναφερόμενες στο διατακτικό της πληροφορίες, αφού δέχθηκε στο
σκεπτικό της ότι ως προς τη δεύτερη ως
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άνω κατηγορία πληροφοριών ο τότε αιτών είχε δικαίωμα πληροφόρησης, καθόσον στο διάστημα της υπόλογης χρήσης δεν εκπροσωπείτο στο ΔΣ της ανακόπτουσας, ενώ ως προς την πρώτη ως
άνω κατηγορία πληροφοριών είχε δικαίωμα πληροφόρησης μόνο για το χρονικό
διάστημα από 1/7/2005 έως 30/6/2006,
καθόσον για το προηγούμενο διάστημα
είχε εγκριθεί ο ισολογισμός της εταιρικής
χρήσης που αυτό αφορούσε.
Από την αντιδιαστολή αυτή συνάγεται ότι ως προς τη δεύτερη ως άνω
κατηγορία πληροφοριών δεν τέθηκε από
την απόφαση χρονικός περιορισμός αρκεί αυτές να αφορούσαν την υπόλογη
χρήση και να ήσαν χρήσιμες για την εκτίμηση των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.
Συγχρόνως με την ίδια απόφαση
απειλήθηκε σε βάρος της ανακόπτουσας
χρηματική ποινή από 500 ευρώ για κάθε
παράβαση του διατακτικού της. Στη συνέχεια εκδόθηκε η 2727/2008 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
με την οποία συμπληρώθηκε το διατακτικό της παραπάνω απόφασης και ορίστηκε όπως δοθούν εγγράφως οι πληροφορίες που διατάχθηκαν με αυτήν.
Η ανακόπτουσα δεν άσκησε το ένδικο μέσο της εφέσεως που εδικαιούτο κατά
της 534/2008 απόφασης καίτοι αντίγραφο
αυτής της κοινοποιήθηκε προς γνώσιν της
με αποτέλεσμα αυτή να τελεσιδικήσει και
να αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου.
Σε εκτέλεση των παραπάνω αποφάσεων η ανακόπτουσα κοινοποίησε
στον καθ’ ού την από 18/6/2008 εξώδικη δήλωσή της με την οποία απαντούσε
στις πληροφορίες που της ζητήθηκαν.
Ο καθ’ ού διαμαρτυρήθηκε με την
από 9/7/2008 εξώδικη δήλωσή του ότι
η πληροφόρησή του ήταν ελλιπής και
ακολούθως επέδωσε στην ανακόπτου-
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σα την από 1/9/2008 επιταγή προς εκτέλεση της 534/2008 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, όπως αυτή διορθώθηκε
με την οποία την επιτάσσει να του καταβάλει το ποσό των 4.000 ευρώ για οκτώ
(8) παραβάσεις του διατακτικού αυτής.
Με τον πρώτο λόγο της κρινόμενης ανακοπής η ανακόπτουσα υποστηρίζει ότι έχει συμμορφωθεί πλήρως με
το διατακτικό της ανωτέρω απόφασης
και συνεπώς καθίσταται άνευ αντικειμένου η συνέχιση της εκτελέσεως για την
είσπραξη της χρηματικής ποινής που
επιβλήθηκε σε βάρος της για την περίπτωση μη συμμόρφωσής της.
Επ’ αυτού λεκτέα τα ακόλουθα: Με
την εκτελούμενη απόφαση, υποχρεώθηκαν
οι τότε καθ’ ών να παράσχουν στον τότε αιτούντα μεταξύ άλλων εγγράφως τις εξής
πληροφορίες: α) «Πότε έχει καταβληθεί το
ποσόν των 2.182.000 ευρώ στην εταιρία Θ.
ΑΕ με ποια παραστατικά με ποια αιτιολογία
β) «ποιες απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο
ποσό των 370.000 ευρώ και για ποιο λόγο
αυτές δημιουργήθηκαν» γ) «ποιοι είναι σι
χρεώστες στο λογαριασμό Δ-ΙΙ-11 που αναγράφεται στον ισολογισμό χρήσης 1/7/2005
έως 30/6/2006 κατά στρογγυλοποίηση ποσού 3.631.000 ευρώ και μετά την αφαίρεση των ποσών 2.182.000 ευρώ και 370.000
ευρώ που σημειώνονται στο πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή ποσού 1.079.000
ευρώ το ποσό που οφείλει ο καθένας από
αυτούς, την αιτιολογία καταβολής αυτών
των ποσών τις συμβάσεις με βάση τις οποίες καταβλήθηκαν τα ποσά αυτά και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την αναζήτηση αυτών» δ) «σε ποια πρόσωπα καταβλήθηκαν τα ποσά που αναφέρονται στο
λογαριασμό Δ-ΙΙ-12 (προκαταβολές και πιστώσεις) συνολικού ύψους 360.000 ευρώ,
πότε καταβλήθηκαν τα ποσά αυτά και για
ποια αιτία» και ε) «στον ανωτέρω ισολογισμό και στο παθητικό που αναφέρονται
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βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δάνεια
τραπεζών ύψους 5.124180 ευρώ, για ποιο
λόγο λήφθηκαν τα δάνεια αυτά, τι ανάγκες
εξυπηρέτησαν, ποιες εταιρικές εγγυήσεις
δόθηκαν και με ποιους όρους δόθηκαν τα
δάνεια αυτά».
Σχετικά με την πρώτη ως άνω πληροφορία η ανακόπτουσα απάντησε για τις
καταβολές που έγιναν προς την εταιρία
Τ. Α.Ε. στο διάστημα από 1/7/2005 έως
30/6/2000 συνολικού ύψους 1.455.000
ευρώ ενώ δεν δίνει απάντηση για το υπόλοιπο ποσό των 727.400 ευρώ. Σχετικά με
τη δεύτερη ως άνω πληροφορία η ανακόπτουσα απάντησε ότι το σύνολο του ποσού των 370.000 ευρώ μεταφέρεται από
παλαιότερες χρήσεις και αρνήθηκε να δώσει άλλες εξηγήσεις.
Σχετικά με την τρίτη ως άνω πληροφορία, η ανακόπτουσα δίνει απάντηση
μόνο για τους χρεώστες που δημιούργησαν χρεωστικό υπόλοιπο ή αύξησαν το
χρεωστικό τους υπόλοιπο κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2005 έως 30/6/2006,
που αφορά ένα σύνολο ποσού 215.237,02
ευρώ ενώ δεν παρέχει ενημέρωση για τις
συμβάσεις με βάση τις οποίες καταβλήθηκαν τα ποσά αυτά με την αιτιολογία ότι είναι πάρα πολλές (υπερβαίνουν τις 1500).
Στην περίπτωση αυτή διαπιστώνονται δύο παραβάσεις του διατακτικού
της εκτελούμενης απόφασης, καθόσον
η ανακόπτουσα όφειλε να παράσχει ενημέρωση για το σύνολο των χρεώσεων
του ποσού των 1.079.000 ευρώ καθώς
και για τις συμβάσεις τους.
Σχετικά με την τέταρτη ως άνω
πληροφορία η ανακόπτουσα απάντησε για τις καταβολές που έγιναν σε συνεργάτες της κατά το χρονικό διάστημα
από 1/7/2005 έως 30/6/2006 συνολικού
ύψους 13.452 ευρώ, ενώ δεν παρείχε
ενημέρωση για τις καταβολές που έγιναν
προ του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
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Τέλος σχετικά με την πέμπτη ως
άνω πληροφορία, διαπιστώνεται επίσης
έλλειψη συμμόρφωσης της ανακόπτουσας
προς το διατακτικό της εκτελούμενης απόφασης σε δύο περιπτώσεις, αφενός γιατί
παρέλειψε να ενημερώσει τον καθ’ ού για
το σύνολο του ποσού των 5.124.180 ευρώ
που αφορά σε δάνεια Τραπεζών και αναγράφεται στο παθητικό σκέλος του ισολογισμού, αλλά αναφέρθηκε μόνο σ’ ένα δάνειο που έλαβε το χρονικό διάστημα από
1/7/2005 έως 30/6/2006 συνολικού ύψους
962.506 ευρώ, αφετέρου γιατί η αιτιολογία
της για τη λήψη των δανείων («επιχειρηματικές ανάγκες») ήταν ανεπαρκής.
Η εκκαλούσα προκειμένου να δικαιολογήσει το αρνητικό σκέλος των επί μέρους ανωτέρω απαντήσεών της ισχυρίζεται ότι οι αιτούμενες πληροφορίες που αρνήθηκε να δώσει ανάγονται σε προηγούμενο διάστημα από εκείνο της 1/1/05 έως
30/6/06 ένδικης υπόλογης χρήσης και συνεπώς ο καθ’ ού δεν εδικαιούτο πληροφόρηση, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.
Ο ισχυρισμός αυτός με τον οποίο
η ανακόπτουσα επιχειρεί αυθαίρετη ερμηνεία της προδιαληφθείσης 534/2008
αποφάσεως προσκρούει στο δεδικασμένο που απορρέει από την απόφαση αυτή
και είναι πρωτίστως απορριπτέος ως
απαράδεκτος (ΑΠ 1291/02 Ελ.Δ. 44,147).
Ειδικότερα όπως προειπώθηκε η
εκτελούμενη απόφαση στο σκεπτικό της

δεν θέτει κάποιο χρονικό περιορισμό ως
προς τις πληροφορίες για τις εταιρικές
υποθέσεις, αρκεί αυτές να αφορούν την
υπόλογη χρήση και να είναι χρήσιμες για
την εκτίμηση του σχετικού θέματος της
ημερήσιας διάταξης, εν προκειμένω της
έγκρισης του ισολογισμού.
Με την έννοια αυτή χρήσιμες στον
καθ’ ού είναι και οι πληροφορίες που ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υπόλογης χρήσης όπως οι προαναφερθείσες
περιπτώσεις αλλά συνδέονται με αυτήν
και είναι απαραίτητες για να σχηματίσει
άποψη επί των σχετικών θεμάτων.
Έτσι στην προκειμένη περίπτωση εφόσον τα προαναφερθέντα κονδύλια
φέρονται στο σύνολό τους προς έγκριση
στον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης από
1/7/2005 έως 30/6/2006, οι σχετικές πληροφορίες ως προς αυτά αφορούν στην
υπόλογη χρήση και η ανακόπτουσα όφειλε να δώσει απάντηση για το σύνολο των
προαναφερθεισών ποσών, αφού χωρίς
τις πληροφορίες αυτές ο καθ’ ού αδυνατεί να ψηφίσει υπέρ ή κατά της έγκρισης
των εν λόγω κονδυλίων του ισολογισμού.
Συνεπώς από τα παραπάνω διαπιστώνονται συνολικά 7 παραβάσεις
του διατακτικού της ανωτέρω απόφασης.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε
όμοια και απέρριψε κατ’ ουσίαν την ανακοπή αναφορικά με τις προδιαληφθείσες
παραβάσεις ορθά τις αποδείξεις εκτίμησε.

597/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αθανάσιος Τσουλός- Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Πατρινός, Αλκαίος Βγενόπουλος).
Εμπορικός αντιπρόσωπος. Είναι αυτός στον οποίο υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου
μεσολαβητή ανατίθεται σε μόνιμη βάση είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου
προσώπου, το οποίο καλείται «αντιπροσωπευόμενος», την πώληση και αγορά εμπορευμάτων είτε να διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές στο όνομα του και για
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λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου. Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως και
με αυτήν ο παραγωγός ή ο χονδρέμπορος αναθέτει σε μόνιμη βάση στον εμπορικό αντιπρόσωπο, έναντι αμοιβής (προμήθεια) την συνήθως για ορισμένη περιοχή μέριμνα των
υποθέσεών του, η οποία, ως υποχρέωση του αντιπροσώπου κατευθύνεται είτε στη διαπραγμάτευση είτε στη σύναψη συμβάσεων πώλησης ή αγοράς εμπορευμάτων στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Ιδιόρρυθμη, διαρκής ενοχική σύμβαση κατά τη διάρκεια της οποίας ο ένας συμβαλλόμενος
(παραγωγός ή χονδρέμπορος) υποχρεούται να πωλεί αποκλειστικώς για μια ορισμένη
περιοχή στον άλλο (διανομέα) τα συμβατικά εμπορεύματα τα οποία, στη συνέχεια, ο τελευταίος μεταπωλεί σε τρίτους στο δικό του όνομα, για δικό του λογαριασμό και με δικό
του επιχειρηματικό κίνδυνο. Περιστατικά για πώληση αυτοκινήτου TOYOTA από διανομέα ενώ η αγωγή εγέρθηκε κατά της TOYOTA. Η αγωγή απορρίπτεται.

Κατά το άρθρο 1 παρ.2 της Οδηγίας της 18-12-1986 του Συμβουλίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αριθμ.
86/653/ΕΟΚ), που υιοθετήθηκε με το
Π.Δ. 210/1991 «Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων» (που στη συνέχεια συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα
Π.Δ. 312/1995, 249/1993 και 88/1994),
εμπορικός αντιπρόσωπος είναι εκείνος
στον οποίο, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μεσολαβητή, ανατίθεται σε μόνιμη βάση είτε να διαπραγματεύεται για
λογαριασμό άλλου προσώπου, το οποίο
καλείται «αντιπροσωπευόμενος», την
πώληση ή την αγορά εμπορευμάτων,
είτε να διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές επ’ ονόματι και για
λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.
Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως και με αυτήν ο παραγωγός ή χονδρέμπορος αναθέτει σε μόνιμη βάση στον
εμπορικό του αντιπρόσωπο, έναντι αμοιβής (προμήθειας) την συνήθως για ορισμένη περιοχή μέριμνα των υποθέσεών του, η
οποία, ως υποχρέωση του αντιπροσώπου
κατευθύνεται είτε στη διαπραγμάτευση είτε
στη σύναψη συμβάσεων πώλησης ή αγοράς εμπορευμάτων στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.
Περαιτέρω δημιούργημα της σύγχρονης οικονομίας και μόρφωμα, που εξυ-

πηρετεί τις συναλλακτικές ανάγκες της
διεπιχειρησιακής συνεργασίας και είναι
απόρροια της αρχής της ελευθερίας των
συμβάσεων (ΑΚ 361) και ιδίως της ελευθερίας προσδιορισμού του περιεχομένου
τους, αποτελεί και η σύμβαση αποκλειστικής διανομής δηλαδή η ιδιόρρυθμη διαρκής ενοχική σύμβαση, κατά τη διάρκεια
της οποίος ο ένας συμβαλλόμενος (παραγωγός ή χονδρέμπορος) υποχρεούται
να πωλεί αποκλειστικώς για μια ορισμένη
περιοχή στον άλλο (διανομέα) τα συμβατικά εμπορεύματα τα οποία, στη συνέχεια, ο
τελευταίος μεταπωλεί σε τρίτους στο δικό
του όνομα, για δικό του λογαριασμό και με
δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο.
Συνεπώς ενώ στη σύμβαση αποκλειστικής διανομής ο αποκλειστικός διανομέας συναλλάσσεται με τους τρίτους στο
όνομα και για λογαριασμό του αναλαμβάνοντας πλήρως τον επιχειρηματικό κίνδυνο, αντίθετα στη ρυθμιζόμενη από το Π.Δ.
219/1991 σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας, ο αποκλειστικός εμπορικός αντιπρόσωπος εκτελεί βοηθητική εργασία διαμεσολαβήσεως, έναντι αμοιβής (προμήθειας), συναλλασσόμενος στο όνομα και
για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου (βλ. ΑΠ 812/1991 ΕλλΔνη 1991/1490,
ΕΑ 4503/2003 ΕλλΔνη 2004/194, ΕΑ
3099/1999 ΕλλΔνη 2000/146, ΕφΛάρ
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76/2004 ΕΕμπΔ 2004/759).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Με
το από 1-8-2002 συμφωνητικό παραγγελίας αυτοκινήτου, που καταρτίστηκε μεταξύ του ενάγοντος και της εταιρίας με την
επωνυμία «Π. Α.Β.Ε.Τ.Ε.», που εδρεύει
στην Αμαλιάδα, ο ενάγων αγόρασε από
την τελευταία, αντί τιμήματος 35.691,80 €
ένα αυτοκίνητο μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, τύπου
PAV 4. χρώματος ασημί με αριθμό πλαισίου JΤΕΗΗ20V600178882 και αριθμό
κινητήρα ΙΑΖ 0845777, που του παραδόθηκε και καταχωρήθηκε με τον αριθμό κυκλοφορίας ΗΑΗ-5059. Ο ενάγων
κατέβαλε στην εταιρία «Π. Α.Β.Ε.Τ.Ε.»,
ως προκαταβολή το συνολικό ποσό των
13.763 ευρώ, όπως προκύπτει από τα
από 2-8-2002 και 9-8-2002 γραμμάτια είσπραξης της ως άνω εταιρίας και το υπόλοιπο τίμημα συμφωνήθηκε να καταβληθεί σε εξήντα μηνιαίες δόσεις.
Περαιτέρω, ως προέκυψε οι σχέσεις
της ως άνω εταιρίας «Π. Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με την
εναγόμενη, διέπονται από το από 25-2-1988
ιδιωτικό συμφωνητικό, που υπογράφηκε μεταξύ της τελευταίας και της εταιρίας «ΑΦΟΙ
Π. Ο.Ε.», στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υπεισήλθε μεταγενέστερα ως διάδοχός της η εν λόγω εταιρία «Π. Α.Β.Ε.Τ.Ε.».
Ειδικότερα, στο άρθρο 2.1 του ως
άνω συμφωνητικού ορίζεται ότι «ο έμπορος (ήτοι η εταιρία «Π. Α.Β.Ε.Τ.Ε.») δεν είναι εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος ή εντολοδόχος της ΤΟΥΟΤΑ ΗΕLLΑS, καθώς και
ότι οι οποιεσδήποτε συναλλαγές του εμπόρου με τρίτους γίνονται με δική του ευθύνη,
στο όνομά του και για δικό του λογαριασμό
και δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την
ΤΟΥΟΤΑ ΗΕLLΑS έναντι των τρίτων». Δυνάμει του συμφωνητικού αυτού, η εναγομένη (που είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος
και εισαγωγέας στην Ελλάδα των προϊόντων παραγωγής της αλλοδαπής βιομηχανικής και εμπορικής εταιρίας με την επωνυ-
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μία «ΤΟΥΟΤΑ CORPORATION», η οποία
εδρεύει στο Τόκιο της Ιαπωνίας), συμφώνησε να πωλεί προϊόντα της ΤΟΥΟΤΑ στην
ως άνω εταιρία, η οποία θα τα αγόραζε με
σκοπό την μεταπώληση, δηλαδή η τελευταία ανέλαβε να εμπορεύεται τα προϊόντα
της ΤΟΥΟΤΑ στο δικό της όνομα, για δικό
της λογαριασμό και με δική της ευθύνη,
ασκώντας αυτοτελή επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς στις συναλλαγές της να
αντιπροσωπεύει την εναγομένη.
Έτσι από το περιεχόμενο της ως
άνω σύμβασης προκύπτει ότι η εναγομένη δεν συνδεόταν με την εταιρία «Π.
Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με σχέση εμπορικής αντιπροσωπείας αλλά η τελευταία είχε αποκτήσει δικαίωμα διανομής των προϊόντων του
εργοστασίου ΤΟΥΟΤΑ στην Αμαλιάδα, τα
οποία και εμπορευόταν στο δικό της όνομα, για δικό της λογαριασμό και με δική της
ευθύνη ασκώντας αυτοτελή επιχειρηματική
δραστηριότητα και χωρίς να αντιπροσωπεύει στις συναλλαγές της την εναγόμενη.
Εξάλλου, από το υπ’ αριθμ. Θ
016559/2-82002 τιμολόγιο, που εξέδωσε η εναγόμενη προκύπτει ότι το εν λόγω
αυτοκίνητο αγόρασε από αυτήν η εταιρία «Π. Α.Β.Ε.Τ.Ε.», προκειμένου να το
μεταπωλήσει στον ενάγοντα, σύμφωνα
με τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω συμφωνητικό. Από τα παραπάνω προκύπτει
ότι η ένδικη σύμβαση πώλησης καταρτίστηκε μεταξύ του ενάγοντος και της εταιρίας «Π. Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και όχι μεταξύ του
πρώτου και της εναγομένης, ενώ ο ισχυρισμός του ενάγοντος περί του ότι η ως
άνω εταιρία ενεργούσε ως εμπορικός
αντιπρόσωπος της εναγομένης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΥΟΤΑ
HELLAS Α.Ε», δεν προέκυψε βάσιμος.
Ενόψει των ανωτέρω, η σύμβαση
πώλησης που καταρτίστηκε μεταξύ του
ενάγοντος και της πωλήτριας εταιρίας
«Π. Α.Β.Ε.Τ.Ε.» δεν παράγει αποτελέ-
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σματα σε βάρος της εναγομένης, αφού
η τελευταία δεν υπήρξε αντιπροσωπευόμενη της πωλήτριας εταιρίας σύμφωνα
με όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη και
επομένως δεν συντρέχει περίπτωση ενδοσυμβατικής ευθύνης της εναγομένης
από την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος στο πωληθέν αυτοκίνητο.
Εξάλλου με βάση τα εκτιθέμενα
στην αγωγή ούτε και περίπτωση αδικοπρακτικής ευθύνης της εναγόμενης
υπάρχει, εφόσον ο ενάγων δεν επικαλείται παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά
της τελευταίας, ενώ τέλος δεν υφίσταται

ούτε περίπτωση ευθύνης της ως εισαγωγέως εκ των διατάξεων του ν. 2251/1994
«για την προστασία του καταναλωτή»,
εφόσον δεν πρόκειται περί ζημίας, που
προκλήθηκε από ελαττωματικό προϊόν
σε άλλα πρόσωπα ή πράγματα.
Συνεπώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που με την εκκαλουμένη δέχθηκε τα ίδια παραπάνω και απέρριψε την
αγωγή, ορθά εφήρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις, και τα όσα αντίθετα
υποστηρίζει ο εκκαλών κρίνονται αβάσιμα και απορριπτέα, όπως και η υπό κρίση έφεση στο σύνολό της.

665/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μαρία Στέφου, Παναγιώτης Μεταξάς).
Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής και ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Διαδικασία έγκυρης άσκησής τους ( κατάθεση- επίδοση κ.λ.π.). Η επίδοση πρέπει να γίνει είτε στο διάδικο είτε στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για έκδοση της διαταγής. Όχι στον
δικηγόρο που είχε συμπαρασταθεί στη συζήτηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης με τον
υπογράψαντα την αίτηση. Ιδιωτικό έγγραφο. Πρέπει να φέρει την υπογραφή του εκδότη του. Ιδιωτικό έγγραφο που περιέχει κάποιες «ιδιόγραφες σημειώσεις» χωρίς υπογραφή, δεν έχει, κατ’ αρχήν, αποδεικτική αξία. Είναι όμως ένα έγγραφο και στη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων λαμβάνεται υπόψη και αν δεν πληροί τους όρους του νόμου. Ένορκες βεβαιώσεις που λήφθηκαν μετά τη συζήτηση της υπόθεσης στο πρωτοδικείο ή και μετά την έκδοση της εκκαλούμενης απόφασης, λαμβάνονται υπόψη. Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή. Μετά την ανακοπή πρέπει να επιδίδεται ή στον αντίδικο ή στον
δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για έκδοση της διαταγής και όχι σε άλλο αντίκλητο.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, ο οφειλέτης
κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή
πληρωμής έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία
επιδίδεται είτε στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση της
διαταγής πληρωμής, είτε στη διεύθυνση εκείνου κατά του οποίου στρέφεται,

η οποία αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής, εκτός αν γνωστοποιηθεί με δικόγραφο μεταβολή που τυχόν έχει επέλθει.
Εξάλλου, ως προς τον τρόπο
άσκησης της ανακοπής, ως προς την τυχόν αναγκαιότητα να περιέχει αυτή λόγους ανακοπής και ως προς την τυχόν
δυνατότητα πρότασης νέων λόγων ανακοπής, ισχύουν, ελλείψει ειδικής ρύθμισης και σύμφωνα με το άρθρο 591 παρ.
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1 εδ. α ΚΠολΔ, οι διατάξεις του άρθρου
585 ΚΠολΔ, στις οποίες ορίζεται ότι οι
διατάξεις για την άσκηση της αγωγής,
δηλαδή εκείνες του άρθρου 215 ΚΠολΔ,
που γι’ αυτήν την άσκηση προβλέπουν
τις σχετικές κατάθεση και επίδοση, εφαρμόζονται και στην ανακοπή, ότι το έγγραφο της ανακοπής πρέπει να περιέχει και
τους λόγους της και ότι νέοι λόγοι μπορούν να προταθούν μόνο με πρόσθετο
δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το οποίο
απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από το
οποίο συντάσσεται έκθεση και κοινοποιείται στον αντίδικο τριάντα, ή όταν πρόκειται για ειδικές διαδικασίες, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση.
Συνεπώς νέοι λόγοι ανακοπής
κατά διαταγής πληρωμής είναι δυνατόν
να προβληθούν, σύμφωνα με την ως άνω
διάταξη του άρθρου 585 παρ. 2 ΚΠολΔ,
με πρόσθετο δικόγραφο, που κατατίθεται
στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το
οποίο απευθύνεται η ανακοπή και μπορεί να κοινοποιηθεί και στο δικηγόρο που
υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση της
διαταγής πληρωμής, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 632 παρ.
1 ΚΠολΔ, εφόσον μάλιστα οι πρόσθετοι
αυτοί λόγοι ως προϋπόθεση έχουν την
άσκηση ανακοπής κατά το άρθρο αυτό.
Για την άσκηση δε των πρόσθετων
λόγων της ανακοπής απαιτείται να συντελεσθούν αμφότερες οι συμπλεκτικώς οριζόμενες διαδικαστικές πράξεις της κατάθεσης του περιέχοντος τους πρόσθετους λόγους δικογράφου και της επίδοσης αυτού
στον καθού η ανακοπή, οι οποίες αποτελούν την προδικασία της άσκησης, κατά
την έννοια του άρθρου 111 ΚΠολΔ και
πρέπει αμφότερες να λάβουν χώρα πριν
από τις προαναφερόμενες προθεσμίες
από την ημέρα συζήτησης της υπόθεσης
ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου
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(Λβ 290/2008 δημοσ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 280/97
ΕλΔ 39, 97, ΕΠ 12/95 ΕλΔ 37, 389).
Με τον πρώτο λόγο της έφεσης
η εκκαλούσα παραπονείται ότι εσφαλμένα το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε ως εκπροθέσμως ασκηθέντες τους
από 6-2-2007 πρόσθετους λόγους ανακοπής, λόγω της μη επίδοσης του δικογράφου τους στο Δικηγόρο του καθού η
ανακοπή που είχε υπογράψει την αίτηση για έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, αλλά σε άλλο Δικηγόρο.
Όπως όμως αποδεικνύεται από
την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη
από την εκκαλούσα υπ’ αριθμ. 5825/82-2007 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού
Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Λευκάδας
Ν.Π., αντίγραφο του δικογράφου των
πρόσθετων λόγων της ανακοπής δεν
επιδόθηκε στον καθού η ανακοπή ή στο
Δικηγόρο Β.Κ., ο οποίος είχε υπογράψει
την αίτηση για έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, αλλά στο Δικηγόρο Λευκάδας Ο.Π. «ως πληρεξούσιο
και αντίκλητο» του καθού η ανακοπή.
Πλην όμως ο ως άνω Δικηγόρος
δεν ήταν αυτός που είχε υπογράψει την
αίτηση για έκδοση της ανακοπτόμενης
διαταγής πληρωμής, αλλά άλλος Δικηγόρος του καθού η ανακοπή, ο οποίος
είχε παρασταθεί με αυτόν κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής της εκτέλεσης της ως άνω διαταγής πληρωμής.
Κατά συνέπεια οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής δεν ασκήθηκαν εμπροθέσμως, αφού δεν έγινε νόμιμη επίδοσή τους, η οποία μπορούσε να γίνει είτε
στον καθού η ανακοπή, είτε στο Δικηγόρο που είχε υπογράψει την αίτηση για
έκδοση της διαταγής πληρωμής, κατ’
ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, σύμφωνα με
όσα προαναφέρθηκαν και όχι σε οποιοδήποτε αντίκλητο του πρώτου.
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Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφασή
του απέρριψε τους ως άνω πρόσθετους
λόγους ανακοπής ως απαράδεκτους λόγω
της εκπρόθεσμης άσκησής τους, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και πρέπει
ο πρώτος λόγος έφεσης και οι ταυτόσημοι
λόγοι της που αναφέρονται στην απόρριψη των περιεχόμενων στους ως άνω πρόσθετους λόγους λόγων ανακοπή.
Από τη διάταξη του άρθρου 443
ΚΠολΔ προκύπτει ότι ένα ιδιωτικό έγγραφο για να έχει αποδεικτική δύναμη πρέπει να φέρει την υπογραφή του εκδότη
του. Επομένως, ένα ιδιωτικό έγγραφο
που απλώς περιέχει κάποιες «ιδιόγραφες
σημειώσεις» χωρίς καμία υπογραφή, δεν
έχει, κατ’ αρχήν, αποδεικτική ισχύ υπέρ
του εκδότη του, σύμφωνα με τα άρθρα
443 και 447 ΚΠολΔ. Δεν παύει όμως να
έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του εγγράφου και να είναι υποστατό ως έγγραφο.
Αποτελεί ένα αποδεικτικό μέσο που δεν
πληροί τους όρους του νόμου και εντεύθεν λαμβάνεται υπόψη στην διαδικασία
των πιστωτικών τίτλων (ΟλΑΠ 15/2003
ΕλΔ 2003,937, ΑΠ 548/2006 δημοσ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 2064/2006 δημοσ. ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω από το συνδυασμό

των διατάξεων των άρθρων 338, 339 και
529 παρ. 1, 2 ΚΠολΔ συνάγεται ότι είναι
παραδεκτή η επίκληση και προσκομιδή
στην κατ’ έφεση δίκη και νέων αποδεικτικών μέσων. Επομένως, οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, μεταξύ των άλλων, νέα
έγγραφα για άμεση ή έμμεση απόδειξη
(ΑΠ 1026/88 ΕλΔ 31,64) ή ένορκες βεβαιώσεις που λήφθηκαν μετά τη συζήτηση της υπόθεσης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ή και μετά την έκδοση της εκκαλούμενης απόφασης (ΑΠ 570/200 ΕλΔ
45,1033, ΑΠ 586/2002 ΕλΔ 44, 430).
Η προσαγωγή των αποδεικτικών
αυτών μέσων δεν είναι ανάγκη να δικαιολογείται και δεν μπορεί το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να τα αποκρούσει, αν είναι οψιγενή, δηλαδή καταρτίστηκαν μετά
τη συζήτηση στον πρώτο βαθμό.
Αντίθετα, εάν αυτά υπήρχαν κατά
τη διάρκεια της δίκης στον πρώτο βαθμό,
το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί, κατ’
αυτεπάγγελτη έρευνα, να τα αποκρούσει ως απαράδεκτα, αν διαπιστώσει ότι
ο διάδικος δεν τα είχε προσκομίσει στον
πρώτο βαθμό από πρόθεση στρεψοδικίας ή από βαριά αμέλεια (ΑΠ 48/86 ΕλΔ
27,483, ΕΑ 676/2006 δημοσ. ΝΟΜΟΣ).

701/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άγγελος Αγγελόπουλος, Σπύρος Πιτσινής).
Υπηρεσίες ασφαλείας (Ν. 2518/1997). Υπηρεσίες που παρέχει το προσωπικό της.
Απαιτείται άδεια εργασίας που εκδίδεται από την τοπική αστυνομική διεύθυνση. Χωρίς άδεια η σύμβαση του προσωπικού είναι άκυρη. Οπότε ο εργαζόμενος δικαιούται
να απαιτήσει από τον εργοδότη την απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε από την
εργασία που παρασχέθηκε. Στοιχεία της αγωγής του αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Αμοιβή υπερωριών. Διακρίσεις (ν.434/1976). Περιστατικά.
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Κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.
2518/1997 «προϋποθέσεις λειτουργίας
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας προσόντα και υποχρεώσεις προσωπικού αυτών», ως τέτοιες επιχειρήσεις θεωρούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, οι
οποίες παρέχουν σε τρίτους μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες: α)επιτήρηση ή φύλαξη περιουσιακών αγαθών, β)προστασία φυσικών
προσώπων, γ)προστασία θεμάτων εκθέσεων, συνεδρίων κ.λ.π., δ)ασφαλή μεταφορά χρημάτων κ.λ.π., ε)εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων
ασφαλείας και συναγερμού, στ)εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού, ζ)έλεγχο
με ειδικά μηχανήματα επιβατών και αποσκευών στους χώρους των αεροδρομίων
κ.λ.π., και η εκπόνηση μελετών συστημάτων ασφαλείας, κατά δε την παρ. 2 του
αυτού άρθρου «ως προσωπικό ασφαλείας για την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος νόμου νοείται το προσωπικό,
στο οποίο ανατίθεται η άσκηση οποιασδήποτε από τις άνω δραστηριότητες».
Προσθέτως, κατ’ άρθρο 3 του νόμου αυτού, το προσωπικό ασφαλείας
απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας η
οποία εκδίδεται από την Αστυνομική Δ/νση
του νομού, εφ’ όσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις του
άρθρου 2 παρ. 1 (του ιδίου αυτού νόμου)
και με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης της ανωτέρω αδείας.
Κατ’ εξουσιοδότηση δε του άρθρου αυτού εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ.
1016/109/5/1997 (ΦΕΚ 1055 τ. Β’ της
28.1.1997) και 1016/109/5/1998 (ΦΕΚ
429 τ. Β της 7.5.1998) αποφάσεις του
Υπουργού Δημοσίας Τάξης (ΔΕΝ 54 σελ.
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176 και 93 σελ. 6 αντίστοιχα) για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία έκδοσης
των αδειών εργασίας των προσωπικών
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Μάλιστα δε στο άρθρο 8 του ιδίου αυτού νόμου προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις ακόμη και γι’
αυτόν που «εργάζεται ως προσωπικό
ασφαλείας χωρίς την απαιτούμενη από
τον παρόντα νόμο άδεια εργασίας...».
Από τις ανωτέρω δημόσιας τάξης
διατάξεις, προκύπτει ότι. από την έναρξη
ισχύος το ν. 2518/1997 (21.8.1997), για το
έγκυρο της κατάρτισης σύμβασης εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας,
απαιτείται ο εργαζόμενος να κατέχει σχετική άδεια εργασίας εκδιδομένη από την
αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση, διαφορετικά η σύμβαση εργασίας είναι, κατά τις διατάξεις των άρθρων 174, 180 ΑΚ, άκυρη.
Περαιτέρω από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 158, 159
§ 1, 174, 180 και 904 ΑΚ προκύπτει ότι
επί παροχής εργασίας με άκυρη σύμβαση, οπότε δημιουργείται απλή εργασιακή σχέση και ο μισθωτός δικαιούται να
απαιτήσει από τον εργοδότη την απόδοση της ωφέλειας, την οποία ο τελευταίος
αποκόμισε από την παρασχεθείσα εργασία και η οποία συνίσταται στο χρηματικό
αντάλλαγμα, το οποίο θα κατέβαλε για την
ίδια εργασία σε άλλο μισθωτό, διαθέτοντα τα ίδια επαγγελματικά προσόντα και
ικανότητες, που θα απασχολείτο με έγκυρη σύμβαση, ως καθιστάμενος αδικαιολογήτως πλουσιότερος και τούτο, ανεξαρτήτως της ζημίας του εργαζόμενου.
Επομένως, υποχρεούται να αποδώσει σε αυτόν την αμοιβή την οποία
αναγκαίως θα κατέβαλλε εάν ήταν έγκυρη η σύμβαση εργασίας υπό τις επικρατούσες στον τόπο της παροχής της συνθήκες, για την ίδια εργασία σε πρόσω-
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πο με τις ικανότητες και τα προσόντα του
απασχοληθέντος, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα γάμου,
τέκνων και προϋπηρεσίας, δηλαδή επιδόματα που προσιδιάζουν στην προσωπική κατάσταση του μισθωτού, εφόσον
αυτά δεν θα συνέτρεχαν αναγκαίως στο
πρόσωπο του δυναμένου να απασχοληθεί εγκύρως μισθωτού.
Η ωφέλεια αυτή συνίσταται στην
αμοιβή που θα κατέβαλλε ο εργοδότης
σε άλλο εργαζόμενο, όπως ανωτέρω, η
οποία πάντως δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές που προβλέπουν
οι τυχόν υπάρχουσες ΣΣΕ και ΔΑ, σε περίπτωση δε ελλείψεως τέτοιων, δεν μπορεί να είναι κατώτερη από εκείνη που, στη
συγκεκριμένη περίπτωση, αποδεικνύεται
ότι ο εργοδότης καταβάλλει σε άλλο εργαζόμενο με έγκυρη σύμβαση εργασίας
υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις (ΑΠ
186/2010 Δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ).
Στην περίπτωση αυτή (της ακύρου
συμβάσεως εργασίας), 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 παρ. 1α του ΚΠολΔ,
τα περιστατικά που συνεπάγονται την ακυρότητα της συμβάσεως και συνιστούν τον
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
(άρθρ.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 συμ-
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βάσεως, χωρίς να απαιτείται να αναφέρονται και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η ακυρότητα.
Kαι 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 ΚΠολΔ, η οποία απαιτεί τη σαφή 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 22/2003 και 23/2003).
Στην κρινόμενη εν προκειμένω
αγωγή, ο ενάγων σωρεύει, με την κύρια
βάση της αγωγής του από την σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
ως φύλακας, επικουρικώς και βάση από
τον αδικαιολόγητο πλουτισμό και δη αναφέρει ότι, σε περίπτωση που ήθελε κριθεί άκυρη η εργασιακή σχέση του, η εναγομένη οφείλει να του καταβάλει τα αιτούμενα ποσά κατά τις διατάξεις του άρθρου 904 επ. ΑΚ, καθόσον αυτό θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο για την παροχή της ίδιας εργασίας, κάτω από τις ίδιες
συνθήκες και κατά τα οποία (ποσά) έγινε αδικαιολογήτως πλουσιότερη σε βάρος του δίχως νόμιμη αιτία.
Σωρεύεται δηλαδή εν προκειμένω
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η βάση από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση
της απορρίψεως της κύριας βάσεως αυτής από τη σύμβαση εργασίας και 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, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν
στην παραπάνω νομική σκέψη.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που δέχθηκε ως ουσιαστικά
βάσιμη την νομίμως προβληθείσα ένσταση της εναγομένης περί ακυρότητας της σύμβασης εργασίας του ενάγοντος λόγω ελλείψεως της άδειας εργασίας που απαιτείται για τους φύλακες (άρθρο 3 του Ν. 2518/1997), καθόσον ο ενάγων δεν ανταπέδειξε, ότι κατείχε την υπό
του άρθρου 3 του Ν 2518/1997 προβλεπόμενη άδεια εργασίας (βλ. ΑΠ 45/2006
ΕΕργΔ 65,925) και απέρριψε την κύρια,
από την σύμβαση, βάση της αγωγής, δεχθέν ότι ο ενάγων δικαιούται να αξιώσει
τις αποδοχές του κατά την επικουρική,
εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού, βάση
της αγωγής του, η οποία έτσι αποτέλεσε
ήδη αντικείμενο της δίκης, και συνεπώς
στην προκειμένη περίπτωση πληρούται ο σκοπός της διατάξεως του άρθρου
216 ΚΠολΔ, ορθά εφάρμοσε το νόμο και
δεν έσφαλε απορριπτομένου ως αβασίμου του πρώτου λόγου της εφέσεως της
εναγομένης με τον οποίο παραπονείται
ισχυριζόμενη ότι έπρεπε ν’ απορριφθεί
και η επικουρική βάση της αγωγής διότι στηρίζεται στα αυτά πραγματικά περιστατικά με την κύρια βάση της
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 παρ.1
του ν. 434/1976, οι μισθωτοί που απασχολούνται νομίμως πέρα από τα επιτρεπόμενα για κάθε κατηγορία ανώτατα
χρονικά όρια της ημερησίας εργασίας, δι-
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καιούνται αμοιβής για κάθε ώρα τέτοιας
απασχολήσεως ίσης προς το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο αυξημένο τουλάχιστον: α) κατά 25% για τις μέχρι 60 ώρες,
β) κατά 50% για τις πέραν των 60 και μέχρι 120 ωρών και γ) κατά 75% για τις πέραν των 120 ωρών ετησίως, ενώ οι μισθωτοί που παρέχουν μη νόμιμη υπερωριακή εργασία δικαιούνται από την πρώτη
ώρα, πέρα από τον πλουτισμό που αποκόμισε ο εργοδότης χωρίς νόμιμη αιτία
και πρόσθετη αποζημίωση προς 100%
του καταβαλλόμενου ημερομισθίου τους.
Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 26-2-1975 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που
κυρώθηκε με το ν. 133/1975 και της από
14-2-1984 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, που δημοσιεύτηκε
στην Ε.τ.Κ με την 11770/20-3-1984 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β
81/1984), για τους εργαζόμενους με το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ως υπερεργασία θεωρείται η κατά
τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας απασχόληση πέραν των 40 ωρών και μέχρι τη
συμπλήρωση των 45 ωρών εβδομαδιαίως, ενώ για τους εργαζόμενους με το σύστημα εργασίας των έξι ημερών την εβδομάδα, ως υπερεργασία θεωρείται η κατά
τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας απασχόληση πέραν των 40 και μέχρι τη συμπλήρωση των 48 ωρών εβδομαδιαίως.
Για τους ίδιους εργαζόμενους και
ανάλογα με το σύστημα των πέντε ή έξι
ημερών εβδομαδιαίας εργασίας, ως υπερωριακή εργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 9 ή 8, αντίστοιχα, ωρών
ημερησίως, έστω και αν με την απασχόληση αυτή δεν πραγματοποιείται υπέρβαση του νομίμου ανώτατου ορίου εβδομαδιαίας εργασίας, αφού δεν χωρεί συμψηφισμός της ημερήσιας υπερωριακής
απασχολήσεως με τις ολιγότερες ώρες
απασχολήσεως σε άλλη εργάσιμη ημέρα της ίδιας εβδομάδος. (ΑΠ 2125/2007
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ΕΕργΔικ. Τόμ. 68 σελ. 252).
Περαιτέρω, κατά την ίδια Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της
1/1982 Απόφασης του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών,
που κυρώθηκε με τον Ν. 1346/1983, από
1.1.1984, η εργασία που προσφέρουν οι
άνω εργαζόμενοι μετά την 40η ώρα του
εβδομαδιαίου ωραρίου και μέχρι την 48η
ώρα, χαρακτηρίζεται ως υπερεργασία και
αμείβεται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο
κατά 25%, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 4
του Ν. 2874/2000, όπως ίσχυσε μέχρι την
αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του Ν.
3385/2005, από 1.4.2001, οι πέραν του
40ώρου εβδομαδιαίως, τρεις ώρες εργασίας χαρακτηρίζονται ως ιδιόρρυθμη υπερωριακή απασχόληση, για την οποία οφείλεται το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά
50%, η δε απασχόληση πέραν των 43
ωρών ανά εβδομάδα θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης και αμείβεται μέχρι τη συμπλήρωση
120 ωρών ετησίως με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50%.
Προκειμένου για υπερωριακή
απασχόληση πέραν των 120 ωρών,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1
του Ν. 435/1976, σε κάθε δε περίπτωση
μη νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης,
οφείλεται αποζημίωση για κάθε ώρα ίση
με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 150%.
Περαιτέρω επί παροχής εργασίας
υπό άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης υποχρεούται κατά τα άρθρα 904 και 908 ΑΚ,
ως καθιστάμενος αδικαιολογήτως πλουσιότερος στην απόδοση της ωφέλειας
που αποκόμισε, ανεξαρτήτως της ζημίας του εργαζομένου και η οποία ωφέλεια
συνίσταται σε ό,τι αυτός θα κατέβαλε αν
ήταν έγκυρη η σύμβαση, για την ίδια εργασία σε πρόσωπο με τις ικανότητες και
τα προσόντα του ακύρως απασχοληθέ-
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ντος, εκτός των παροχών που προσιδιάζουν στην προσωπική κατάσταση του τελευταίου (επιδόματα γάμου, τέκνων προϋπηρεσίας κ.λ.π.), εφόσον αυτά δεν θα
συνέτρεχαν αναγκαίως στο πρόσωπο
του δυναμένου να απασχοληθεί εγκύρως.
Εξάλλου από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 1082/1980, του άρθρου 1 παρ. 2 της 19040/1981 απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου
2 του Α.Ν. 539/1945, του άρθρου 3 παρ.
16 του Ν. 4504/1966, του άρθρου μόνου
του Ν. 133/1975 που κύρωσε την από
26.2.1975 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., του άρθρου 1 παρ.
2 του Ν. 435/1976, συνάγεται ότι τα επιδόματα εορτών, οι αποδοχές άδειας και
το επίδομα άδειας και η πρόσθετη αποζημίωση εξ 100% του καταβαλλόμενου
ωρομισθίου επί μη νόμιμης υπερωριακής
απασχολήσεως, δικαιούνται όχι μόνον οι
μισθωτοί οι απασχολούμενοι με έγκυρη
σύμβαση εργασίας αλλά και οι προσφέροντες τις υπηρεσίες τους με άκυρη σύμβαση εργασίας, των σχετικών αξιώσεών
τους θεμελιωμένων ευθέως στις παραπάνω διατάξεις και όχι στις διατάξεις του
αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Τέλος κατά τις διατάξεις της Υ.Α.
1831011946, της Υ.Α. 890011946 και της
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. από 26.6.1975, η αμοιβή που
οφείλεται για παροχή νυχτερινής εργασίας, η βασική αμοιβή για απασχόληση κατά Κυριακή ή σε αργία και η αμοιβή για υπερεργασία, έχουν μισθολογικό χαρακτήρα και συνεπώς επί άκυρης
σύμβασης εργασίας, αναζητούνται με
τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (βλ. ΑΠ
1150/2007 ΕΕργΔικ. 67,612).
Από το περιεχόμενο των εγγράφων, τα οποία προσκομίζουν νόμιμα και
επικαλούνται οι διάδικοι, την εκτίμηση
των υπ’ αριθμ. 1330/10-11-2008 ένορκης βεβαίωσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη
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Πατρών και της υπ’ αριθμ. 1614/17-22010 ένορκης βεβαίωσης ενώπιον της
συμ/φου Πατρών Α.Τ., που προσκομίζει
ο ενάγων, καθώς και της 1333/10-112008 ένορκης βεβαίωσης ενώπιον του
Ειρηνοδίκη Πατρών, που προσκομίζουν
η εναγομένη και ελήφθησαν νομοτύπως
κατ’ άρθρο 671 παρ.1 ΚΠολΔ, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η εναγομένη εταιρία με αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης και φρούρησης) χώρων εργοστασίων και πολυκαταστημάτων, την 6-4-2005 προσέλαβε τον
ενάγοντα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου
να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως φύλακας σε διάφορα καταστήματα της ευρύτερης περιοχής των Πατρών.
Η ως άνω ημερομηνία πρόσληψης του ενάγοντος προκύπτει από την
αναγγελία της πρόσληψής του στον
ΟΑΕΔ, τους πίνακες απασχόλησης προσωπικού που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και από τις μηνιαίες αποδείξεις πληρωμής (εκκαθαριστικά) που προσκομίζει
ο ίδιος και επομένως αβασίμως ισχυρίζεται ότι η πρόσληψή του έγινε στις 202-2005. Η σύμβαση εργασίας του ήταν
άκυρη διότι δεν κατείχε την απαιτούμενη από το νόμο (άρθρο 3 ν. 2178/1997)
άδεια εργασίας για να εργαστεί ως φύλακας και γι’ αυτό ο ενάγων δικαιούται
να αξιώσει τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις
του κατά της εναγομένης με τις διατάξεις
του αδικαιολογήτου πλουτισμού.
Έτσι με βάση μόνον την απλή σχέση εργασίας, ο εργαζόμενος - ενάγων
δικαιούται να αξιώσει, σύμφωνα και με
όσα αναφέρθηκαν στην νομική σκέψη,
τις παρακάτω παροχές α) τις τυχόν διαφορές των αποδοχών του, β) τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
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(ΕφΑθ 9823/1992 ΕλΔ 1994,1610), γ) την
υπερεργασία του δ) τις αποδοχές και τα
επιδόματα αδείας (ΕφΑθ 7873/1991 ΝοΒ
40,88) και ε) την υπό του άρθρου 1 παρ.
2 του Ν 435/1976 προσαύξηση κατά ποσοστό 100% του καταβαλλομένου ωρομισθίου για τις παράνομες υπερωρίες (ΑΠ
Ολ 569/1986 Νο8 35,532).
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η εργασία του συμφωνήθηκε να παρέχεται από
την Δευτέρα έως και το Σάββατο και με μειωμένο ωράριο πέντε (5) ωρών ημερησίως, από 08.00΄ έως 13.00΄ και από 15.00΄
έως 20.00΄, όπως τούτο προκύπτει από
τους 4269/15-4-2005, 14045/26-10-2005
και 3715/22-3-2006 πίνακες προσωπικού με τα στοιχεία των απασχολουμένων
μισθωτών που προσκομίζει η εναγομένη
και έχει καταθέσει στην αρμόδια διεύθυνση
του Υπουργείου Εργασίας, ενώ οι μηνιαίες αποδοχές του (το ύψος των οποίων δεν
αμφισβητείται) συμφωνήθηκαν σε 502,70
ευρώ έως την 30-9-2005, σε 509 ευρώ από
1-10-2005 και σε 539 ευρώ από 1-3-2006.
Δηλαδή, η συμφωνημένη εβδομαδιαία απασχόληση του ενάγοντος
ήταν εξαήμερη επί πέντε ώρες ημερησίως και συνολικά 30 εβδομαδιαίως και
όχι πενθήμερη επί τέσσερις ώρες ημερησίως και 20 ώρες εβδομαδιαίως, όπως
αβάσιμα ισχυρίζεται ο ενάγων.
Επομένως το αίτημα του ενάγοντος
για αυτοτελή αμοιβή ύψους 1.781,62 ευρώ
για την απασχόλησή του κατά τα Σάββατα
καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της εργασίας
του στην εναγομένη (σύνολο 63 Σάββατα),
ως έκτη ημέρα της εβδομάδας κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι αβάσιμο και απορρίπτεται.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων παρά την συμφωνία του για πεντάωρη εργασία ημερησίως με την ανάλογη
(μειωμένη) αμοιβή που ήδη αναφέρθηκε,
εργαζόταν καθημερινά επί δεκάωρο. Για

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

την εργασία του αυτή που την παρείχε
στην εναγομένη εντός του νομίμου ωραρίου εργασίας των φυλάκων νυχτοφυλάκων και θυρωρών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, το οποίο (νόμιμο ωράριο) είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως και 48 εβδομαδιαίως για όσους
απασχολούνται επί έξι ημέρες, όπως ο
ενάγων, δικαιούται να λάβει τον πλουτισμό που αποκόμισε η εναγομένη και ο
οποίος αντιστοιχεί στο ποσό που θα κατέβαλε ως βασική αμοιβή σε άλλον εργαζόμενο υπό τις ίδιες συνθήκες που
θα απασχολούνταν έγκυρα με τις ικανότητες και τα προσόντα του απασχοληθέντος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι λοιπές περιστάσεις του τελευταίου, όπως η προϋπηρεσία, τα οικογενειακά επιδόματα (γάμου, τέκνων), επίδομα αρχιφύλακα ή επόπτη κλπ.
Με βάση την ισχύουσα από 28-72004 ειδική Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων και θυρωρών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης
της Χώρας», η οποία έχει κηρυχθεί υποχρεωτική, ο νόμιμος βασικός μισθός για
τους φύλακες, τον οποίο η εναγομένη
όφειλε να καταβάλει ως βασικό μισθό
σε οποιοδήποτε μισθωτό εργαζόμενο
σε αυτήν για οκτάωρη καθημερινή απασχόληση ήταν ο ακόλουθος : Α) Για το
διάστημα από 6-4-2005 έως 30-9-2005
το ποσό των 691,37 ευρώ, το δε νόμιμο ωρομίσθιο ήταν 4,148 ευρώ (691,37
: 25 Χ 6 : 40 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως). Β) από 1-10-2005 έως 31-12-2005
το ποσό των 712,11 ευρώ, το δε νόμιμο
ωρομίσθιο ήταν 4,272 ευρώ (712,11 : 25
Χ 6 : 40 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως)
και Γ) από 1-1-2006 έως 8-3-2006 (χρόνος κατά τον οποίο ο ενάγων αποχώρησε οριστικά από την εναγομένη), ο βασικός μισθός αυξήθηκε κατά 3 % κατά το
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άρθρο 2 της από 23-6-2006 Σ.Σ.Ε. «για
τους όρους αμοιβής και εργασίας των
φυλάκων - νυχτοφυλάκων και θυρωρών
των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας» και διαμορφώθηκε σε 733,47 ευρώ, το δε νόμιμο
ωρομίσθιο ήταν 4,400 ευρώ (733,47 : 25
Χ 6 : 40 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως).
Οι μηνιαίες αποδοχές του ενάγοντος, όπως ήδη αναφέρθηκε, ανέρχονταν
σε 502,70 ευρώ έως την 30-9-2005, σε 509
ευρώ από 1-10-2005 και σε 539 ευρώ από
1-3-2006 και επομένως ο ενάγων δικαιούται να λάβει για δεδουλευμένες αποδοχές
και για κάθε μήνα απασχόλησής του την
διαφορά μεταξύ του πράγματι καταβληθέντος και του νομίμου βασικού μισθού (χωρίς τα διάφορα επιδόματα, ήτοι πολυετίας,
οικογενειακά, επόπτη), δηλαδή δικαιούται
τα ακόλουθα ποσά: Ι.- Από 6-4-2005 έως
30-9-2005 έλαβε για κάθε μήνα απασχόλησής του 502,70 ευρώ, ενώ έπρεπε να
λάβει 691,37 ευρώ, ήτοι διαφορά 188,67
ευρώ και για 6 μήνες δικαιούται το ποσό
των 1.132,02 ευρώ (188,67 Χ 6). ΙΙ- Από
1-10-2005 έως 31-12-2005 έλαβε για κάθε
μήνα απασχόλησής του 509 ευρώ, ενώ
έπρεπε να λάβει 712,11 ευρώ, ήτοι διαφορά 203,11 ευρώ και για 3 μήνες δικαιούται το ποσό των 609,33 ευρώ (203,11
Χ 3). ΙΙΙ.- Από 1-1-2006 έως 8-3-2006 έλαβε για κάθε μήνα απασχόλησής του 509
ευρώ, ενώ έπρεπε να λάβει 733,47 ευρώ,
ήτοι διαφορά 224,47 ευρώ και για 2 μήνες
συν 1 εβδομάδα έως την 8-3-2006, οπότε
αποχώρησε οικιοθελώς, δικαιούται το ποσό
των 505,05 ευρώ (224,47 Χ 2 + 56,110 για
μία εβδομάδα) και συνολικώς για δεδουλευμένες αποδοχές καθ’ όλο το διάστημα
της απασχόλησής του δικαιούται να λάβει
το ποσό των 2.246,4 ευρώ.VI .- Περαιτέρω,
ο ενάγων εφόσον απασχολήθηκε καθ’ όλο
το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 31
Δεκεμβρίου 2005, δικαιούται, ευθέως εκ του
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νόμου και όχι από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, για δώρο Χριστουγέννων 2005, έναν
πλήρη μηνιαίο μισθό (τον βασικό εν προκειμένω) που ανέρχεται σε 712.11 ευρώ.
Αντί του ποσού αυτού έλαβε 509,30 ευρώ
και επομένως η εναγομένη του οφείλει την
διαφορά των 202,81 ευρώ.
Το νόμιμο ωράριο εργασίας των
φυλάκων - νυχτοφυλάκων και θυρωρών
βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως και 48
εβδομαδιαίως για όσους απασχολούνται
επί έξι ημέρες, όπως εν προκειμένω ο ενάγων, όπως δε ήδη αναφέρθηκε, αποδείχθηκε ότι αυτός παρείχε την εργασία του
καθημερινώς στην εναγομένη επί 10 ώρες
ημερησίως επί έξι ημέρες την εβδομάδα.
Δηλαδή εν προκειμένω, η απασχόληση του ενάγοντος από την 40 η

μέχρι την 48η ώρα και επί 8 ώρες συνολικά εβδομαδιαίως θεωρείται υπερεργασία και για κάθε ώρα απασχόλησης από
την 41η έως και την 48 η οφείλεται ως
αμοιβή το ωρομίσθιο του ενάγοντος προσαυξημένο κατά 25%‚ ενώ η απασχόλησή του πέραν των 8 ωρών ημερησίως ή
των 48 ωρών εβδομαδιαίως, δηλαδή επί
12 ώρες (2 ώρες ημερησίως Χ 6 ημέρες)
συνολική εβδομαδιαίως αποτελεί παράνομη υπερωρία, επειδή δεν συντρέχουν
εν προκειμένου οι τυπικές και ουσιαστικές
προϋποθέσεις του νόμου (έγγραφη αναγγελία στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, συνδρομή ορισμένου λόγου, τήρηση
βιβλίου υπερωριών κλ.π.) για την οποία
οφείλεται αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 1
του ν. 435/76, δηλαδή το ωρομίσθιο του
ενάγοντος προσαυξημένο κατά 100%.

720/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Συμεωνίδης, Κωνσταντίνος Μαρμαρίνος, Δημήτριος
Μπότσαρης).
Αμιγής σύμβαση χερσαίας μεταφοράς. Έχει το χαρακτήρα της μίσθωσης έργου και συνεπάγεται την εφαρμογή σ’ αυτή των διατάξεων των άρθρων 97-107 του ΕμπΝ και, συμπληρωματικώς, τις διατάξεις του ΑΚ για τη μίσθωση έργου. Η ευθύνη του μεταφορέα
(αγωγιάτη) είναι αντικειμενική εκτός αν αποδειχτεί ανώτερη βία. Τα γεγονότα που συνεπάγονται ευθύνη από τη σύμβαση μεταφοράς κατά κανόνα, αποτελούν και αδικοπραξία
όταν πρόκειται για ζημία ή απώλεια των μεταφερομένων πραγμάτων από υπαιτιότητα
του μεταφορέα. Ευθύνη από σύμβαση και αδικοπραξία. Πότε συνυπάρχουν. Προστηθείς
και ευθύνη μόνο αδικοπρακτική. Αγωγή από τη σύμβαση της μεταφοράς και αδικοπραξίας. Επιτρεπτή η σώρευση. Μεταφορά αφορολόγητων ειδών νόμιμα με αυτοκίνητο. Κλοπή από άγνωστο του αυτοκινήτου και του εμπορεύματος. Ευθύνη ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου και του προστηθέντος οδηγού για την αξία του εμπορεύματος και το ποσό του φόρου που θα πληρωνόταν αν δεν κυκλοφορούσαν νόμιμα τα εμπορεύματα αφορολόγητα.

Η αμιγής σύμβαση χερσαίας μεταφοράς, η οποία έχει ως αντικείμενο την
επίτευξη ορισμένου οικονομικού αποτελέσματος, με την μετακίνηση προσώπων ή

πραγμάτων από τον ένα τόπο στον άλλο,
έχει, βεβαίως, το χαρακτήρα της μίσθωσης έργου και συνεπάγεται την εφαρμογή σ’ αυτή των διατάξεων των άρθρων
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97-107 του ΕμπΝ και, συμπληρωματικώς, στα μη καλυπτόμενα σημεία από
την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων
του ΕμπΝ, εκείνων για τη μίσθωση έργου
του ΑΚ (ΑΠ 860/1987 ΕΕμπΔ 1989.214).
Περαιτέρω με τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ΕμπΝ θεσπίζεται ευθύνη του χερσαίου μεταφορέα χωρίς πταίσμα (αντικειμενική) και ορίζεται ότι ο μεταφορέας (αγωγιάτης) ευθύνεται για την απώλεια ή καθυστέρηση των πραγμάτων, εκτός
αν τούτο συμβεί από ακαταμάχητη δύναμη (ανωτέρα βία) (ΑΠ 1741/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Εφ. Αθ. 8305/2006 ΔΕΕ 2007.1089,
Εφ.Δωδ. 91/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Εξάλλου τα γεγονότα, τα οποία συνεπάγονται ευθύνη από τη σύμβαση μεταφοράς κατά κανόνα, αποτελούν και αδικοπραξία για το μεταφορέα, όταν πρόκειται για ζημία ή απώλεια των μεταφερομένων πραγμάτων από υπαιτιότητα του μεταφορέα (προσβολή κυριότητας). Η αδικοπρακτική δε ευθύνη που καθιερώνεται
με τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, βασίζεται στην υπαιτιότητα, η οποία αποτελεί
έννοια αυτοτελή και διάφορη με την έννοια του παρανόμου, τις οποίες σαφώς
η ανωτέρω διάταξη αντιδιαστέλλει.
Η υπαιτιότητα (ή πταίσμα) ανήκει
στις υποκειμενικές προϋποθέσεις και περιλαμβάνει δύο βαθμούς, το δόλο και την
αμέλεια. Ο πρώτος υπάρχει βασικά όταν
ο δράστης θέλησε το παράνομο αποτέλεσμα και η δεύτερη όταν λείπει τέτοια θέληση του δράστη, αλλά αυτός δεν κατέβαλε
την προσοχή που μπορούσε και έπρεπε
να δείξει για την αποτροπή του παράνομου
αποτελέσματος, όταν δηλαδή η βούλησή
του αδράνησε. Η διάταξη του άρθρου 330
εδ. β΄ ΑΚ περιέχει τον ορισμό της αμέλειας σύμφωνα με τον οποίο «αμέλεια υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που
απαιτείται στις συναλλαγές».
Από το συνδυασμό των παραπά-
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νω άρθρων 330 και 914 ΑΚ προκύπτει,
ότι αμέλεια, η οποία θεμελιώνει την εξωδικαιοπρακτική όσο και τη δικαιοπρακτική ευθύνη εκείνου, που, από ενέργειά
του, προκλήθηκε ζημία σε τρίτο, υπάρχει, όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια
που απαιτείται στις συναλλαγές, δηλαδή
η επιμέλεια την οποία θα κατέβαλε ο μέσος συνετός άνθρωπος μέσα στον κύκλο της επαγγελματικής του δραστηριότητας (ΑΠ 90/1993 Ελλ Δνη 36.1057).
Περαιτέρω η παράλειψη θετικής
πράξεως είναι παράνομη, όταν η θετική
πράξη επιβάλλεται από το νόμο ή από τη
σύμβαση ή από την καλή πίστη. Ζημιογόνος δε πράξη ή παράλειψη με την οποία
παραβιάζεται σύμβαση, μπορεί να στηρίζει για τον παθόντα αντισυμβαλλόμενο
απαίτηση αποζημίωσης όχι μόνο από τη
σύμβαση αλλά και από αδικοπραξία εάν
και χωρίς τη συμβατική σχέση θα ήταν παράνομη, όπως όταν προσβάλλει το απόλυτο δικαίωμα κυριότητας, ιδίως με το να
επιφέρει απώλεια του πράγματος για τον
κύριό του, λόγου χάριν με το να επιφέρει
τη φθορά αυτού, ήτοι με το να καταστρέψει ή να καταστήσει ανέφικτη τη χρήση
του από τον κύριό του (Ολ ΑΠ 967/1973).
Η κατά τα άνω συρροή αξιώσεων κατά του εκ της συμβάσεως οφειλέτη δεν αλλάζει αν η προμνημονευόμενη
συμπεριφορά προέρχεται όχι από εκείνον, αλλά από τον από εκείνον προστηθέντα στην υπηρεσία της εκπληρώσεως των από τη σύμβαση υποχρεώσεων εκείνου και λαμβάνει χώρα κατά την
εν λόγω υπηρεσία αυτού.
Από τις προαναφερθείσες διατάξεις και από αυτές των άρθρων 288, 297,
298, 334, 335 επ., 922, 926 και 1000 ΑΚ
συνάγεται, ότι αν συντρέχει κατά τα προεκτεθέντα, συμβατική και αδικοπρακτική
ευθύνη του οφειλέτη από υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά του από εκείνον
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προστηθέντος για την εκπλήρωση της
οφειλόμενης από τη σύμβαση παροχής,
τότε και ο προστηθείς έχει ευθύνη προς
αποζημίωση του παθόντος δανειστή,
αλλά η εν λόγω ευθύνη είναι μόνον αδικοπρακτική, αφού σύμβαση δεν συνδέει
εκείνον με αυτόν, καθώς και ότι επί κλοπής μεταφερομένων πραγμάτων δυνάμει συμβάσεως μεταφοράς, ο κύριος των
απολεσθέντων δια της κλοπής πραγμάτων έχει την από την αδικοπραξία απαίτηση αποζημιώσεως, ιδίως ως τέτοια χρηματικού ποσού ίσου προς την αξία του
πράγματος, τόσον κατά του μεταφορέα
όσον και κατά του προστηθέντος οδηγού, ευθυνομένων εις ολόκληρον, όταν ο
οδηγός του μεταφορικού μέσου, που είχε
προστηθεί από το μεταφορέα, παραλείψει να λάβει μέτρα φύλαξης των μεταφερομένων πραγμάτων, όπως η λήψη αυτών επιβάλλεται από την καλή πίστη και
έτσι τα πράγματα κατά τη μεταφορά αφαιρεθούν από κλέπτη και εντεύθεν απωλεσθούν για τον κύριό τους (ΑΠ 1538/2002
ΕλλΔνη 45.1416, ΑΠ 1145/2003 ΕλλΔνη
45.457, ΑΠ 836/2002 ΕλλΔνη 44.982).
Στην προκείμενη περίπτωση, η ένδικη αγωγή με το προεκτεθέν περιεχόμενο, αφορώσα αφενός την αποκατάσταση
της ζημίας που προξενήθηκε στην ενάγουσα ανώνυμη εταιρεία, αμέσως ζημιωθείσα
από πταίσμα του εναγομένου χερσαίου οδικού μεταφορέα, από την απώλεια των μεταφερομένων πραγμάτων της αποκλειστικής της κυριότητας, αλλά και λόγω της τελεσθείσας εις βάρος της αδικοπραξίας του
εναγομένου, αφού από την αναφερόμενη
παράλειψη αυτού προσβλήθηκε η κυριότητά της επί των κλαπέντων εμπορευμάτων
και αφετέρου την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη η ενάγουσα εξαιτίας της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς του
τελευταίου, στο δικόγραφο της οποίας επιτρεπτώς σωρεύεται αίτημα αποζημιώσεως
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της ενάγουσας από ενδοσυμβατική ευθύνη
(από τη σύμβαση χερσαίας μεταφοράς) και
αίτημα αποζημιώσεως από αδικοπρακτική
συμπεριφορά του εναγομένου, τα οποία
δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους, καθόσον συντρέχει εν προκειμένω περίπτωση συρροής νόμιμων βάσεων της αξιώσεως, περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων, των θεμελιούντων κατά νόμο αυτήν, ως και ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και ορισμένο αίτημα και ως εκ τούτου
είναι επαρκώς ορισμένη.
Κρίνοντας, συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την 742/2001 μη
οριστική απόφασή του, που συμπροσβάλλεται με την οριστική, ορισμένη την
αγωγή και ως προς τις δύο βάσεις της,
ορθά εφάρμοσε το νόμο και γι’ αυτό ο
αντίθετος σχετικός λόγος της εφέσεως
πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα είναι ανώνυμη εμπορική εταιρεία, η οποία
έχει ως αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας τον εφοδιασμό ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν νόμιμο δικαίωμα να κατέχουν και να διαθέτουν στην κατανάλωση προϊόντα για
τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι (ειδικός φόρος κατανάλωσης και φόρος προστιθέμενης αξίας).
Προς το σκοπό αυτό η ενάγουσα
έχει λάβει την με αριθμό 010027/12-51993 άδεια της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, ήτοι άδεια «φορολογικού
αποθηκευτή», και διατηρεί «φορολογική αποθήκη» επί των οδών Ασκληπιού
αρ. 1 και Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά,
εντός του κτιρίου της αποθήκης, κυριότητας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, που λειτουργεί σύμφωνα με το νδ.
3077/1954 «Περί Γενικών Αποθηκών».
Έτσι τα προϊόντα που εμπορεύεται η ενάγουσα μπορούν να εξέλθουν

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

της «φορολογικής αποθήκης» της, χωρίς να καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι, εφόσον όμως μεταφερθούν σε άλλη
«φορολογική αποθήκη» ή διατεθούν σε
τρίτους, οι οποίοι δικαιούνται αντίστοιχης
φορολογικής ατέλειας. Για τη μεταφορά
των αφορολόγητων εμπορευμάτων της
προς την περιοχή της Αχαΐας η ενάγουσα
διατηρούσε συνεργασία τουλάχιστον από
το έτος 1997 με το πρακτορείο χερσαίων
μεταφορών της ομόρρυθμης εταιρίας με
την επώνυμο «Κ.Κ.-Γ.Σ. ΟΕ», της οποίας
ο εναγόμενος ήταν ομόρρυθμος εταίρος.
Η εταιρεία αυτή λύθηκε το έτος 1998,
και έκτοτε η ενάγουσα συνέχισε τη συνεργασία της με τον εναγόμενο, ο οποίος διατηρεί ατομική μεταφορική επιχείρηση με το
διακριτικό τίτλο «Π.Ε.- Κ.Ι.Κ.», έδρα την Πάτρα (οδός Αρέθα αρ. 176) και υποκαταστήματα στην Πάτρα (οδός Παπαναστασίου αρ.
16) και στην Αθήνα (οδός Ορφέως αρ. 125).
Ο εναγόμενος, όπως και οι προστηθέντες από αυτόν υπάλληλοί του (οδηγοί των ΔΧ φορτηγών αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του), γνώριζαν, ως εκ της παλαιότερης και συνεχιζόμενης συνεργασίας των
διαδίκων, τόσο το αντικείμενο της εμπορικής δραστηριότητας της ενάγουσας και την
ιδιότητά της ως φορολογικού αποθηκευτή,
όσο και το είδος των μεταφερομένων εμπορευμάτων της ως αφορολόγητων ειδών.
Στο πλαίσιο αυτό της συνεργασίας των διαδίκων, στις 21-5-1999 καταρτίστηκε μεταξύ αυτών σύμβαση εσωτερικής χερσαίας οδικής μεταφοράς, σύμφωνα με την οποία ο εναγόμενος ανέλαβε την υποχρέωση να μεταφέρει, έναντι
αμοιβής (κομίστρου), από τις φορολογικές αποθήκες της ενάγουσας στον Πειραιά προς τις εγκαταστάσεις της εταιρίας «Τ. ΑΕ» στην Πάτρα τα παρακάτω
εμπορεύματα (αφορολόγητα είδη), κυριότητας της ενάγουσας, συνολικής αξίας 13.819.240 δραχμών ή 40.555,36
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ΕΥΡΩ, τα οποία αντιστοιχούν στα παρακάτω αναφερόμενα τιμολόγια - δελτία
αποστολής (της ενάγουσας), ήτοι: 1. Δελτίο αποστολής 004098 -Τιμολόγιο πώλησης 004144/21.5.1999 κ.λ.π.
Όλα τα παραπάνω εμπορεύματα προορίζονταν προς περαιτέρω διανομή στα επιβατηγό πλοία «S.Η.»,
«Ι.Ι.»>, «Ι.V.», «Κ.» και «Ε.Β.», σε εκτέλεση αντίστοιχων συμβάσεων, που είχε
συνάψει η ενάγουσα με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες «Γ.Σ.Ν. ΑΕ» και «Α. LSΑ».
Ο εναγόμενος, ο οποίος γνώριζε τόσο
το είδος των παραπάνω μεταφερομένων εμπορευμάτων (κυρίως ποτά, τσιγάρα και κάποια τρόφιμα) όσο και το ειδικό καθεστώς τους, ως αφορολόγητων
ειδών, απέστειλε στη φορολογική αποθήκη της ενάγουσας στον Πειραιά το με
αριθμό κυκλοφορίας Δ.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, με οδηγό τον
υπάλληλό του Ι.Μ., με εντολές και οδηγίες για την παραλαβή και μεταφορά των
παραπάνω εμπορευμάτων προς εκτέλεση της άνω συμβάσεως.
Ο Ι.Μ., προστηθείς και βοηθός
εκπληρώσεως του εναγομένου, παρέλαβε τα εμπορεύματα το μεσημέρι της
21-5-1999 και τα φόρτωσε στο φορτηγό αυτοκίνητο, για τη μεταφορά δε αυτή
εκδόθηκε η 2232/21-5-1999 φορτωτική
εκδόσεως του εναγομένου. Ακολούθως
ξεκίνησε με το παραπάνω φορτηγό αυτοκίνητο προκειμένου να μεταβεί αρχικά
στο Υποκατάστημα του εναγομένου στην
Αθήνα και στη συνέχεια στην Πάτρα.
Ο Ι.Μ. έφθασε στην Πάτρα το
βράδυ της ίδιας ημέρας και περί ώρα
22.00 στάθμευσε το φορτηγό αυτοκίνητο επί της οδού Αρέθα, στην περιοχή
«Κάτω Συχαινά» Πατρών, κοντά στην
οικία του εναγομένου (οδός Αρέθα αρ.
176), η οποία έχει καταχωρισθεί και ως
έδρα της άνω ατομικής του επιχείρησης.
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Ακολούθως εγκατέλειψε έμφορτο
το φορτηγό, χωρίς να λάβει κανένα απολύτως μέτρο προφύλαξης για το φορτηγό και το φορτίο του, δηλαδή χωρίς να το
σταθμεύσει σε περίκλειστο ή φυλασσόμενο χώρο ή έστω να θέσει σε λειτουργία κάποιον συναγερμό ή άλλως να φροντίσει για τη φύλαξη αυτού με φύλακα.
Περί ώρα 22.00 έως 22.15΄ της ίδιας
ημέρας το παραπάνω φορτηγό αυτοκίνητο
εκλάπη έμφορτο από άγνωστο δράστη, ο
οποίος εισήλθε σε αυτό, αφού έσπασε το
τζάμι της καμπίνας των επιβατών, βρέθηκε δε την επόμενη ημέρα (22-5-1999) στην
περιοχή του Ασπρόπυργου Αττικής. Τότε
διαπιστώθηκε ότι το κάλυμμα του φορτηγού (κουκούλα από μουσαμά) είχε παραβιασθεί στο σημείο ακριβώς που είχαν τοποθετηθεί τα εμπορεύματα της ενάγουσας,
τα οποία είχαν αφαιρεθεί στο σύνολό τους,
χωρίς έκτοτε να ανευρεθούν.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να υποστεί η ενάγουσα ζημία ίση με την παραπάνω εμπορική και τιμολογιακή αξία
των παραπάνω εμπορευμάτων της, δηλαδή ζημία ποσού 13.819,240 δραχμών
ή 40.555,36 ΕΥΡΩ. Περαιτέρω, εφόσον
τα παραπάνω εμπορεύματα εκλάπησαν,
εξήλθαν αντικανονικά από το καθεστώς
αναστολής καταβολής φόρων.
Συνεπεία του γεγονότος αυτού κατέπεσε εις βάρος της ενάγουσας, ως φορολογικού αποθηκευτή, το σύνολο των αναλογούντων σε αυτά φόρων και δασμών,
συνολικού ποσού 28.029.775 δραχμών ή
82.259,06 ΕΥΡΩ, ποσό το οποίο καταλογίσθηκε εις βάρος της με την 240/9-8-2000
καταλογιστική πράξη του Διευθυντή του Τελωνείου Πατρών και αποτελεί την ισόποση
(αιτιωδώς συνδεόμενη με την κλοπή του
φορτίου) ζημία της. Μετά ταύτα η ενάγουσα κατέβαλε το άνω ποσό των φόρων και
δασμών καθώς και πρόστιμο 30.000 ΕΥΡΩ
λόγω της μη χρησιμοποίησης εκ μέρους
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της για την επίμαχη μεταφορά εγκεκριμένων φορτηγών αυτοκινήτων.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η
απώλεια αυτή των εμπορευμάτων και
συνακόλουθα η επενεχθείσα στην ενάγουσα ζημία οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα (αμέλεια) του ανωτέρω
οδηγού του φορτηγού αυτοκινήτου, βοηθού εκπληρώσεως και προστηθέντος
υπαλλήλου του εναγομένου, ο οποίος
δεν κατέβαλε την επιμέλεια και προσοχή
που θα κατέβαλε ο μέσος συνετός οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου, κάτω από
τις ίδιες περιστάσεις, μέσα στον κύκλο
της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Ειδικότερα η υπαιτιότητά του συνίσταται στο ότι, αυτός, ενώ γνώριζε το ιδιαίτερο είδος του φορτίου που μετέφερε, ότι δηλαδή αυτό αποτελούνταν κατά κύριο λόγο
από ποτά και τσιγάρα, ότι η μεταφορά τσιγάρων και ποτών θεωρείται από τις πλέον
επικίνδυνες μεταφορές για περίπτωση κλοπής, καθόσον τα τσιγάρα και ποτά αποτελούν στόχο κλοπής και πόλο έλξης κλεπτών
λόγω της φύσης τους, της μη αναγνωρισιμότητάς τους ως κλαπέντων, του μικρού
μεγέθους τους και της μεγάλης αξίας τους
και διατίθενται εύκολα στην αγορά από τους
κλέπτες, δίχως να σκεφθεί την πιθανότητα
της κλοπής, όπως όφειλε και μπορούσε
ως συνετός και ευσυνείδητος επαγγελματίας οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου, στάθμευσε το φορτηγό έμφορτο, σε νυκτερινή
ώρα και σχετικά αραιοκατοικημένη περιοχή, χωρίς να λάβει κανένα απολύτως μέτρο
προστασίας και φύλαξης, εκ των ευχερώς
δυναμένων και οφειλομένων να ληφθούν
(στάθμευση σε περίκλειστο φυλασσόμενο
χώρο, φύλαξη με φύλακα, θέση σε λειτουργία συναγερμού).
Συνεπεία της άνω αμελούς συμπεριφοράς του κατέστησε εφικτή την
κλοπή του φορτηγού αυτοκινήτου με το
φορτίο του από τρίτους άγνωστους δρά-
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στες. Εξάλλου αποδείχθηκε ότι το παραπάνω φορτηγό αυτοκίνητο δεν έφερε πιστοποίηση δηλαδή δεν ήταν εγκεκριμένο
φορτηγό για την πραγματοποίηση μεταφοράς αφορολόγητων ειδών, ούτε, εξάλλου, πληρούσε τις προϋποθέσεις για να
εγκριθεί ως τέτοιο, δεδομένου ότι δεν
ήταν κλειστού τύπου αλλά έφερε απλό
πλαστικό κάλυμμα (μουσαμά), γεγονός
που γνώριζαν αμφότεροι οι διάδικοι.
Όμως το γεγονός αυτό δεν συνδέεται αιτιωδώς με την κλοπή του φορτίου και συνακόλουθα με την επενεχθείσα στην ενάγουσα ως άνω ζημία, αφού
το φορτηγό αυτοκίνητο κλάπηκε ολόκληρο και βρέθηκε την επόμενη ημέρα
στην περιοχή του Ασπρόπυργου Αττικής,
και επομένως, το αποτέλεσμα θα ήταν
το ίδιο είτε είχε χρησιμοποιηθεί φορτηγό αυτοκίνητο κλειστού τύπου είχε ανοικτού τύπου (με μουσαμά), όπως αυτό
που πράγματι χρησιμοποιήθηκε.
Εξάλλου, με την πιστοποίηση και
έγκριση ορισμένου φορτηγού για τη μεταφορά αφορολόγητων ειδών, η μόνη διαφορά σε σχέση με την ένδικη μεταφορά,
θα ήταν η μολυβδοσφράγισή του προς το
σκοπό της διασφάλισης αναλλοίωτου του
περιεχομένου του, χωρίς από μόνο του
το γεγονός αυτό να μπορεί να διασφαλίσει και την αποτροπή της κλοπής του

ίδιου του φορτηγού αυτοκινήτου, η οποία,
όπως προαναφέρθηκε, συνδέεται αιτιωδώς μόνο με την ως άνω αμελή συμπεριφορά του προστηθέντος από τον εναγόμενο οδηγό του, ο οποίος θα μπορούσε να διασφαλίσει το φορτίο και με μόνη
την παράδοσή του αυθημερόν στην εταιρία «Τ. ΑΕ», όπως, εξάλλου, είχε συμφωνηθεί μεταξύ των διαδίκων.
Ενόψει όλων αυτών πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν
ο ισχυρισμός του εναγομένου περί συντρέχοντος πταίσματος της ενάγουσας
στην έκταση της ζημίας της (άρθρ. 300
ΑΚ). Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που,
με την εκκαλούμενη απόφασή του έκρινε ομοίως και απέρριψε ως αβάσιμο κατ’
ουσίαν τον προαναφερόμενο ισχυρισμό
που παραδεκτά προέβαλε ο εναγόμενος
πρωτοδίκως και επαναφέρει στο Δικαστήριο τούτο, και ακολούθως δέχθηκε εν
μέρει την αγωγή και επιδίκασε στην ενάγουσα τα ποσά των 122.814,42 ΕΥΡΩ
και 1000 ΕΥΡΩ ως αποζημίωση και χρηματική της ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης, αντίστοιχα, (τα οποία δεν προσβάλλονται από τον εναγόμενο με την
έφεσή του), ορθά το νόμο εφάρμοσε και
τις αποδείξεις εκτίμησε, γι’ αυτό οι αντίθετοι σχετικοί λόγοι της εφέσεως πρέπει να
απορριφθούν ως αβάσιμοι κατ’ ουσίαν.

876/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Γεωργόπουλος, Θάνος Αμπατζής).
Επιταγή (ν.5960/1933) μεταχρονολογημένη. Είναι δυνατόν να εμφανιστεί για πληρωμή οποιαδήποτε ημέρα του χρονικού διαστήματος, το οποίο αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της πραγματικής εκδόσεως και λήγει την 8η ημέρα από την επόμενη της ημέρας που σημειώνεται στην επιταγή ως ημερομηνία εκδόσεως. Επιταγή. Δυνατό να
εκδοθεί και από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπος εφόσον γίνεται μνεία επί του σώματος της επιταγής ότι ο τρίτος ενεργεί στο όνομα και για λογα-
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ριασμό του αντιπροσωπευόμενου και εφόσον η ενέργεια του αντιπροσώπου στηρίζεται σε εγγράφως παρασχεθείσα πληρεξουσιότητα. Ακάλυπτη επιταγή που εκδόθηκε με αντιπρόσωπο. Αυτουργός του αδικήματος είναι υπογράψας (αντιπρόσωπος),
ενώ ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να είναι ποινικά υπεύθυνος ως ηθικός αυτουργός ή ως συνεργός. Αν δεν υπάρχει συνεπώς σχέση αντιπροσώπευσης, εκδότης είναι ο υπογράφων την επιταγή, χωρίς να βλάπτεται το κύρος της επιταγής. Ο κύριος
του λογαριασμού εφόσον είναι αμέτοχος δεν έχει ευθύνη. Για νομικά πρόσωπα ποινικώς υπεύθυνα υπόχρεος σε αποζημίωση είναι το φυσικό πρόσωπο που εξέδωσε
την επιταγή είτε υπό την ιδιότητα του καταστατικού οργάνου του νομικού προσώπου,
είτε έχοντας τη σχετική εξουσία αντιπροσωπεύσεώς του, είτε εμφανιζόμενο ότι έχει
την ανωτέρω ιδιότητα ή εξουσία. αυτή. Μη αναγραφή στην επιταγή του λογαριασμού
του εκδότη. Στοιχείο της αδικοπραξίας είναι σε κάθε περίπτωση η μη ύπαρξη κεφαλαίων στο λογαριασμό είτε κατά το χρόνο έκδοσης είτε κατά το χρόνο πληρωμής της
επιταγής. Έννοια της επιταγής ευκολίας. Είναι διαφορετική περίπτωση. Περιστατικά.

Από δε το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 28, 29 και 56 του
ν.5960/1933 συνάγεται ότι, όταν η επιταγή είναι μεταχρονολογημένη, είναι δυνατόν να εμφανιστεί προς πληρωμή στην
πληρώτρια τράπεζα σε οποιαδήποτε ημέρα του χρονικού διαστήματος, το οποίο
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της πραγματικής εκδόσεως και λήγει την 8η ημέρα
από την επόμενη της ημέρας που σημειώνεται στην επιταγή ως ημερομηνία εκδόσεως (ΑΠ 193/1999 ΕΕμπΔ Ν΄.330, ΑΠ
Ολομ 462/1992 ΕλλΔνη 33.939).
Περαιτέρω, από το άρθρο 11 του
ίδιου ως άνω νόμου συνάγεται ότι η επιταγή μπορεί να εκδοθεί μέσω τρίτου προσώπου, ως αμέσου αντιπροσώπου, ο οποίος με τη θέση της δικής του υπογραφής
εγκύρως δεσμεύει τον αντιπροσωπευόμενο, στο όνομα και για λογαριασμό του
οποίου ενεργεί (άμεση αντιπροσώπευση),
εφόσον γίνεται μνεία επί του σώματος της
επιταγής ότι ο τρίτος ενεργεί στο όνομα και
για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου (ΑΠ 1723/2007) και εφόσον η ενέργεια του αντιπροσώπου στηρίζεται σε εγγράφως παρασχεθείσα πληρεξουσιότητα
(Ολ. ΑΠ 19/2003, ΑΠ 93/2006).
Με την έννοια αυτή, το αδίκημα

της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, διαπράττεται μόνο από τον εκδίδοντα και
δη τον υπογράφοντα την επιταγή. Επί
έκδοσης ακάλυπτης επιταγής με αντιπρόσωπο, δράστης (αυτουργός) του εν
λόγω αδικήματος είναι ο αντιπρόσωπος,
τρίτος, για λογαριασμό του οποίου εκδίδεται αυτή (παραγγελέας ή διατάκτης),
μπορεί να είναι ποινικά υπεύθυνος ως
ηθικός αυτουργός ή ως συνεργός (ΑΠ
1503/2009 ΧΡΙΔ 2010.474).
Αν δεν υπάρχει συνεπώς σχέση
αντιπροσώπευσης η επιταγή δεν παύει να έχει εκδότη. Εκδότης της επιταγής
στην περίπτωση αυτή δεν είναι οποιοσδήποτε άλλος έστω και αν είναι δικαιούχος του λογαριασμού, αφού αυτός είναι
αμέτοχος της πράξεως της εκδόσεως
αλλά ο υπογραφέας της επιταγής, ενώ
το κύρος της επιταγής δεν παραβλάπτεται από την έλλειψη αυτή.
Εξάλλου επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από νομικό πρόσωπο
ποινικώς υπεύθυνος υπό τους όρους
του άρθρου 79 του ν. 5960/1933 και,
άρα, αυτοτελώς υπόχρεος σε αποζημίωση κατά τα άρθρα 71 εδ. β΄, 914, 297
και 298 ΑΚ είναι το φυσικό πρόσωπο το
οποίο την εξέδωσε είτε υπό την ιδιότη-
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τα του καταστατικού οργάνου του νομικού προσώπου, είτε έχοντας τη σχετική
εξουσία αντιπροσωπεύσεώς του, είτε εμφανιζόμενο ότι έχει την ανωτέρω ιδιότητα
ή εξουσία. (ΑΠ 495/2010, δημ ΝΟΜΟΣ,
ΕΑ 2419/2008 ΔΕΕ 2009827).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όταν
ποινικά στοιχειοθετείται το έγκλημα της
έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, στοιχειοθετείται παράλληλα και η αναγκαία για,
την αστική ευθύνη από αδικοπραξία παράνομη και υπαίτια πράξη εκείνου που
εξέδωσε την ακάλυπτη επιταγή, από την
οποία πράξη μάλιστα προξενείται, κατ’
αιτιώδη συνάφεια, στο νόμιμο κομιστή
της επιταγής η ζημία της μη είσπραξης
του ποσού της κατά το χρόνο της εμφάνισής της προς πληρωμή και έτσι γεννιέται παράλληλα και η ευθύνη του εκδότη
για αποζημίωση του κομιστή, με ποσό
ίσο εκείνου της επιταγής (ΑΠ 705/2007).
Εξετέρου όπως προκύπτει από το
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
1, 3 και 13 του ν. 5960/1933 «περί επιταγής», η εγκυρότητα της επιταγής δεν
εξαρτάται από την σύμβαση επιταγής
που καταρτίζεται μεταξύ της τράπεζας
και του πελάτη της και σύμφωνα με την
οποία ο πελάτης (εκδότης επιταγής) έχει
δικαίωμα διάθεσης των προς τούτο διαθέσιμων κεφαλαίων του στην Τράπεζα και η τελευταία υποχρεούται να πληρώσει την επιταγή, κατά τους όρους της
σύμβασης και τις τραπεζικές συνήθειες.
Η ανυπαρξία ή ελαττωματικότητα
της σύμβασης επιταγής, όπως και η ανυπαρξία διαθέσιμων κεφαλαίων, δεν επιδρούν στο κύρος της επιταγής και δεν επηρεάζουν το δικαίωμα του κομιστή να στραφεί κατά του εκδότη και των υπόλοιπων
υπόχρεων. Επίσης, χωρίς σημασία είναι
η σημείωση στην επιταγή του αριθμού
του λογαριασμού του εκδότη και δεν επιδρά στο κύρος της επιταγής η αναγραφή
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αριθμού λογαριασμού τρίτου προσώπου
(ΑΠ 651/2010 ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2010.789).
Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι,
από τη διάταξη του άρθρου 79 του Ν.
5960/1933 προκύπτει ότι ο χαρακτήρας
της πράξης της έκδοσης επιταγής εν γνώσει της ανυπαρξίας αντίστοιχων διαθεσίμων κεφαλαίων, ως αδικοπραξίας δεν
επηρεάζεται από λόγους αναγόμενους
στην υποκείμενη σχέση, δηλαδή στην αιτία έκδοσης της επιταγής, γιατί το έγκυρο ή το άκυρο της αιτίας είναι στην περίπτωση αυτή αδιάφορο, καθώς επίσης
και η τυχόν έλλειψη αυτής, αρκεί δε μόνο
η προϋπόθεση της έλλειψης διαθεσίμων
κεφαλαίων, είτε κατά το χρόνο της έκδοσης είτε κατά το χρόνο της πληρωμής
και μη πληρωμής της επιταγής κατά το
χρόνο της εμφάνισής της (ΑΠ 165/1992
ΕλλΔνη 1992.688, ΑΠ 74/1991 ΕλλΔνη
1991.1587, ΕφΛαρ 2269/2004 Τραπ.
Νομ.Πληροφ.ΔΣΑ, ΕφΘεσ 611/1999
Αρμ. 2000.652, ΕφΠειρ1010/1993 ΕλλΔνη 1994.1703), εντεύθεν δε δεν αποτελεί στοιχείο της ιστορικής βάσης της
αγωγής (ΑΠ 165/1992 ΕλλΔνη 33.688,
ΑΠ 74/1991 ΕλλΔνη 32.1587, Εφπειρ 1010/93 ΕλλΔνη 35.1703, ΕφΘεσ
611/1999 Αρμ. 2000.652).
Διάφορη είναι η περίπτωση της
έκδοσης επιταγής «ευκολίας», αφού
αυτός που δέχεται την επιταγή εν γνώσει του ότι δεν έχει αντίκρισμα ή ότι είναι επιταγή ευκολίας, παρέχει το δικαίωμα στον εκδότη, είτε ενάγεται βάσει
του νόμου περί επιταγών, είτε βάσει του
αδικήματος, να αποκρούσει την αγωγή, επικαλούμενος όμως ότι βάσει ιδιαίτερης συμφωνίας ο κομιστής, εν γνώσει της έλλειψης αντικρίσματος έλαβε
την επιταγή και ότι με τη συμπεριφορά του αυτή που τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο και ως προς την αξιούμενη ζημία
και ως προς την ζημιογόνο πράξη, βρί-
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σκεται σε κακή πίστη, επιδιώκοντας την
πληρωμή του ποσού της επιταγής, αφού
είχε αποδεχθεί τον κίνδυνο των επιζήμιων συνεπειών από την έκδοση της ακάλυπτης επιταγής (ΕφΠατρ 738/2006
ΑΧΑΝΟΜ 2007.460, ΕφΙωαν 280/2004
ΕλλΔνη 2006.249,ΕΑ 5916/2002 ΕλλΔνη 2003.834, ΕΑ 5359/2001 ΔΕΕ
2001.1010, ΕΑ 10480/1999 ΕλλΔνη
41.1393, ΕφΠειρ 459/1991 ΕλλΔνη
33.1503, ΕΑ 297/1075 ΕΕμπΔ ΚΣΤ.606)
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα περιστατικά: Ο εναγόμενος διατηρεί στην
Πάτρα επί της οδού Ευμήλου αρ. 14, ατομική επιχείρηση εμπορίας καφέ, ποτών,
ζάχαρης και μηχανών καφέ, είναι δε αντιπρόσωπος και της αλλοδαπής εταιρείας
με την επωνυμία «S.C.S.A.» που εδρεύει στη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλλ.
Μεταξύ της ενάγουσας και του εναγομένου υφίστατο εμπορική συνεργασία, στα
πλαίσια της οποίας για την κάλυψη των
υποχρεώσεων του εναγομένου έναντι της
ενάγουσας, παραδίδοντο σε αυτήν τραπεζικές επιταγές εκδόσεώς του.
Ειδικότερα ο εναγόμενος στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας και των οικονομικών συναλλαγών που είχε με την ενάγουσα εξέδωσε
στην Πάτρα τις με αριθμούς 00035537-2,
35904985-1, 35904981-8 και 359049834 επιταγές ποσού 10.000 ευρώ, 15.000,
15000 και 15.000 ευρώ εκάστη αντίστοιχα, εκδόσεως την 20-4-2005, 30-5-2005,
5-6-2005 και 15-6-2005 αντίστοιχα, σε διαταγή του ιδίου η πρώτη εξ αυτών και σε
διαταγή της αλλοδαπής εταιρείας με την
επωνυμία S.C. S.A. οι λοιπές, πληρωτέες
στην Πάτρα και στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από τους υπ’
αριθμ. 026 151 020041241518 9 και 011
22540393786 τραπεζικούς λογαριασμούς.
Την πρώτη, τρίτη και τέταρτη των
ανωτέρω επιταγών ο εκδότης τους εναγό-
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μενος ήδη εκκαλών τις μεταβίβασε στην
ανωτέρω αλλοδαπή εταιρεία, η οποία
ακολούθως τις μεταβίβασε με οπισθογράφηση στην ενάγουσα εταιρεία. Ακολούθως η ενάγουσα τις μεταβίβασε στην
Τράπεζα ΡRΟΒΑΝΚ ΑΕ (υποκατάστημα
Πάτρας), η οποία τις εμφάνισε νόμιμα και
εμπρόθεσμα προς πληρωμή στις 25-42005 την πρώτη, στις 7-6-2005 την τρίτη
και στις 21-6-2005 την τέταρτη στο υποκατάστημά της στην Πάτρα, πλην όμως
αυτές δεν πληρώθηκαν λόγω ελλείψεων
των διαθεσίμων κεφαλαίων στο λογαριασμό του εκδότη και σφραγίστηκαν, γεγονός που βεβαιώθηκε στα σώματα των
επιταγών. Στη συνέχεια η ενάγουσα πλήρωσε τις επιταγές αυτές οι οποίες επεστράφησαν και η ενάγουσα έτσι κατέστη
νόμιμη κομίστρια αυτών εξ αναγωγής.
Επίσης τη δεύτερη ανωτέρω
επιταγή ποσού 15.000 ευρώ ο εναγόμενος την εξέδωσε στην Πάτρα στις
30-5-2005 σε διαταγή της ανωτέρω αλλοδαπής εταιρείας πληρωτέα στην Πάτρα, η οποία τη μεταβίβασε ακολούθως
με λευκή οπισθογράφηση στην ενάγουσα εταιρεία, η οποία τη μεταβίβασε περαιτέρω στην τράπεζα ΡRΟΒΑΝΚ ΑΕ
η οποία την εξόφλησε συμψηφιστικώς
μέσω του γραφείου συμψηφισμού και
την εμφάνισε εμπρόθεσμα προς πληρωμή στις 3-6-2005 στην πληρώτρια τράπεζα, πλην όμως αυτή δεν πληρώθηκε
ελλείψει διαθεσίμων κεφαλαίων στο λογαριασμό του εκδότη και σφραγίστηκε
αυθημερόν, όπως προκύπτει από τη με
ίδια ημερομηνία βεβαίωση της ανωτέρω
τράπεζας επί του σώματος της επιταγής.
Η ενάγουσα πλήρωσε και την επιταγή
αυτή η οποία της επεστράφη και έτσι έγινε νόμιμη κομίστρια αυτής εξ αναγωγής.
Από τα ανωτέρω αποδεικτικά
μέσα αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος ήδη
εκκαλών εξέδωσε τις επιταγές αυτές αν

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

και γνώριζε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα
κεφάλαια προς πληρωμή τους στον αντίστοιχο λογαριασμό με αποτέλεσμα να
σφραγιστούν και η ενάγουσα ζημιώθηκε άμεσα από την μη πληρωμή τους τα
αναγραφόμενα στις επιταγές ποσά, η δε
ζημία της είναι απότοκος της παράνομης
συμπεριφοράς του εκδότη και τελεί σε
πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια με αυτήν.
Ο εναγόμενος ως εκδότης των
επιταγών, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν
στην αρχή της παρούσας υποχρεούται
ατομικά σε αποζημίωση της ενάγουσας,
διότι ευθύνεται ατομικά για την κάλυψη
της ζημίας αυτής από το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής έστω και αν ο
λογαριασμός σε χρέωση του οποίου εκδόθηκαν οι επιταγές ανήκε όχι στον ίδιο
αλλά στην ανωτέρω αλλοδαπή εταιρεία,
καθόσον ο ίδιος υπέγραψε στη θέση του
εκδότη ενεργώντας ατομικά και τελώντας
εν γνώσει του ότι κατά το χρόνο εκδόσεώς τους δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα.
Ο εναγόμενος ισχυρίστηκε ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου «ότι
δεν νομιμοποιείται παθητικά, ότι υπέγραψε ως φορολογικός αντιπρόσωπος της
ανωτέρω αλλοδαπής εταιρείας τις επιταγές αυτές», ισχυρισμό που επανέφερε με σχετικό λόγο έφεσης.
Από τα ανωτέρω αποδεικτικά
μέσα αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος υπέγραψε ατομικά ως εκδότης τις επιταγές
αυτές και χωρίς να θέσει τη σφραγίδα
της ανωτέρω αλλοδαπής εταιρείας ούτε
υπογράφοντας ως φορολογικός αντιπρόσωπος αυτής.
Εξάλλου όπως προεκτέθηκε, ακόμη και στην περίπτωση εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από νομικό πρόσωπο
ποινικώς υπεύθυνος υπό τους όρους του
άρθρου 79 του ν. 5960/1933 και, άρα,
αυτοτελώς υπόχρεος σε αποζημίωση εί-
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ναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο την εξέδωσε είτε υπό την ιδιότητα του καταστατικού οργάνου του νομικού προσώπου,
είτε έχοντας τη σχετική εξουσία αντιπροσωπεύσεώς του, είτε εμφανιζόμενο
ότι έχει την ανωτέρω ιδιότητα ή εξουσία.
Επομένως ορθά απορρίφθηκε από το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ο
ισχυρισμός του εναγομένου περί ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης αυτού
και πρέπει να απορριφθεί ο σχετικός
λόγος έφεσης ως αβάσιμος. Ο ισχυρισμός του επίσης ότι ελλείπει η υποκείμενη αιτία έκδοσης των επιταγών αυτών
που ήταν σε διαταγή της ανωτέρω αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία S.C.
S.A, αφού η εταιρεία αυτή προμηθευόταν από την εφεσίβλητη ποτά και αναψυκτικά και αυτός ουδέποτε συναλλάχθηκε με αυτήν (την ενάγουσα ήδη εφεσίβλητη) και ουδέποτε υπήρχε κάποια
οφειλή του προς αυτήν, η οποία - μολονότι γνώριζε τα ανωτέρω – παρά ταύτα
δέχθηκε να λάβει τις επιταγές αυτές από
αυτόν, τον οποίο επανέφερε με σχετικό
λόγο έφεσης, ορθά απορρίφθηκε από το
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ως αβάσιμος.
Ειδικότερα από τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι ο ίδιος συναλλάχθηκε με την ενάγουσα ήδη εφεσίβλητη εταιρεία και στα πλαίσια της οικονομικής
συνεργασίας που είχαν και της οφειλής του
προς αυτήν εξέδωσε τις επίδικες επιταγές.
Σε κάθε όμως περίπτωση, τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά
και με την εκδοχή ότι είναι αληθινά, δεν
ασκούν επιρροή στην προκειμένη δίκη,
πολύ περισσότερο που ουδόλως επικαλείται ο εναγόμενος ότι βάσει ιδιαίτερης
συμφωνίας η ενάγουσα ως κομιστής των
επιταγών, εν γνώσει της έλλειψης αντικρίσματος έλαβε τις επιταγές και ότι με τη συμπεριφορά της αυτή που τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο και ως προς την αξιούμενη
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ζημία και ως προς την ζημιογόνο πράξη,
βρίσκεται σε κακή πίστη, επιδιώκοντας την
πληρωμή του ποσού των επιταγών, αφού
είχε αποδεχθεί τον κίνδυνο των επιζήμιων συνεπειών από την έκδοση των ακάλυπτων επιταγών, κατά τα αναφερόμενα
στη μείζονα σκέψη της παρούσας.
Συνεπώς η εκκαλουμένη, η οποία

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

δέχθηκε την αγωγή ως βάσιμη και κατ’
ουσίαν και επιδίκασε στην ενάγουσα το
συνολικό ποσό των 55.000 ευρώ, ορθώς
ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και ορθώς εκτίμησε τις αποδείξεις, οι δε σχετικοί λόγοι της έφεσης πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι, καθώς και η έφεση
στο σύνολό της.
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8. διαταγεσ πληρωμησ
113/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Τσιμπούκη-Μιχοπούλου, Παναγιώτης Παπαχρήστος).
Διαταγή πληρωμής. Απαραίτητο για την έκδοση διαταγής, να αποδεικνύεται η οφειλή από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Αν δεν υπάρχει έγγραφο αλλά άλλα αποδεικτικά μέσα, δεν εκδίδεται διαταγή και αν εκδοθεί τότε αυτή ακυρώνεται. Το δικαστήριο
που δικάζει την ανακοπή σε ανυπαρξία εγγράφων και προσαγωγή άλλων αποδεικτικών μέσων κατά τη συζήτηση της ανακοπής, θα την απορρίψει, χωρίς όμως να παράγεται δεδικασμένο. Τιμολόγια. Δεν είναι έγγραφα για την έκδοση διαταγής πληρωμής, αν δεν έχουν την υπογραφή του αγοραστή. Αν όμως τα τιμολόγια δεν φέρουν
την υπογραφή του αγοραστή αλλά συνδυάζονται με άλλα έγγραφα που φέρουν την
υπογραφή (όπως π.χ. δελτία αποστολής με υπογραφή) τότε μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 Κ.Πολ.Δ.
προκύπτει ότι μεταξύ των ουσιαστικών
και διαδικαστικών προϋποθέσεων, με
την συνδρομή ή μη των οποίων μπορεί
να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής είναι αφενός η ύπαρξη χρηματικής
απαιτήσεως του αιτούντος από ορισμένη
έννομη σχέση και αφετέρου η απαίτηση
αυτή καθώς και το ποσό της να αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο.
Εάν η απαίτηση αυτή καθώς και
το ποσό της να αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Εάν η απαίτηση ή το ποσό της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής οφείλει, κατ’ άρθρο
628Κ.Πολ.Δ., να μην εκδώσει διαταγή
πληρωμής, εάν δε, παρά την έλλειψη της
διαδικαστικής αυτής προϋποθέσεως, εκδοθεί διαταγή πληρωμής, τότε αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του οφειλέτη κατά τα άρθρα 632 και 633ΚΠολΔ.
Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής για το λόγο αυτό απαγγέλλεται

λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου ανεξαρτήτως της υπάρξεως και της δυνατότητας αποδείξεως της απαιτήσεως με άλλα αποδεικτικά μέσα (Ολ.Α.Π.
10/1997 Ελ.Δ/νη 38, 768). Έτσι το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή, εάν
από τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν
για την έκδοση της διαταγής πληρωμής
δεν αποδεικνύεται η απαίτηση, δεν μπορεί να στηριχθεί σε άλλα στοιχεία διαφορετικά από αυτά που προσκομίσθηκαν
στον δικαστή που εξέδωσε την διαταγή, αλλά οφείλει να δεχθεί την ανακοπή
και να ακυρώσει την διαταγή πληρωμής
(Εφ.Αθην. 3601/2004 Ελ.Δ/νη 46, 228,
Εφ.Πειρ. 793/1999 Ελ.Δ/νη 41, 493).
Η απόφαση αυτή, όμως, δεν παράγει δεδικασμένο ως προς την ουσιαστική αξίωση, διότι αντικείμενο της επί
της ανακοπής δίκης είναι ο έλεγχος της
νομιμότητας και του κύρους της διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της
ουσιαστικής αξιώσεως (Ολ.Α.Π. 10/1997
ο.π., Α.Π. 1114/2002 Ελ.Δ/νη 45, 115
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Α.Π. 124/2005 ΝοΒ 53, 1438).
Εξάλλου, κατά το άρθρο 443
Κ.Πολ.Δ., για να έχει αποδεικτική δύναμη ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να έχει τη
ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, ως εκδότης δε, κατά την έννοια του άρθρου
αυτού, θεωρείται εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει υποχρεώσεις από το έγγραφο.
Επομένως τα τιμολόγια, που εκδίδονται στην αγορά, κυρίως για φορολογικούς λόγους, δεν μπορούν να έχουν αποδεικτική δύναμη, για εκείνον, στο όνομα
του οποίου εκδόθηκαν από τον πωλητή,
αν δεν φέρουν την υπογραφή του φερομένου ως αγοραστή για το νόμιμο της εκδόσεως τους ή για την κατάρτιση της συμβάσεως πωλήσεως ή για την παραλαβή
των εμπορευμάτων που αναφέρονται σ’
αυτά, διότι έτσι τα εν λόγω τιμολόγια δεν
έχουν εκδοθεί από τον αγοραστή ούτε φέρουν την υπογραφή του φερόμενου ως
αγοραστή ή του νόμιμου αντιπροσώπου
του αν έχουν εκδοθεί στο όνομα νομικού
προσώπου. Αν όμως, τα τιμολόγια που
δεν έχουν υπογραφεί από τον υπόχρεο
συνδυάζονται με άλλα έγγραφα, όπως
είναι τα δελτία αποστολής των εμπορευμάτων, τα οποία φέρουν υπογραφή του
υποχρέου ή προσώπου που τον αντιπροσωπεύει για την παραλαβή των εμπο-

ρευμάτων που αναφέρονται και στα τιμολόγια, τότε αποδεικνύεται εγγράφως
από τον συνδυασμό ή ύπαρξη της απαιτήσεως και μπορεί με βάση τα έγγραφα
αυτά να εκδοθεί διαταγή πληρωμής (Εφ.
Αθην. 7702/1996 Ελ. Δ/νη 38, 1612, Εφ.
Αθην. 1601/1992 Νο8 41, 92, Εφ. Αθην.
3436/1990 Ελ. Δ/νη 32,158).
Περαιτέρω κατά την συζήτηση
της ανακοπής του άρθρου 632 Κ.Πολ.Δ.
κατά διαταγής πληρωμής, που εκδόθηκε με βάση τιμολόγια πωλήσεως και δελτία αποστολής εμπορευμάτων, εφόσον
αυτή (ανακοπή) στηρίζεται στην αμφισβήτηση της γνησιότητας της υπογραφής του αγοραστή επί των εν λόγω εγγράφων, ο καθ’ ού η ανακοπή πωλητής
φέρει το βάρος της αποδείξεως αυτής
(γνησιότητας) κατά το άρθρο 457 παρ.
1 Κ.Πολ.Δ. (με εξαίρεση τους πιστωτικούς τίτλους), αφού η αμφισβήτηση της
υπογραφής του εκδότη στα ιδιωτικά έγγραφα, στα οποία δεν ισχύει το κατά το
άρθρο 455 Κ.Πολ.Δ. τεκμήριο της γνησιότητας των δημοσίων εγγράφων, αποτελεί απάντηση στους ισχυρισμούς του
αντιδίκου, σύμφωνα με την έννοια του
άρθρου 261 Κ.Πολ.Δ. και όχι ένσταση
κατά το άρθρο 262 του ίδιου κώδικα (Εφ.
Αθην. 7702/1996 ο.π.).

269/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αργύριος Τόλιος, Κωνσταντίνος Σκουζές).
Διαταγή πληρωμής. Πότε αποτελεί δεδικασμένο. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Δεν
υπάρχει αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμό αν ο πλουτισμός επήλθε από διάταξη
νόμου ή έγκυρη σύμβαση ή από κάποιο άλλο όμοιο τρόπο, παρά μόνο αν υπήρχε διάταξη νόμου που επέτρεπε την αναζήτηση του. Άρα αν ο λήπτης προσέφερε αντάλλαγμα για την απόκτηση πλουτισμού του, πλουτισμός αδικαιολόγητος και αποδοτέος
δεν υπάρχει παρά μόνο για το υπερβάλλον.

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 631, 632 παρ.1 και 633 παρ.2
ΚΠολ.Δ προκύπτει ότι η διαταγή πληρωμής αποκτά ισχύ δικασμένου ως προς την
επιδικασθείσα απαίτηση, αν επιδοθεί δύο
φορές στον οφειλέτη σύμφωνα με τα άρθρα 632 παρ.1 και 633 παρ.2 εδ.α ΚΠολΔ
και οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή ή αν
η ασκηθείσα ανακοπή είναι εκπρόθεσμη
ή αν απορριφθεί τελεσίδικα.
Η ισχύς αυτή του δεδικασμένου έχει
ως συνέπεια ότι σε μεταγενέστερη δίκη , που
αφορά την απαίτηση, που επιδικάστηκε βάσει της διαταγής πληρωμής να είναι σύμφωνα και με το άρθρο 330 ΚΠολ.Δ, απαράδεκτη η προβολή ισχυρισμών, οι οποίοι παρόλο που ήσαν γεννημένοι και μπορούσαν να
προβληθούν, δεν προβλήθηκαν με μία από
τις ανακοπές κατά της διαταγής πληρωμής
(ολΑΠ 30/1987 ΝοΒ 1988, 96).
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων 904, 905, και 907 ΑΚ προκύπτει
ότι η βασική προϋπόθεση της ευθύνης εκ
του αδικαιολογήτου πλουτισμού αποτελεί η θετική ή αποθετική αύξηση της περιουσίας του λήπτη από την περιουσία
ή με ζημία άλλου. Αν η περιουσιακή μετακίνηση έχει το αποτέλεσμα αυτό, γεγονός, που διαπιστώνεται από τη σύγκριση
της περιουσίας του λήπτη πριν και μετά
τον πλουτισμό, γεννάται υποχρέωση του
λήπτη προς απόδοση του πλουτισμού σ’
εκείνον από την περιουσία του οποίου
προήλθε η ωφέλεια, εφόσον ο πλουτισμός επήλθε χωρίς νόμιμη αιτία. Έτσι η
αξίωση του αδικαιολόγητου πλουτισμού
δεν ευρίσκει πεδίο εφαρμογής στην περίπτωση κατά την οποία ο πλουτισμός
επήλθε από διάταξη νόμου ή έγκυρη
σύμβαση ή από κάποιο άλλο όμοιο τρόπο , παρά μόνο να υπάρχει διάταξη νόμου, που επιτρέπει την αναζήτηση του.
Επομένως, εφόσον ο λήπτης
προσέφερε αντάλλαγμα για την απόκτη-
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ση του πλουτισμού του, πλουτισμός αδικαιολόγητος και αποδοτέος δεν υπάρχει
παρά μόνον από το τυχόν υπερβάλλον
δηλαδή από τη διαφορά ωφελείας και ζημίας (Εφ.Θεσ. 1503/1998 Αρμ. 1998,313
με τις εις αυτήν παραπομπές).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα προς εξόφληση του τιμήματος προέβη σε τμηματικές καταβολές (με μετρητά και αξιόγραφα) προς τον εναγόμενο συνολικού ποσού 50.009 Ευρώ. Περαιτέρω ισχυρίζεται
ότι πλέον του ποσού αυτού (50.009, 59€)
έχει καταβάλει και συνολικό ποσό 3.650
Ευρώ, όπως προκύπτει από τις με αριθμ.
2537/26-3-2003 και 2664/2-6-2003 αποδείξεις εισπράξεως, που εκδόθηκαν από
τον εναγόμενο, με την δόση χάριν καταβολής του τιμήματος τραπεζικών επιταγών
της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας και
της Αγροτικής, οι οποίες εξοφλήθηκαν. Ο
ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί
ως αβάσιμος, καθόσον αποδείχθηκε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. 2537/26-3-2003 απόδειξη εισπράξεως ποσού 296,80 Ευρώ σε
μετρητά και της με αριθμ. 278863 επιταγής
της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας, ποσού 2000 Ευρώ, λήξεως 30-5-2003 χάριν
καταβολής του τιμήματος, η οποία ωστόσο
δεν εξοφλήθηκε.
Επίσης δόθηκε χάριν καταβολής
του τιμήματος η με αριθμ. 13610267-1
επιταγή της Αγροτικής Τράπεζας, λήξεως
20-3-2003, ποσού 1.650 Ευρώ και εκδόθηκε η με αριθμ. 2664/2-6-2003 απόδειξη εισπράξεως του εναγόμενου. Ούτε
όμως η επιταγή αυτή πληρώθηκε, όπως
συνομολογείται από την εκκαλούσα, η
οποία ωστόσο παραπονείται κατά της
εκκαλουμένης για τον μη συνυπολογισμό στο εξοφληθέν τίμημα και του ποσού
αυτού (1.650€), αν και η απόδειξη αυτή
(2.664/2003) εκδόθηκε λόγω της παραδόσεως της ανωτέρω επιταγής. Δεν ανα-
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φέρονται σ’ αυτή η καταβολή και μετρητών. Συνεπώς είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός της εκκαλούσης περί καταβολής
επί πλέον ποσού 3.650 (2.000+1.650)
Ευρώ, έναντι της οφειλής της.
Συνακόλουθα η ενάγουσα κατέβαλε προς εξόφληση του τιμήματος 569, 62
Ευρώ ολιγότερα έναντι της βαρύνουσας αυτήν αντιπαροχής (50.579, 21 – 50.009, 59).
Περαιτέρω η ενάγουσα ζήτησε από
τον εναγόμενο να της προεξοφλήσει ως
δάνειο λόγω οικονομικών προβλημάτων
που αντιμετώπιζε τις ακόλουθες επιταγές
:1) την με αριθμ. 15003372-9 επιταγή της
Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος, ποσού
3.000 Ευρώ, 2) την με αριθμ. 31945080-6
επιταγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ποσού 10.000 Ευρώ, 3) την με αριθμ.
324002 επιταγή της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας, ποσού 1500 και 4) την με
αριθμ. 02839884-0 επιταγή της Τράπεζας
Κύπρου ποσού 3.000 Ευρώ. Οι επιταγές
αυτές προεξοφλήθηκαν και οι με στοιχεία
1, 3 και 4 όταν εμφανίσθηκαν στην πληρώτρια Τράπεζα πληρώθηκαν.
Η με αριθμ. 31945080-6 επιταγή
της Εθνικής Τράπεζας, όταν εμφανίστηκε εμπρόθεσμα στην πληρώτρια Τράπεζα από την Τράπεζα Πειραιώς, στην
οποία την είχε μεταβιβάσει ο εναγόμενος-εφεσίβλητος με τη ρήτρα «αξία λόγω
ενεχύρου», δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως επαρκούς υπόλοιπου και εκδόθηκε μετά από αίτηση του εναγομένου,
στον οποίο επιστράφηκε από την Τράπεζα Πειραιώς, η με αριθμ. 435/2004 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πατρών, η οποία, λόγω μη ασκήσεως ανακοπής εντός της νομίμου προθεσμίας και
μετά την δεύτερη επίδοση αυτής (βλ. τις
με αριθμ. 2530/14-4-2004 και 2628/28-42004 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής
Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πατρών
Μ.Λ και το με αριθμ. 168/2009 πιστοποι-
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ητικό του Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Πατρών) απέκτησε ισχύ δικασμένου.
Συνεπώς η ενάγουσα δεν μπορεί
να ανατρέψει αυτή με τον ισχυρισμό των
άρθρων 904 επ. ΑΚ δηλαδή με την επίκληση αχρεώστητης οφειλής, καθόσον
η αξίωση της αυτή έχει καλυφθεί από
το δεδικασμένο της διαταγής πληρωμής, όπως βάσιμα ενίσταται προς τούτο ο εναγόμενος, σύμφωνα και με όσα
αναφέρονται στην νομική σκέψη που
προηγήθηκε.
Με βάση τα δεδομένα αυτά δεν
αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος εξαπάτησε το Δικαστήριο, ζητώντας την έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση την
παραπάνω Τραπεζική επιταγή, η οποία
κατά τους ισχυρισμούς της ενάγουσας
δεν αντιπροσώπευε χρέος εξαιτίας αυτής της ενέργειας του υποχρεώθηκε να
του καταβάλει, πλέον του κεφαλαίου, ως
τόκους και έξοδα της διαταγής πληρωμής το ποσό των 4.689 Ευρώ.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το
οποίο με την εκκαλούμενη κατέληξε στο
ίδιο συμπέρασμα και απέρριψε την αγωγή ορθά εφάρμοσε το νόμο και δεν έσφαλε στην εκτίμηση των αποδείξεων και
πρέπει να απορριφθούν οι σχετικοί λόγοι
της εφέσεως ως αβάσιμοι κατ’ ουσίαν.
Περαιτέρω η εκκαλούσα για πρώτη φορά ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου
με σχετικό λόγο εφέσεως ισχυρίζονται ότι
η εκκαλούμενη κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή
του νόμου επέτρεψε την εξέταση μάρτυρος προς απόδειξη της συμβάσεως δανείου κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 393 παρ.1 ΚΠολ.Δ, αφού το αντικείμενο αυτής υπερέβαινε το ποσό των 5900
Ευρώ. Ο ισχυρισμός αυτός, ο οποίος παραδεκτά προτείνεται από την εκκαλούσα,
καθόσον λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρο 527 ΚΠολ.Δ. βλ. ΑΠ 101/1994
δημ. στην Τ.Ν.Π. ¨ΝΟΜΟΣ¨), πρέπει να
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απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι το εμμάρτυρο μέσο επιτρέπεται προς απόδειξη της
συμβάσεως δανείου, για την οποία δεν τηρήθηκε ο έγγραφος τύπος λόγω της εμπορικότητας της συναλλαγής μεταξύ των διαδίκων και της υπάρξεως αρχής εγγράφων
αποδείξεως, που προκύπτει από την προαναφερόμενη επιταγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμ. 319450805, ποσού 10.000 Ευρώ, που επικαλούνται και
της οποίας προσκομίζουν αντίγραφο οι διάδικοι, που εκδόθηκε από τον Μ.Α σε διαταγή του ιδίου, η οποία μεταβιβάστηκε με
οπισθογράφηση στην ενάγουσα και στη
συνέχεια απ’ αυτήν στον εναγόμενο, των
οποίων (διαδίκων) φέρει τις, μη αμφισβητούμενες υπογραφές (βλ.ΑΠ 847/2009 και

219/2007 δημ. στην Τ.Ν.Π. ¨ΝΟΜΟΣ¨).
Απορριπτέος είναι, τέλος και ο
πέμπτος λόγος της εφέσεως, με τον
οποίο παραπονείται η εκκαλούσα για
την επιβολή της δικαστικής δαπάνης σε
βάρος της, διότι καταδικάζεται να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα ο διάδικος που
νικήθηκε (άρθρο 176 ΚΠολΔ), όπως ορθώς έκρινε το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο.
Συνεπώς, η έφεση πρέπει να
απορριφθεί στο σύνολο της ως αβάσιμη
κατ΄ουσίαν. Τα δικαστικά έξοδα του εφεσιβλήτου, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος
της εκκαλούσης, που νικήθηκε σ’ αυτή
τη δίκη (άρθρα 176 και 183 ΚΠολΔ όπως
ορίζεται στο διατακτικό.

410/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μακρυστάθης, Φαίδωνας Κουλούρης).
Διαταγή πληρωμής. Αντικείμενο της δίκης της ανακοπής κατά της διαταγής είναι η ορθότητα ή μη της έκδοσης διαταγής. Έτσι, ομοίως, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της ανακοπής λόγοι που ανάγονται σε επιγενόμενη του χρόνου έκδοσης της διαταγής πληρωμής
απόσβεση της απαίτησης, αφού εξ ορισμού δεν υπάρχουν κατά την έκδοση της διαταγής
ούτε μπορούν να προταθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη σχετική δίκη. Όμως αυτά τα περιστατικά (εξόφλησης, παραγραφής σε επιδικία κ.λ.π.) μπορούν να προταθούν με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, αν επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση. Συμψηφισμός.
Επιφέρει απόσβεση των μεταξύ δύο προσώπων αμοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι ομοειδείς κατά αντικείμενο και ληξιπρόθεσμες. Η πρότασή του από τον ένα
προς τον άλλο επιφέρει απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων από τότε που συνυπήρξαν. Νόμιμη η συμφωνία για απόσβεση με συμψηφισμό μελλουσών απαιτήσεων, ακόμη
και υπό αίρεση ή υπό προθεσμία. Παραδεκτά προτείνεται κατά την εκτέλεση με ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Αν ο συμψηφισμός έγινε πριν την εκτέλεση, έχουμε ένσταση
εξόφλησης με συμψηφισμό. Άμεση απόδειξη (933 παρ. 4 ΚΠολΔ). Σημαίνει απόδειξη με
έγγραφο ή δικαστική ομολογία, ώστε έτσι δεν επιτρέπονται άλλα μέσα (μάρτυρες, ένορκες βεβαιώσεις κ.λ.π.). Και οι αντενστάσεις αποδεικνύονται επίσης με άμεση απόδειξη.
Μίσθωση. Αν κατά το χρόνο παράδοσης στο μισθωτή το μίσθιο έχει ελάττωμα που εμποδίζει μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη χρήση (πραγματικό ελάττωμα) ή αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης εμφανίσθηκε τέτοιο ελάττωμα, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα μείωσης
ή μη καταβολής του μισθώματος. Επομένως, αν από την ύπαρξη πραγματικού ελαττώ-
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ματος εμποδίστηκε η χρήση του μισθίου, ο μισθωτής έχει δικαίωμα, προβαλλόμενο και
κατ’ ένσταση, προς απόκρουση αγωγής του εκμισθωτή για καταβολή των μισθωμάτων,
να μην καταβάλει το μίσθωμα όσο διάστημα διαρκεί η παρεμπόδιση της χρήσης του μισθίου από το ελάττωμα. Έννοια πραγματικού ελαττώματος. Απαγόρευση χρήσης του μισθίου από τη δημόσια αρχή ή μη χορήγηση της αδείας χρήσεως. Ευθύνη του εκμισθωτού. Νόμιμος αποκλεισμός με σύμβαση. Πραγματικά περιστατικά. Απαγόρευση χορήγησης άδειας λειτουργίας Parking σε ακάλυπτο οικόπεδο. Πρόκειται για πραγματικό ελάττωμα. Αγωγή για αποζημίωση και επιστροφή προκαταβολής μισθωμάτων.

Από τις διατάξεις των άρθρων
632 και 633 ΚΠολΔ προκύπτει ότι επειδή αντικείμενο της δίκης της ανακοπής
κατά της διαταγής πληρωμής είναι η ορθότητα ή μη της έκδοσης της διαταγής
πληρωμής, δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο της ως άνω ανακοπής ισχυρισμοί που ανάγονται σε επιγενόμενη του
χρόνου έκδοσης της διαταγής πληρωμής
απόσβεση της απαίτησης, αφού εξ ορισμού δεν υπήρχαν κατά την έκδοσή της.
Συνεπώς ισχυρισμοί που ανάγονται
σε επιγενόμενη από την έκδοση της διαταγής πληρωμής απόσβεση της απαίτησης δεν μπορούν ν’ αποτελέσουν λόγους
της ανακοπής αυτής, ούτε να προταθούν
με οποιονδήποτε τρόπο στη σχετική δίκη.
Τα επιγενόμενα της διαταγής πληρωμής περιστατικά (λ.χ. ένσταση εξόφλησης, παραγραφή απαίτησης σε επιδικία κ.λ.π.) μπορούν να προταθούν με
την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ,
αν επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση με βάση τη διαταγή πληρωμής (ΑΠ
1538/2004 ΕλΔ 46, 760, ΑΠ 201/2003
ΕλΔ 45, 417, ΑΠ 1568/2002, ΕΑ 33/2006
ΧρΙΔ 6.459, ΕΑ 6357/2003 ΕλΔ 45.848).
Τέλος η διαταγή πληρωμής έχει
ισχύ δεδικασμένου όταν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 633 παρ. 2
ΚΠολΔ, το δεδικασμένο δε αυτό ανάγεται στο χρόνο έκδοσής της και όχι σε
εκείνο της παρόδου της κατά το εδάφιο
α΄ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου δεκαήμερης προθεσμίας για την άσκηση ανακο-

πής (ΑΠ 209/89 ΕλΔ 31, 1429).
Εξάλλου από τα άρθρα 361, 440
και 441 ΑΚ με σαφήνεια προκύπτει,
εκτός άλλων, ότι ο συμψηφισμός επιφέρει απόσβεση των μεταξύ δύο προσώπων αμοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι ομοειδείς κατά αντικείμενο και ληξιπρόθεσμες.
Επέρχεται δε αν ο ένας τον επικαλεσθεί με δήλωση προς τον άλλον,
ενώ η αντίστοιχη πρόταση επιφέρει
απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων
από τότε που συνυπήρξαν. Με βάση
δε την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, δεν αποκλείεται η δυνατότητα απόσβεσης απαιτήσεων με συμψηφισμό, κατόπιν συμφωνίας των ενδιαφερομένων μερών, όπως αυτή καθορίζεται από τα μέρη (ΑΠ 1438/2005 ΕλΔ
47, 181, ΑΠ 769/2004 ΕλΔ 46, 173, ΑΠ
253/2002 ΕλΔ 44, 148), ενώ είναι δυνατόν η εν λόγω σύμβαση περί συμψηφισμού να αφορά και μέλλουσες απαιτήσεις, ακόμη και υπό αίρεση ή υπό προθεσμία (ΑΠ 769/2004 ο.π.).
Ο ισχυρισμός περί συμψηφισμού,
ως αποσβεστικός λόγος των ενοχών, παραδεκτά προτείνεται ως λόγος ανακοπής
κατά της εκτέλεσης, εμπίπτων στον περιορισμό του άρθρου 933 παρ. 4 ΚΠολΔ
της άμεσης απόδειξης (ΑΠ 253/2002
ο.π., ΑΠ 622/99 ΕλΔ 41,81, ΑΠ 753/94
ΕλΔ 36, 841, ΕΑ 5377/2001 ΕλΔ 45,527,
ΕΑ 1141/95 ΕλΔ 37, 1626). Εφόσον δε ο
ανακόπτων προβάλλει ισχυρισμό συμ-
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ψηφισμού που έγινε πριν από τη δίκη,
τότε πρόκειται για ένσταση εξόφλησης με
συμψηφισμό (ΕΑ 9869/98 ΕλΔ 40, 1195).
Άμεση δε απόδειξη κατά την έννοια της προαναφερόμενης διάταξης
(άρθρο 933 παρ. 4 ΚΠολΔ) δεν σημαίνει απλώς προαπόδειξη, αλλά απόδειξη
μόνο με έγγραφα ή δικαστική ομολογία
σε κάθε περίπτωση (ΟλΑΠ 10/93 ΕλΔ
35, 1242, ΑΠ 1856/2005 ΕλΔ 47, 472, ΑΠ
44/2004 ΕλΔ 45, 745, ΑΠ 253/2002 ο.π.,
ΑΠ 115/2001 ΕλΔ 42, 1576, ΑΠ 622/99
ΕλΔ 41, 81, ΑΠ 1781/99 ΕλΔ 41, 997, ΑΠ
583/93 ΕλΔ 35, 392, ΕΑ 5968/2002 ΕλΔ
44, 826, ΕΑ 5377/2001 ΕλΔ 45,527, ΕΑ
9616/97 ΕλΔ 39,1361), ώστε έτσι δεν επιτρέπονται άλλα μέσα και δη εξέταση μαρτύρων, ένορκες βεβαιώσεις κ.λ.π. (ΟλΑΠ
10/1993 ο.π., ΑΠ 622/99 ο.π., ΑΠ 583/93
ο.π., ΕΑ 5968/2002 ο.π., ΕΑ 5377/2001
ο.π., ΕΑ 1141/95 ΕλΔ 37,1626, ΕΑ
10396/95 ΕλΔ 37,1629).
Έγγραφα δε που παρέχουν άμεση
απόδειξη είναι όχι μόνο τα συμβολαιογραφικά, αλλά και τα ιδιωτικά έγγραφα εφόσον
έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους, εφόσον η γνησιότητά τους αναγνωρίσθηκε ή αποδείχθηκε, ως προς το ότι η δήλωση που περιέχεται προέρχεται από τον
εκδότη του εγγράφου (ΑΠ 253/2002 ο.π.,
ΑΠ 235/84 ΝΟΒ 33, 265, ΕΑ 9616/97 ο.π.).
Εξάλλου στην άμεση απόδειξη
του άρθρου 933 παρ. 4 ΚΠολΔ, εμπίπτουν και οι αντενστάσεις κατά των αποσβεστικών της απαίτησης ενστάσεων
που έχουν αποσβεστικό χαρακτήρα (ΕΑ
5968/2002 ο.π., ΕΑ 9616/1997 ο.π.).
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων 574 -578 ΑΚ, συνάγεται ότι με
τη διαρκή σύμβαση της μίσθωσης, ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση.
Επίσης έχει υποχρέωση όχι μόνο
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να παραδώσει το μίσθιο κατάλληλο για
τη συμφωνημένη χρήση, αλλά να το διατηρεί κατάλληλο για τη συμφωνημένη
χρήση σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης,
υποχρεούμενος σε άρση των πραγματικών του ελαττωμάτων.
Αν κατά το χρόνο παράδοσης στο
μισθωτή το μίσθιο έχει ελάττωμα που
εμποδίζει μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη χρήση (πραγματικό ελάττωμα) ή
αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης εμφανίσθηκε τέτοιο ελάττωμα, ο μισθωτής
έχει το δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολής του μισθώματος.
Επομένως, αν από την ύπαρξη
πραγματικού ελαττώματος εμποδίστηκε
ολικά η συμφωνημένη χρήση, ο μισθωτής
έχει δικαίωμα, προβαλλόμενο και κατ’ ένσταση, προς απόκρουση αγωγής του εκμισθωτή για καταβολή των μισθωμάτων,
να μην καταβάλει το μίσθωμα όσο διάστημα διαρκεί η παρεμπόδιση της χρήσης του μισθίου από το ελάττωμα.
Για τη συγκρότηση της έννοιας
του πραγματικού ελαττώματος του μισθίου δεν αρκεί οποιαδήποτε δυσμενής
κατάσταση της υλικής υπόστασης του
μισθίου πράγματος, αλλά απαιτείται κατάσταση τέτοια που να επηρεάζει τη λειτουργική χρήση του μισθίου, που συμφωνήθηκε (ΑΠ 922/2004 ΕλΔ 46, 1703,
ΕΑ 256/2005 ΕλΔ 46, 886).
Έτσι πραγματικό ελάττωμα αποτελεί και η αδυναμία χρήσης του μισθίου
όπως συμφωνήθηκε, λόγω απαγόρευσης
της χρήσης από δημόσια αρχή ή λόγω
αδυναμίας χορήγησης της απαιτούμενης
αδείας δημοσίας αρχής (ΟλΑΠ 50/2005
ΕλΔ 2006,84, ΕΑ 6711/2001 ΕΔΠ 2002,
357, ΕΘ 664/97 ΕλΔ 38, 1917).
Εξάλλου στις διατάξεις των άρθρων 579 - 581 ΑΚ καθορίζονται οι προϋποθέσεις με τη συνδρομή των οποίων
αποκλείεται η ευθύνη του εκμισθωτή για
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την ύπαρξη των πραγματικών ελαττωμάτων. Έτσι ο εκμισθωτής απαλλάσσεται
από την ευθύνη για πραγματικό ελαττώματα, εφόσον συμφωνήθηκε να μην ευθύνεται (βλ. Χ. Παπαδάκη «Αγωγές απόδοσης μισθίου» εκδ. 2006, αρ. 881 επ.).
Από τις ανωτέρω διατάξεις, με τις
οποίες ρυθμίζεται η ευθύνη του εκμισθωτή για κάθε είδους ελαττώματα του μισθίου, προκύπτει ότι αυτές είναι ενδοτικού
δικαίου, με την έννοια ότι επιτρέπεται, με
τους όρους πάντοτε των γενικών διατάξεων των άρθρων 332 επ. ΑΚ, να συμφωνηθεί ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της
ειδικής ευθύνης του εκμισθωτή (ΑΠ 1/2007
δημοσ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1474/2004 ΕλΔ
2005,811, ΕΑ 95/2007 ΕλΔ 2007, 921).
O ανακόπτων και ήδη εφεσίβλητος
δυνάμει του από 1-10-2002 συμφωνητικού
μίσθωσης εκμίσθωσε στον καθού η ανακοπή και ήδη εκκαλούντα ένα οικόπεδο
εμβαδού 208,50 τ.μ., που βρίσκεται στην
οδό Γούναρη αρ. 124 της Πάτρας, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει αυτός ως
υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.
Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε για χρονικό διάστημα πέντε ετών,
δηλαδή από 1-10-2002 έως 30-9-2007 και
το μηνιαίο μίσθωμα στο ποσό των 661,05
ευρώ για το πρώτο έτος της μίσθωσης,
πλέον χαρτοσήμου 3,60 %, ήτοι σύνολο
684,84 ευρώ, προκαταβαλλόμενο το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και αναπροσαρμοζόμενο κάθε έτος κατά ποσοστό ίσο με την
αύξηση του τιμαρίθμου του προηγουμένου
ημερολογιακού έτους πλέον 2%.
Πλην όμως από την κατάρτιση
της ως άνω μίσθωσης ο καθού η ανακοπή δεν μπορούσε να κάνει χρήση του
μισθίου ακινήτου, γιατί δεν ήταν δυνατή
η έκδοση άδειας λειτουργίας υπαίθριου
χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.
Ειδικότερα όταν ο καθού η ανακοπή απευθύνθηκε στη Δ/νση Μεταφορών,
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Επικοινωνιών και Ναυτιλίας της Ν.Α.
Αχαΐας και ζήτησε τη χορήγηση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, η ανωτέρω υπηρεσία τού απάντησε με το υπ’
αριθμ. πρωτ. 30100/11-11-2002 έγγραφό της ότι το μίσθιο ακίνητο βρίσκεται σε
περιοχή όπου από τις ισχύουσες διατάξεις χρήσης γης, υπάρχει εξαίρεση χρήσης για γήπεδο στάθμευσης.
Μετά απ’ αυτό ο καθού η ανακοπή απευθύνθηκε στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών του ανακόπτοντος για το ως άνω ζήτημα και αυτή
του απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
32474/Γ139/02/21-11-2002 έγγραφό της
ότι το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το υπ’ αριθμ. 237/2002 πρακτικό συνεδρίασης του της 21-5-2002,
επί του σχεδίου προεδρικού διατάγματος σχετικού με την «Τροποποίηση και
συμπλήρωση του από 25-4-1996 π.δ.
«Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Πατρών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού», γνωμοδοτεί ότι νομίμως
προβλέπεται χρήση κτιρίων και γηπέδων στάθμευσης, ενόψει του Ελλείμματος
χώρων στάθμευσης, το οποίο προκύπτει
από σχετική μελέτη του Δήμου Πατρέων.
Ο καθού η ανακοπή απευθύνθηκε πάλι στη Δ/νση Μεταφορών, Επικοινωνιών και Ναυτιλίας της Ν.Α. Αχαΐας
για να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, αλλά η υπηρεσία αυτή
του απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
31681/5-12-2002 έγγραφό της ότι το αίτημα του θα εξεταστεί εφόσον δημοσιευτεί η τροποποίηση και συμπλήρωση του
π.δ/τος «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Πατρών
και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού». Όμως ουδέ-
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ποτε χορηγήθηκε στον καθού η ανακοπή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
για το ως άνω μίσθιο ακίνητο.
Έτσι αυτός με την από 19-9-2003
εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρία - πρόσκληση προς τον ανακόπτοντα, που επιδόθηκε στον τελευταίο στις 24-9-2003,
όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ.
8565Β/24-9-2003 έκθεση επίδοσης του
Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο
Πατρών Α.Λ., κατήγγειλε την ως άνω μίσθωση, η οποία έκτοτε λύθηκε.
Κατόπιν αυτών ο καθού η ανακοπή
άσκησε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών την από 11-3-2004 αγωγή του κατά
του ανακόπτοντος, με την οποία ζητούσε
ν’ αναγνωριστεί ότι ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να του καταβάλει το ποσό των
340.905 ευρώ, προς αποκατάσταση της
ζημίας που υπέστη από το προαναφερόμενα πραγματικό ελάττωμα του μισθίου
ακινήτου, για την επιστροφή της εγγυοδοσίας που είχε καταβάλει κατά την κατάρτιση της μίσθωσης και για χρηματική του
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε
ερήμην τού τότε εναγόμενου (ανακόπτοντος) η υπ’ αριθμ. 850/2004 απόφαση του
ως άνω Πρωτοδικείου, η οποία δέχτηκε εν
μέρει την αγωγή και αναγνώρισε ότι αυτός
είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον τότε
ενάγοντα (καθού η ανακοπή) το ποσό των
4.420,09 ευρώ, για αποζημίωση με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και
για την επιστροφή της εγγυοδοσίας.
Κατά της ως άνω απόφασης ο
ανακόπτων άσκησε έφεση και εκδόθηκε
η υπ’ αριθμ. 1363/2006 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία έγινε δεκτό ότι η έλλειψη της δυνατότητας έκδοσης της ως άνω άδειας εμπόδισε τον καθού η ανακοπή να προβεί στη συμφωνημένη χρήση του μισθίου ακινήτου, ότι η
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αδυναμία αυτή, που συνιστούσε πραγματικό ελάττωμα, υπήρχε κατά το χρόνο παράδοσης του μισθίου ακινήτου στον καθού η ανακοπή και ότι ο ανακόπτων τη
γνώριζε ή τουλάχιστον όφειλε να τη γνωρίζει, αφού όταν καταρτίστηκε η σύμβαση μίσθωσης δεν είχε ακόμα εκδοθεί το
σχετικό π.δ. για την άρση της απαγόρευσης της χρήσης του μισθίου ακινήτου ως
υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και αφού έγινε δεκτή η έφεση, εξαφανίστηκε η πρωτόδικη υπ’ αριθμ. 850/2004
απόφαση, έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή
και αναγνωρίστηκε ότι ο ανακόπτων είναι
υποχρεωμένος να καταβάλει στον καθού
η ανακοπή το ποσό των 4.320,09 ευρώ,
με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής, προς αποζημίωσή του για τις
δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε προκειμένου να θέσει σε λειτουργία την ως
άνω επιχείρηση και για επιστροφή της εγγυοδοσίας που είχε καταβάλει κατά την
κατάρτιση της μίσθωσης για την τήρηση
των όρων της.
Με βάση την τελευταία αυτή απόφαση ο καθού η ανακοπή ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της υπ’ αριθμ. 451/2007
διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Πατρών, με την οποία υποχρεώθηκε ο ανακόπτων να καταβάλει στον καθού η ανακοπή το ποσό των 4.320,09 ευρώ, με το
νόμιμο τόκο από 27-3-2004.
Ο καθού η ανακοπή στις 20-42007 επέδωσε στον ανακόπτοντα αντίγραφο της ως άνω διαταγής πληρωμής
με την από 19-4-2007 επιταγή προς
πληρωμή κάτω από αντίγραφο εξ απογράφου της διαταγής πληρωμής, επιτάσσοντάς τον να του καταβάλει το ποσό
των 4.320,09 ευρώ, με το νόμιμο τόκο
από 27-3-2004, το ποσό των 165 ευρώ
για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη και
το ποσό των 250 ευρώ για έκδοση απογράφου και αντιγράφου αυτού, δικαιώ-
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ματα αντιγραφής, σύνταξη επιταγής και
επίδοση, το δεύτερο και το τρίτο ποσό
με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
διαταγής πληρωμής και επειδή ο ανακόπτων δεν κατέβαλε τα ως άνω ποσά,
ο καθού η ανακοπή του επέδωσε πάλι
στις 20- 4-2007 τη διαταγή πληρωμής με
την επιταγή προς πληρωμή, ο δε ανακόπτων άσκησε την υπό κρίση ανακοπή.
Με το μοναδικό λόγο της ανακοπής ο ανακόπτων ισχυρίστηκε ότι έχει
εξοφλήσει την απαίτηση του καθού η
ανακοπή για την ικανοποίηση της οποίας
επισπεύδεται η εναντίον του αναγκαστική εκτέλεση, καθόσον προέβη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 83 του ν.δ.
356/1974 «Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων», στις 7-6-2007, με την έκδοση σχετικού γραμματίου είσπραξης ποσού 5.544,34 ευρώ, σε συμψηφισμό της
με ισόποση απαίτησή του κατά του καθού
η ανακοπή για καταβολή των μισθωμάτων των μηνών Μαρτίου έως και Ιουλίου
του έτους 2003 και μέρους του μισθώματος του μηνός Αυγούστου του ίδιου έτους.
Ο ισχυρισμός αυτός παραδεκτά
προτάθηκε με την υπό κρίση ανακοπή
κατά της εκτέλεσης, καίτοι η ως άνω διαταγή πληρωμής είχε αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου με τη δεύτερη επίδοσή της
στον ανακόπτοντα και τη μη άσκηση κατ’
αυτής ανακοπής, αφού το δεδικασμένο
από τη διαταγή πληρωμής δημιουργήθηκε, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, στις 27-3-2007, όταν αυτή εκδόθηκε, ενώ ο σχετικός ισχυρισμός ανάγεται
σε επιγενόμενο από τη δημιουργία του
δεδικασμένου χρόνο, δηλαδή στις 7-62007, απορριπτόμενου έτσι του σχετικού
λόγου της έφεσης με τον οποίο ο καθού
η ανακοπή παραπονείται ότι εσφαλμένα
έγινε δεκτό με την εκκαλούμενη απόφαση ότι μετά τη δημιουργία του δεδικασμένου από την ως άνω διαταγή πληρωμής
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μπορούσε να προταθεί η ένσταση εξόφλησης δια του συμψηφισμού.
Ο καθού η ανακοπή ισχυρίστηκε κατ’
αντένσταση ότι δεν είχε υποχρέωση καταβολής των ως άνω μισθωμάτων, λόγω του
προαναφερόμενου πραγματικού ελαττώματος του μισθίου ακινήτου, που τον εμπόδισε
να προβεί στη συμφωνημένη χρήση του και
επομένως δεν εξοφλήθηκε με το συμψηφισμό η απαίτησή του κατά του ανακόπτοντος,
για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση.
Περαιτέρω ο εφεσίβλητος - ανακόπτων, προς απόκρουση της ανωτέρω
αντενστάσεως, προέβαλε με τις προτάσεις του ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου τον ισχυρισμό περί αποκλεισμού
της ευθύνης του για ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος, λόγω σχετικού συνομολογηθέντος όρου της μίσθωσης.
Ο ισχυρισμός αυτός, ο οποίος παραδεκτά προτείνεται πρώτη φορά στο
παρόν Δικαστήριο, κατ’ εφαρμογή της
διάταξης του άρθρου 527 αρ. 1 ΚΠολΔ,
ως υπεράσπιση του εφεσιβλήτου- ανακόπτοντος κατά της έφεσης και δεν μεταβάλλεται με τον ισχυρισμό αυτό η βάση
της ανακοπής, είναι ουσιαστικά βάσιμος
και πρέπει να γίνει δεκτός.
Πράγματι σύμφωνα με τον υπ’
αριθμ. 16 όρο του ως άνω συμφωνητικού μίσθωσης οι διάδικοι συμφώνησαν
τα εξής «Ρητά συμφωνείται ότι ο Δήμος
Πατρέων ουδεμία ευθύνη έχει για τη μη
λειτουργία της επιχείρησης πάρκινγκ,
παρά του μισθωτή για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς του.».
Επομένως, αφού με την ως άνω
συμφωνία των διαδίκων, απαλλάχτηκε ο
ανακόπτων από την ευθύνη του για την αδυναμία της χρήσης του μισθίου όπως συμφωνήθηκε, δεν εξέλιπε η υποχρέωση του καθού η ανακοπή, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη, να καταβάλει τα μι-
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σθώματα των μηνών Μαρτίου έως και Ιουλίου του έτους 2003, και μέρος του μισθώματος του μηνός Αυγούστου 2003.
Αποδείχτηκε ακόμα ότι ο ανακόπτων στις 7-6-2007 προέβη σε συμψηφισμό της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εναντίον
του αναγκαστική εκτέλεση, ύψους τότε
5.544,34 ευρώ, με την απαίτησή του
κατά του καθού η ανακοπή για τα ως άνω
οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 5.544,34
ευρώ, το ύψος της οποίας δεν αμφισβητεί ο τελευταίος. Με το συμψηφισμό αυτό
εξοφλήθηκε η απαίτηση για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εναντίον
του ανακόπτοντος αναγκαστική εκτέλεση.
Κατά συνέπεια το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη
απόφαση έκρινε ότι επήλθε εξόφληση με
συμψηφισμό της απαίτησης του καθού η
ανακοπή, για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση
και στη συνέχεια έκανε δεκτή την ανακοπή ως ουσιαστικά βάσιμη, με διαφορετική
εν μέρει αιτιολογία, η οποία αντικαθίσταται με την παρούσα (άρθρο 534 ΚΠολΔ),
ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις και όσα αντίθετα υποστηρίζει ο καθού η ανακοπή με
τους σχετικούς λόγους της έφεσής του είναι αβάσιμα και απορριπτέα.
Τέλος και ο λόγος της έφεσης με
τον οποίο ο καθού η ανακοπή παραπο-

νείται ότι εσφαλμένα το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχτηκε την ανακοπή, καθόσον
ο ανακόπτων παρά το νόμο προέβη στον
ως άνω συμψηφισμό, αφού δεν εφαρμόζεται το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων», το
οποίο προβλέπει συμψηφισμό απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και
όχι του Δημοσίου κατά του οφειλέτη, είναι
απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος,
καθόσον κατά τη διάταξη του άρθρου 83
παρ. 3 του ν.δ. 356/1974 ο συμψηφισμός
ενεργείται και αυτεπαγγέλτως από το Δημόσιο Ταμείο, εφόσον από τα σε αυτό στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη και με το συμψηφισμό οι αμοιβαίες
απαιτήσεις αποσβένονται, από το χρόνο
που συνυπήρξαν, η διάταξη δε αυτή, κατά
εκείνη του άρθρου 167 του ν.3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», εφαρμόζονται για την είσπραξη των
εσόδων των Δήμων και των Κοινοτήτων.
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω και
δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλος λόγος
έφεσης προς έρευνα, πρέπει να απορριφθεί αυτή ως αβάσιμη στην ουσία της
και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα
του εφεσίβλητου για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας σε βάρος του εκκαλούντος λόγω της ήττας του (άρθρα 176,
183 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

739/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλκαίος Βγενόπουλος, Αθανάσιος Καφέζας).
Διαταγή πληρωμής και δεδικασμένο. Λεπτομέρειες και ζητήματα.

Κατά το άρθρο 632 παρ.2 ΚΠολΔ.,
εάν μετά την επίδοση της διαταγής πληρωμής, δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακο-

πή, (ΚΠολΔ 632 παρ.1), εκείνος, υπέρ
του οποίου εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, μπορεί να επιδώσει και πάλι τη δι-
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αταγή στον οφειλέτη, που δικαιούται να
ασκήσει ανακοπή, μέσα σε προθεσμία
δέκα ημερών. Αν περάσει άπρακτη η
παραπάνω προθεσμία ή αν απορριφθεί
τελεσίδικα η ανακοπή του άρθρου 632
παρ.1 ΚΠολΔ., η διαταγή αποκτά δύναμη δεδικασμένου και μπορεί να προσβληθεί μόνο με αναψηλάφηση.
Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή,
η διαταγή πληρωμής, παρότι δεν αποτελεί δικαστική απόφαση, παράγει δεδικασμένο πλήρες, κατά τα αντικειμενικά και υποκειμενικά του όρια (βλ. σχετ.
Ολ. Α.Π. 30/1987 ΕλΔνη 28,1444, ΕφΑΘ
5770/1988 ΕλΔνη 31,375, Κονδύλη, το
δεδικασμένο, έκδ. 1983, σελ. 66-7 Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ, άρθρο 632, Νο 43).
Το γεγονός ότι η διαταγή πληρωμής δεν είναι δικαστική απόφαση, δεν
συνεπάγεται αναγκαίως και ότι αυτή δεν
δύναται, κατά νόμον, να παραγάγει δεδικασμένο, υπό τη θετική και την αρνητική
λειτουργία του, αφού το δεδικασμένο δεν
αποτελεί εννοιολογικό γνώρισμα των δικαστικών αποφάσεων, αλλά έννομη συνέπεια αυτών, που την προσδίδει διάταξη νόμου (Α.Π. 83/2004 ΕλΔνη 45, 736).
Έτσι το δεδικασμένο που παράγεται από τη διαταγή πληρωμής αναπτύσσει πλήρη τη λειτουργία του θετικώς και
αρνητικώς με αποτέλεσμα ο καθ’ ου η διαταγή πληρωμής οφειλέτης, να μην μπορεί σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη δίκη,
στην οποία είτε ως κύριο είτε ως προδικαστικό ζήτημα ανακύπτει η ύπαρξη της
απαιτήσεως για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, να αμφισβητήσει την
ύπαρξη της, είτε αρνούμενος τα παραγωγικά αυτής περιστατικά, είτε προβάλλοντας κατ’ αυτής ενστάσεις καταχρηστικές ή γνήσιες αυθύπαρκτες, συνεπαγόμενες τη διακώλυση της γενέσεως ή της
ασκήσεως της ή την κατάλυση της‚ των
οποίων όμως τα περιστατικά που θεμελι-
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ώνουν την ιστορική τους βάση είχαν γεννηθεί μέχρι του χρόνου εκδόσεως της διαταγής πληρωμής, που είναι το κρίσιμο
χρονικό σημείο στο οποίο και ανάγεται το
δεδικασμένο από τη διαταγή πληρωμής,
αφού αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται με την ανακοπή είναι η ύπαρξη των
νομίμων προϋποθέσεων εκδόσεως της
διαταγής πληρωμής, μεταξύ των οποίων και η ύπαρξη της απαιτήσεως (ΟλΑΠ
30/1987ο.π, ΑΠ 1593/1981 ΝοΒ 30,1058,
Κονδύλης ο.π. σελ. 62 επ.).
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο
330 ΚΠολΔ, το δεδικασμένο εκτείνεται
στις ενστάσεις που προτάθηκαν καθώς
και σε εκείνες που μπορούσαν να προταθούν αλλά δεν προτάθηκαν. Από τις
ενστάσεις που δεν προτάθηκαν εξαιρούνται εκείνες που στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωμα, το οποίο μπορεί να ασκηθεί με κύρια αγωγή.
Από τις παραπάνω διατάξεις, σε
συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 321,
322 παρ. 1 και 324 του ίδιου Κώδικα,
συνάγεται ότι το δεδικασμένο καλύπτει
τις ενστάσεις, η παραδοχή των οποίων
οδηγεί στην κατάλυση ή στον περιορισμό
των κριθέντων στην προγενέστερη δίκη,
από την οποία αυτό προέκυψε.
Για να διαπιστωθεί συνεπώς, αν
μία ένσταση [καταχρηστική ή γνήσια] καλύπτεται από το δεδικασμένο, ερευνάται
αν η άσκηση και παραδοχή της αντίστοιχης αγωγής [δηλαδή της αγωγής για το
δικαίωμα, στο οποίο στηρίζεται η ένσταση], θα οδηγούσε στην αναίρεση ή στον
περιορισμό του δεδικασμένου.
Σε καταφατική περίπτωση, το παραπάνω δικαίωμα αντιφάσκει προς τα
κριθέντα στην προγενέστερη δίκη και
καλύπτεται συνακόλουθα από το δεδικασμένο, ενώ σε αρνητική περίπτωση
δεν καλύπτεται και μπορεί να ασκηθεί
με αγωγή ή με ένσταση [βλ. σχετ. ΑΠ
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1570/2003 ΕλΔ/νη 45.410, ΑΠ 525/1996
ΕλΛ/νη 38.80 και Κονδύλη Το δεδικασμένον παρ. 23 σελ. 281 -282].
Έτσι, καλύπτονται όλες οι λεγόμενες καταχρηστικές ενστάσεις [βλ. για την
έννοια αυτών ΑΠ 598/1986 και 1214/1986
ΝοΒ 38 σελ. 370 και 908 αντίστοιχα] και
οι γνήσιες αυθύπαρκτες [αυτοτελείς] ενστάσεις είτε προτάθηκαν είτε δεν προτάθηκαν, μολονότι τα περιστατικά που τις
απαρτίζουν είχαν συμπληρωθεί κατά τη
συζήτηση της προγενέστερης αγωγής
και μπορούσαν συνεπώς να προταθούν.
Αντίθετα, οι γνήσιες μη αυθύπαρκτες [μη αυτοτελείς] ενστάσεις, δηλαδή
εκείνες που συνάπτονται με άλλο δικαίωμα, του οποίου αποτελούν τρόπο άσκησης, αν δεν προτάθηκαν, δεν καλύπτονται
από το δεδικασμένο, εφόσον το δικαίωμα
στο οποίο στηρίζονται μπορεί να ασκηθεί
και με κύρια αγωγή και μάλιστα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως προς τη δικαιολογητική σχέση που κρίθηκε στην προγενέστερη δίκη, από την οποία προέκυψε
το δεδικασμένο, αφού ένα τέτοιο δικαίωμα δεν θα αντιφάσκει προς το δεδικασμένο [βλ, σχετ. ΑΠ 327/1994 ΝοΒ 43.241,
ΕφΑΘ 10894/1995 ΕλΔ/νη 37.1616, Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας Ερμ. ΚΠολΔ 330
αριθμ. 8 και Κονδύλη όπ. παραπάνω].
Περαιτέρω, η στα πλαίσια της αναγκαστικής εκτελέσεως υπό του επισπεύδοντος δανειστού επιδεικνυόμενη συμπεριφορά που είναι αντίθετη προς την καλή
πίστη και τα χρηστά ήθη συνιστά ουσιαστικό ελάττωμα του τίτλου και επομένως
δύναται να προσβληθεί με την ανακοπή
του άρθρου 933 ΚΠολΔ (ΑΠ 7253/72 ΝοΒ
21,524, Μπρίνια Αναγκ.Εκτελ. παρ. 152,
644, Μπέη Αι ειδικαί Διαδικασίαι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου σελ.
434-435 ‚ Γ.Σταθέα, ο.π. σελ.171).
Πλην όμως η κατάχρηση μιας δικονομικής δυνατότητας ή ευχέρειας που
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γίνεται κατά παράβαση των αρχών της
καλής πίστεως και των χρηστών ηθών,
που ευρίσκουν έδαφος εφαρμογής και
στα πλαίσια της πολιτικής δίκης (βλ. σχ.
Μητσόπουλο Δίκη 5 σελ. 400 επ.) με
οποιαδήποτε μορφή και αν αυτή (η κατάχρηση) εμφανίζεται δεν πρέπει να συγχέεται με την κατάχρηση του δικαιώματος που αποτελεί το νομικό αντικείμενο
της δίκης ή για την ικανοποίηση του οποίου διενεργείται η αναγκαστική εκτέλεση.
Η κατάχρηση δικαιώματος του
άρθρου 281 ΑΚ συνιστά ένσταση γνήσια αυτοτελή κατά του ασκουμένου δια
της αγωγής, ανταγωγής ή κύριας παρεμβάσεως δικαιώματος διακωλυτική της
ασκήσεως της. Αν δε προταθεί εγκαίρως
στην πολιτική δίκη (άρθρ. 269 ΚΠολΔ)
και κριθεί βάσιμη έχει ως αποτέλεσμα
την απόρριψη της αγωγής, ανταγωγής
κλπ. ως κατ’ ουσίαν αβασίμου. Αν όμως
δεν προταθεί καλύπτεται από το δεδικασμένο της τελεσιδίκου αποφάσεως επί
της αγωγής κατ’ άρθρο 330 ΚΠολΔ.
Η δε καταχρηστική άσκηση δικονομικής δυνατότητας αναφέρεται στην διενέργεια των επί μέρους διαδικαστικών πράξεων της δίκης ή εκείνης της αναγκαστικής
εκτελέσεως, συνεπάγεται δε την ακυρότητα αυτών, απαγγελόμενη με δικαστική απόφαση κατόπιν σχετικού αιτήματος, σύμφωνα με την γενικώς κρατούσα στο δικονομικό
σύστημα αρχή της μη αυτοδίκαιης ακυρότητας των διαδικαστικών πράξεων.
Οι δύο παραπάνω νομικές έννοιες μπορεί μεν να έχουν το ίδιο νομικό και
ηθικό υπόβαθρο, πλην όμως από άποψη εννόμων συνεπειών και του νομικού
χώρου στον οποίο αυτές εκδηλώνονται
είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
Έτσι αν ο δανειστής επισπεύδει κατά του
οφειλέτου αναγκαστική εκτέλεση κατά
παράβαση των ανωτέρω αρχών, δημιουργείται λόγος ακυρότητας της εκτελέ-
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σεως που μπορεί να προβληθεί με την
ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ που θα
έχει ως διαπλαστικό αίτημα την ακύρωση της αναγκαστικής εκτελέσεως.
Δεν μπορεί όμως ο οφειλέτης ως
λόγο ανακοπής κατά της εκτελέσεως
να επικαλεστεί την καταχρηστική άσκηση του ουσιαστικού δικαιώματος εκ μέρους του δανειστού για την ικανοποίηση του οποίου επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση, εφόσον ο εκτελεστός τίτλος έχει εξοπλισθεί υπό του νόμου με δύναμη δικασμένου,, το οποίο κάλυψε και
την παραπάνω γνήσια ένσταση.
Επομένως, ο οφειλέτης με την
ανακοπή κατά της εκτελέσεως θα περιορισθεί να επικαλεστεί μόνο ως λόγο αυτής την συμπεριφορά (αντίθετη προς την
καλή πίστη και τα χρηστά ήθη), που επέδειξε ο επισπεύδων δανειστής αποκλειστικώς και μόνο στα πλαίσια της αρξαμένης αναγκαστικής εκτελέσεως και όχι
εκείνη που επέδειξε κατά παράβαση του
άρθρου 281 ΑΚ κατά την άσκηση του ουσιαστικού δικαιώματος, του οποίου πλέον, λόγω δεδικασμένου, δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί ούτε η ύπαρξη του, ούτε η
νομιμότητα της ασκήσεώς του.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 333 §1
ΚΠολΔ, οι διάδικοι και οι διάδοχοι αυτών
δεν μπορούν να προσβάλουν την απόφαση για δόλο κάποιου διαδίκου ή τρίτου, παρά μόνο στις περιπτώσεις που
επιτρέπεται αναψηλάφηση.
Η έννοια της διατάξεως αυτής είναι ότι ο διάδικος ή οι διάδοχοι αυτού δεν
μπορούν, επικαλούμενοι δόλο του αντιδίκου ή τρίτου, να προσβάλουν την απόφαση, παρά μόνο αν η δόλια ενέργεια
συνιστά ορισμένο λόγο αναψηλαφήσε-
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ως και μόνο με το ένδικο αυτό μέσο και
μέσα στην προβλεπόμενη για την άσκηση του προθεσμία (Δ. Κονδύλη: Το δεδικασμένον, έκδ. 1983, 32, ΑΠ 1086/1985
Συμ. Βασ. Νομ. έτους 1987 σελ. 116, ΕΑ
5328/1978 ΝοΒ 27. 232).
Ο λόγος της διατάξεως είναι ότι το
δεδικασμένο, σκοπό έχει να ικανοποιήσει το δημόσιο συμφέρον, που απαιτεί την αποφυγή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων μεταξύ των αυτών διαδίκων, την διατήρηση βεβαιότητος στο
δίκαιο και την διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης (Γ Ράμμου: Στοιχεία ΠολΔικ,§145, Φραγκίστα: Θέμις ΞΔ 73, ΕΑ
8028/1983 ΕλλΔνη 25 σ. 1035).
Για τον λόγο αυτόν δεν μπορεί να
ανατραπεί ή να καταστεί ανενέργητο το δεδικασμένο, είτε αμέσως με την δημιουργία
νέας δίκης για το αντικείμενο μεταξύ των
διαδίκων, είτε εμμέσως με την προσβολή
του δεδικασμένου ως προϊόντος δόλου, με
την άσκηση από τον διάδικο που νικήθηκε
νέας αγωγής κατά του νικήσαντος, με την
οποία θα επιδιώκεται, κατά τα άρθρα 914
και 919 ΑΚ, η επιδίκαση αποζημιώσεως,
ίσης προς το αντικείμενο που επιδικάσθηκε
(ΑΠ 745/1986 Συμ. Βασ. Νομ. έτους 1987
σελ. 115), αφού σύμφωνα με την κρατούσα
θεωρία της πρόσφορου αιτίας, η ζημία του
ενάγοντος δεν προήλθε από την δικαστική
απόφαση ή την εκτέλεση αυτής και η μείωση της περιουσίας εκείνου από την εκτέλεση της αποφάσεως δεν αποτελεί ζημία,
κατά την έννοια των άρθρων 914 και 919
ΑΚ, καθ’ όσον με δύναμη δεδικασμένου έχει
κριθεί ότι αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του
καταδικασθέντος (ΑΠ 1571/1987 Συμ.Βασ.
Νομ. έτους 1993 σελ. 79‚ Εφ.Αθ.7604/1995
Ελ.Δ/νη 37,694).
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9. εργατικο δικαιο
52/2010
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Γεώργιος Παναγιώτου).
Μισθωτοί υπαγόμενοι στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού για
χορήγηση σύνταξης. Συμπλήρωση των προϋποθέσεων για να λάβουν σύνταξη γήρατος. Τι δικαιούται να λάβουν από τον εργοδότη τους για αποζημίωση. Διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. ΚΤΕΛ. Εργαζόμενοι. Δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση του ν.2112/1920. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 5 παρ.1 του
ν.435/1976 με το οποίο αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδ. του άρθρου 8
ν.3198/1955, που είχε προστεθεί με την
παρ.4 του άρθρου 8 του ν.δ. 3789/1957
«μισθωτοί εν γένει υπαγόμενοι στην
ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού
οργανισμού για τη χορήγηση σύνταξης,
οι οποίοι συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για να λάβουν
πλήρη σύνταξη γήρατος, μπορούν αν
μεν έχουν την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη
να αποχωρούν από την εργασία, αν δε
έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, είτε
να αποχωρούν, είτε να απομακρύνονται
από την εργασία τους από τον εργοδότη τους, λαμβάνοντας σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις οι μεν επικουρικώς ασφαλισμένοι το 40%, οι δε μη ασφαλισμένοι
επικουρικώς το 50% της αποζημιώσεως, την οποία δικαιούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για
την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από
τον εργοδότη.
Για την αποζημίωση που χορηγείται σύμφωνα με τα παραπάνω στους
αποχωρούντες ή απομακρυνόμενους μισθωτούς εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά,

όλα όσα ορίζονται στα άρθρα 1, 2, 3, 4
,5 ,6, 7, 8 και 9 του ν.3198/1955, καθώς
και στις διατάξεις του ν. 2112/1920 και
του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920».
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 30 του
ν.2556/1997 «Οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ
(Αστικά –Υπεραστικά ) δικαιούνται από
τον εργοδότη τους, απολυόμενοι ή αποχωρούντες λόγω συνταξιοδοτήσεως
τους, την αποζημίωση του ν.2112/1920,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, χωρίς τους περιορισμούς του α.ν. 173/1967».
Τέλος, κατά το άρθρο 2 παρ.2 του
Α.Ν. 173/1967, σε όσες περιπτώσεις εργοδότης είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.,
ή Τράπεζες ή επιχειρήσεις και Οργανισμοί κοινής ωφέλειας ή επιχειρήσεις
επιχορηγούμενες από το Κράτος, στις
οποίες συγκαταλέγονται και τα ΚΤΕΛ
(Ολ.ΑΠ 18/2003), η οφειλόμενη από το
Ν.2112/1920 αποζημίωση δεν μπορεί
να υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το
ποσό των 240.000 δρχ., το οποίο μετά
την αναπροσαρμογή του με το άρθρο 33
του Ν. 1876/1990 ανήλθε στο ποσό των
1.500.000 δρχ.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι οι εργαζό-
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μενοι στα ΚΤΕΛ, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται με συνταξιοδότηση
λόγω γήρατος, δικαιούνται (οι επικουρικώς ασφαλισμένοι) την αποζημίωση του
Ν. 2112/1920, όπως εξειδικεύθηκε αυτή
με το άρθρο 30 του Ν.2556/1997, σε ποσοστό 40%, αφού με την τελευταία διάταξη ήρθη ο περιορισμός της αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως
εργασίας στο ποσό των 1.500.000 δρχ.
για τους εργαζόμενους στα ΚΤΕΛ και
συνεπώς, εφόσον συντρέχουν κατά το
Ν.2112/1920 οι προϋποθέσεις μεγαλύτερης του ποσού αυτού της αποζημιώσεως, οφείλεται η μεγαλύτερη αυτή αποζημίωση (ΟλΑΠ 41/2002 ΔΕΝ 2003, 654,
Ολ 40/2005 ΕλλΔνη 46 (2005), 1050, ΑΠ
1040/2008 ΔΕΝ 2008, 1515 με πορίσματα νομολογίας, ΕφΠατρών 957/2009).
Εξάλλου, με το άρθρο 6 παρ.2 του
ν.3198/1955 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της
σχέσεως εργασίας διατάξεων» ορίζεται ότι
«πάσα αξίωσις μισθωτού περί καταβολής ή
συμπληρώσεως της κατά τον ν.2112/1920,
ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, ή το
β.δ. της 16/18 Ιουλίου 1920 αποζημιώσεως, τυγχάνει απαράδεκτος, εφ’ όσον η σχετική αγωγή δεν εκοινοποιήθη εντός εξαμήνου αφ’ ης κατέστη απαιτητή».
Από την τελευταία αυτή διάταξη
προκύπτει σαφώς ότι η καθοριζόμενη
εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία αφορά
αποζημίωση, την οποία ο μισθωτός δικαιούται απ’ ευθείας από το ν. 2112/1920
ή το β.δ. 16/18-7-1920 και όχι αποζημίωση που αυτός δικαιούται από άλλη αιτία, όπως από διατάξεις άλλων ειδικών
νόμων, από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και από διαιτητικές αποφάσεις, οι
οποίες παραπέμπουν στον ν.2112/1920,
μόνο για τον καθορισμό του μεγέθους
της αποζημιώσεως, εκτός αν οι διατάξεις αυτές παραπέμπουν και στο άρθρο
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6 του ν. 3198/1955.
Η διάταξη του άρθρου 30 του
ν. 2556/1997 παραπέμπει γενικά στο
ν.2112/1920 για τον προσδιορισμό του
ύψους της αποζημιώσεως απολύσεως και
όχι και στο άρθρο 6 παρ.2 του ν.3198/1955,
με συνέπεια να μη ισχύει για την ως άνω
αποζημίωση (συνταξιοδότησης) το θεσπιζόμενο με την τελευταία διάταξη απαράδεκτό (ad hoc βλ.ΑΠ 1950/2007 ΔΕΝ 2008,
22 ΕλλΔ/νη 49 (2008), 163, ΑΠ 554/2002
ΕλλΔνη 44.459).
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει με σαφήνεια, ότι
προϋπόθεση για την απόληψη της παραπάνω αποζημιώσεως είναι μόνο ότι ο
μισθωτός α) συμπλήρωσε τις προϋποθέσεις για να λάβει πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό και β)αποχώρησε από την εργασία του ή, προκειμένου για υπάλληλο αποχώρησε ή απομακρύνθηκε από
τον εργοδότη του, μετά τη συμπλήρωση
των προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως
του με πλήρη σύνταξη γήρατος. Αν δεν
συντρέξουν σωρευτικά και οι δύο αυτές
προϋποθέσεις δεν γεννιέται αξίωση του
μισθωτού για την απόληψη της παραπάνω αποζημιώσεως, χωρίς να ισχύει το
θεσπιζόμενο απαράδεκτο με την προαναφερόμενη διάταξη.
Αποδείχθηκε ότι ο ενάγων προσλήφθηκε το έτος 1973 από το ΚΤΕΛ
Αχαΐας το οποίο το έτος 2003 διαδέχθηκε η εναγομένη εταιρεία με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
προκειμένου να παρέχει σ’αυτό υπηρεσίες εφεδρικού οδηγού λεωφορείου εντεταγμένου σ’αυτήν.
Η εναγομένη από το έτος 2004
έπαυσε να απασχολεί τον ενάγοντα ως
εφεδρικό οδηγό η σύμβαση όμως συνέχισε να υφίσταται και στις 19.10.2007 ο ενάγων υπέβαλε αίτηση στο ΙΚΑ και αποχώ-
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ρησε από την υπηρεσία λόγω πλήρωσης
των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση.
Κατά την ημέρα της αποχώρησης
λόγω της συνταξιοδότησης του ο ενάγων
δικαιούται να λάβει από την εναγομένη
το ποσοστό 40% της νόμιμης αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 εδ. β΄ του
ν.3198/1955 που στη προκειμένη περίπτωση ανέρχεται ενόψει και του συνολικού χρόνου απασχόλησης στο ποσό των
(1.740 +1/16=290=2.030 χ 24) 48.720
ευρώ χ 40% = 19.488 ευρώ.
Ο περιορισμός αυτός του ανωτάτου ορίου της αποζημιώσεως που
προβλέπεται από τον Α.Ν. 173/1967 είναι νόμιμος γιατί με το άρθρο 30 του
Ν.2556/1997 ήρθη για τους εργαζομέ-

νους στα ΚΤΕΛ ο περιορισμός του ανωτάτου ορίου της αποζημιώσεως που
προβλέπεται από τον ΑΝ 173/1967 και
δεν εθίγη το ποσοστό αποζημιώσεως
των 40% ή 50% για τους επικουρικώς
ή μη ασφαλισμένους αντίστοιχα που
προβλέπεται από το άρθρο 8 εδ. β΄ του
Ν.3198/1955, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του, με το άρθρο 5 παρ.1 του
Ν.435/1976 το οποίο σε περίπτωση που
υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 δραχ.
καταβάλλεται ολόκληρο, όπως εν προκειμένω συμβαίνει αφού η αποζημίωση
που δικαιούται ο ενάγων και αντιστοιχεί
στο 40% της πλήρους υπερβαίνει το όριο
των 1.500.000 δραχ. και επομένως πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο.

122/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βασιλική Τσουκαλά, Ρήγας Λευκαδίτης).
Σύμβαση εργασίας. Συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου για ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία που θα είναι μικρότερης διάρκειας από την
κανονική (μερική απασχόληση). Απαραίτητα απαιτείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες
να γνωστοποιηθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας γιατί αλλιώς τεκμαίρεται ότι καλύπτει
σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Το τεκμήριο όμως είναι μαχητό. Υπερεργασία. Έννοια. Κυριακή. Αρχίζει από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και λήγει τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Μπορεί ανάλογα με τις συνθήκες που έγινε να συνιστά αδικοπραξία οπότε χωρεί αποζημίωση για
ηθική βλάβη. Ισχυρισμός για την εξόφληση. Είναι ένσταση. Τί πρέπει να περιλαμβάνει για να είναι ορισμένη Κατάχρηση δικαιώματος. Στοιχεία της.

Στο άρθρο 38 παρ.1 του ν.
1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 2 του ν.2639/1998, ορίζεται ότι
¨ Κατά τη σύσταση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης
και ο μισθωτός μπορεί, με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργα-

σία, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας
από την κανονική (μερική απασχόληση).
Η συμφωνία, εφόσον σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάρτιση της
δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει
σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση¨.
Από την πιο πάνω διάταξη προκύπτει ότι η εξ αρχής πρόσληψη μαθητή σε
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μερική απασχόληση ή η κατά τη διάρκεια
της συμβάσεως εργασίας μεταβολή του καθεστώτος πλήρους απασχόλησης σε μερική απασχόληση είναι επιτρεπτή, κατόπιν
συμφωνίας που καταρτίζεται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, στο πλαίσιο της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (Α.Κ.
361), που εφαρμόζεται και στο εργατικό
δίκαιο (βλ.Α.Π. 874/2004 Ελ.Δ. 45.1639).
Προκειμένου, όμως, να εξασφαλισθεί το ότι ο εργαζόμενος, ο οποίος έχει
προσληφθεί με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, δεν θα υποχρεωθεί εκ των υστέρων
και χωρίς τη θέληση του είτε να ανεχθεί
μείωση του χρόνου της συμφωνηθείσας
πλήρους απασχόλησης (με μονομερή
μεταβολή των όρων εργασίας από τον
εργοδότη) είτε, να αμειφθεί με αποδοχές υποδεέστερες εκείνων που αντιστοιχούν στον πραγματικό και πλήρη χρόνο
της απασχόλησης του (με τον ισχυρισμό
του εργοδότη, ότι, δήθεν, είχε συμφωνηθεί μικρότερη διάρκεια εργασίας), πρέπει
η συμφωνία για τη μερική απασχόληση
να καταρτισθεί εγγράφως και να γνωστοποιηθεί εγκαίρως στην αρμόδια αρχή.
Με τον τρόπο αυτόν, τόσο το περιεχόμενο της συμφωνίας, όσο και ο χρόνος της κατάρτισης της αποκτούν βεβαιότητα και δεκτικότητα ελέγχου. Για την
περίπτωση που θα παραλειφθούν οι διατυπώσεις αυτές, τεκμαίρεται ότι η συμφωνία για την παροχή εξαρτημένης εργασίας, την οποία επικαλείται κάποιος
από τους διαδίκους, καλύπτει εργασιακή σχέση με πλήρη απασχόληση.
Το τεκμήριο που δημιουργείται
από την παράλειψη του εργοδότη να γνωστοποιήσει εμπρόθεσμα στην Επιθεώρηση Εργασίας την κατάρτιση με το μισθωτό
έγγραφης συμβάσεως μερικής απασχόλησης είναι μαχητό, αφού δεν ορίζεται
το αντίθετο στο νόμο (άρθρο 338 παρ.2
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Κ.Πολ.Δ.) και συνεπώς ανατρέπεται, αν
αποδειχθεί ότι η σύμβαση αυτή αφορούσε πράγματι μερική και όχι πλήρη απασχόληση (Α.Π. 917/2006 Ελ.Δ. 48, 1405
Α.Π. 1340/2005 Ελ.Δ. 48, 1070).
Κατά το άρθρο 6 της από 6.2.1978
και 14.2.1984 ΕΓΣΣΕ, ως υπερεργασία
θεωρείται η απασχόληση πέρα από τις
40 ώρες (συμβατικό ωράριο) και μέχρι
το νόμιμο ωράριο εβδομαδιαίως (8 ώρες
την ημέρα και 48 ώρες την εβδομάδα για
τους απασχολούμενους επί 6 ημέρες και
9 ώρες ημερησίως και 45 ώρες εβδομαδιαίως για τους απασχολούμενους επί
5νθήμερο) και ο εργοδότης τότε υποχρεώνεται σε καταβολή προς τον εργαζόμενο προσαύξησης 25% για κάθε ώρα εργασίας πάνω από τις 40 ώρες την εβδομάδα και μέχρι συμπληρώσεως του προαναφερθέντος νομίμου ωραρίου εβδομαδιαίως, υπολογιζόμενης με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές, δηλαδή με βάση
τις τακτικές αποδοχές, ενώ ως υπερωρία
λαμβάνεται υπόψη η ημερήσια απασχόληση, δηλαδή άνω των 8 ή 9 ωρών με τις
πιο πάνω διακρίσεις (ανάλογα με το είδος
εβδομαδιαίας απασχόλησης), ούσα νόμιμη ή παράνομη κατ’ άρθρο 1 ν.435/1976,
ανάλογα με το εάν υπάρχει ή όχι άδεια της
Αρχής, καθοριζόμενης επί παράνομης
υπερωρίας της προσαύξησης σε 100%
του καταβαλλόμενου ωρομισθίου, όπως
αυτό ορίζεται κατά τον προαναφερθέντα
τρόπο (βλ.ΑΠ 3-5/1999 ΕλΔ 40.273, ΑΠ
1043/1999 ΕλΔ 40.1551).
Την 1.4.2001, η υπερεργασία καταργείται και η απασχόληση πέρα απ’ τις
40 ώρες και μέχρι τις 43 θεωρείται ως ιδιόρρυθμη υπερωρία, νόμιμη και επιτρεπτή, κατ’ άρθρον 4 § 2 ν.2874/2000, για
κάθε ώρα της οποίας οφείλεται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, προσαυξημένο κατά 50% (§ 4 του ίδιου άρθρου),
η δε πέραν των 43 ωρών την εβδομά-
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δα απασχόληση του μισθωτού στις επιχειρήσεις που εφαρμόζεται το συμβατικό ωράριο, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση (νόμιμη ή παράνομη) ως προς
όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις
και διαδικασίες έγκρισης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 4 § 3 ‚4 και 5 του άνω
νόμου και 1 του ν. 435/1976).
Στη συνέχεια, με το ν. 3385/2005,
επανήλθε από 1-10- 2005 εν μέρει το
πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω
ν. 2874/2000 καθεστώς. Συγκεκριμένα
επανήλθε η έννοια της υπερεργασίας και
ορίστηκε ότι σε επιχειρήσεις όπου ισχύει η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας ο εργοδότης μπορεί να απασχολεί τον εργαζόμενο επί 5 ώρες την εβδομάδα επιπλέον, αμείβοντας τον με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25%.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν. 3385/2005, ορίσθηκε ότι στις ως άνω
επιχειρήσεις υπερωριακή θεωρείται η
απασχόληση πέραν των 45 ωρών. Ειδικότερα δε, η υπερωρία, για την οποία δεν
τηρούνται οι νόμιμες διατυπώσεις, ονομάζεται πλέον κατ’ εξαίρεση υπερωρία
και αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% (βλ.
σχετ. με τις ρυθμίσεις του ν. 3385/2005
Ζερδελή, Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις 2007, 925 επ.).
Εξάλλου, σε όσες περιπτώσεις γίνεται λόγος για καταβαλλόμενο ημερομίσθιο νοείται το τμήμα του μισθού ή του
ημερομισθίου, το οποίο αναλογεί σε κάθε
ώρα εργασίας κατά τις ημέρες απασχολήσεως, με βάση τις συμφωνίες ή τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο αυτό.
Δεν ερευνάται δηλαδή το ύψος
των τακτικών αποδοχών του μισθωτού
υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως,
αφού ενδιαφέρει μόνον το κατά τον κρίσιμο χρόνο οφειλόμενο και καταβαλλόμενο
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ωρομίσθιο, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται πρόσθετες τακτικές παροχές που δεν
καταβάλλονται κατά τον χρόνο που ο εργαζόμενος παρέχει υπερεργασία ή υπερωριακή εργασία (ΟλΑΠ 4/1999, ΔΕΝ 55/279,
ΑΠ 24/2000, ΕλΔ 2000.719, ΑΠ 119/1997
ΔΕΝ 54.17, ΕφΘεσ 584/2005, ΔΕΕ
2006.89, ΕφΑθ 1926/1999 ΕλΔ 2000.1399,
ΕφΑθ 9601/1998, ΕλΛ 2000.168, ΕφΑθ
5177/1998, ΕλΛ 2000.501).
Περαιτέρω, η Κυριακή, η οποία θεωρείται ότι αρχίζει από τα μεσάνυχτα του
Σαββάτου προς Κυριακή και λήγει τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, (ΑΠ
118/1997, ΕΕργΔ 57.372, ΑΠ 1206/1991,
ΔΕΝ 50.315, ΕφΑθ 9672/1997, ΕλΛ
39.1378), είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας και, επομένως, η απασχόληση του εργαζομένου κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται, εκτός από τις ειδικά προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις (άρθ. 1 παρ.
2 και 3 παρ. 1 β.δ. 748/1966).
Στην εβδομαδιαία εργασία δεν
συνυπολογίζεται η εργασία του μισθωτού σε ημέρα Κυριακή ή άλλη ημέρα
ανάπαυσής του, όπως θεωρείται και το
Σάββατο για τους εργαζόμενους με το
σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, καθόσον η εργασία αυτού
κατά τις παραπάνω ημέρες ρυθμίζεται
με αυτοτελείς διατάξεις (ΑΠ 967/98 ΔΕΝ
55.362, ΑΠ 353/95 ΔΕΝ 51.1361, ΑΠ
1017/95 ΔΕΝ 51.1364, ΑΠ 1058/86 ΔΕΝ
44.132, ΕφΑ8 5177/98 ΔΕΝ 55.1187,
ΕφΘεσ 1605/94 ΕΕΝ 1994.1029, ΕφΠειρ 1904/88 ΔΕΝ 45.1265) και ειδικότερα η αμοιβή για εργασία κατά ημέρα
Σάββατο (επί ισχύοντος 5νθημέρου) παρέχεται βάσει των διατάξεων των 904 επ.
ΑΚ (ΑΠ 1164/1995 ΔΕΝ 51.1366, ΑΠ
1017/1995 οπ. παρ.) και έτσι τυχόν εργασία του μισθωτού κατά τις ημέρες αυτές (Κυριακή - αργία ή Σάββατο) αποτελεί υπερεργασία ή υπερωριακή εργα-
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σία, μόνο αν υπερβαίνει τη συγκεκριμένη μέρα απασχόλησης το ανώτατο νόμιμο όριο ημερήσιας απασχολήσεως, δηλαδή τις 8ώρες (ΑΠ 45/2006, δημ. Νόμος, ΑΠ 33/2004, ΕΕργΔ 2004.662, ΑΠ
679/2001, ΕλΔ 2001.1590).
Σημειωτέον ότι: η αξίωση καταβολής αποζημίωσης για παροχή παράνομης υπερωριακής απασχόλησης
κατά το χρονικό διάστημα μετά την 1-102005 (ήτοι από την ισχύ του ως άνω ν.
3385/2005), οφείλεται, κατά τις διατάξεις
του αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Εάν δε η υπερεργασία ή η υπερωριακή απασχόληση συμπίπτει με παροχή εργασίας κατά τη νύκτα συνυπολογίζεται, για την εξεύρεση του καταβαλλόμενου ωρομισθίου η προσαύξηση 25%
(βλ. ΟλΑΠ 3/1999, ΝοΒ 47.1115, ΑΠ
229/2001, ΕλλΔνη 2001.1591, ΔΕΕ 2002.
741, ΑΠ 1027/2000, ΕλλΔνη 2001.407).
Η δε προσαύξηση εκ ποσοστού 75% και
25% αντιστοίχως λόγω παροχής Κυριακής και νυκτερινής εργασίας, υπολογίζεται επί των νομίμων αποδοχών του εργαζομένου (ΑΠ 1221/2005 ΔΕΕ 2006/522).
Όσον αφορά την τοκοδοσία των
επιμέρους αξιώσεων πρέπει να λεχθούν
τα εξής: Οι αιτούμενοι μισθοί υπερημερίας,
τοκοφορούν από την Πρώτη του επόμενου
-μήνα από εκείνον που αφορούν (άρθρα
345, 349 παρ. 1, 350, 655 εδάφια α’ και β1,
656 εδάφιο α’ και 672 ΑΚ, βλ. ΑΠ 1341/2002,
ΕλλΔνη 2003.453 ΑΠ 692/2001, ΕλλΔνη
2002.737, ΑΠ 509/1996, ΔΕΝ 1997.8,
ΑΠ 474/1994, ΕΕργΔ 1995.978, ΕφΑθ
4825/1995 ΕΕργΔ 1996.1065, ΕφΘεσ.
1607/1994, ΔΕΝ 1994.1271).
Για την αμοιβή για παροχή υπερεργασίας, νόμιμης υπερωρίας νυχτερινής εργασίας και νόμιμης εργασίας
κατά την Κυριακή οφείλεται τόκος από
την πρώτη του επόμενου μήνα από
εκείνον που αφορά η κάθε επιμέρους
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μηνιαία αξίωση (άρθρο 655 ΑΚ, βλ.
ΟλΑΠ 39-40/2002, ΕλλΔνη 2003. 118,
ΕΕργΔ 2002.1478, ΑΠ 945/2001, ΕΕργΔ
2002.168, Εφετείο Ιωαννίνων 14/2007
ΕΕργΔ 2007/473, ΑρχΝ 2007.298), για
τα επιδόματα δε, δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και τις αποδοχές και το επίδομα αδείας τάσσεται από
το νόμο (άρθρα 10 της ΥΑ 19040/1981,
που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.
1082/1980, 4 παρ. 1 του ΑΝ 539/1945,
του Ν. 4504/1961 και 1 παρ. 3 του ΝΔ
4547/1966) επακριβώς καθορισμένη ημέρα καταβολής (η 31η Δεκεμβρίου, η 30η
Απριλίου και η τελευταία το αργότερο ημέρα του οικείου έτους αντιστοίχως), ώστε
με μόνη την πάροδο της δήλης αυτής ημέρας να επέρχονται οι ανωτέρω συνέπειες.
Αντιθέτως, η αμοιβή για παροχή
εργασίας κατά την ημέρα του Σαββάτου
και παράνομης υπερωριακής απασχόλησης, οφείλεται από την επομένη της
επίδοσης της αγωγής, αφού γι’ αυτή δεν
ορίζεται από το νόμο (δήλη) ημέρα καταβολής (βλ. για την αμοιβή και την εκ του
νόμου προσαύξηση κατά το προ του ν.
2874/2000 δίκαιο για παράνομη υπερωρία, ΑΠ 360/2002, ΔΕΝ 2002.1315, ΑΠ
1244/2001, ΕλλΔνη 2002.167, πρβλ. και
εξ αντιδιαστολής τις ΟλΑΠ 39-40/2002,
ΕλλΔνη 2093. 118, ΕΕργΔ 2002.1478).
Περαιτέρω, κατά την έννοια της
διατάξεως του άρθρου 669 του ΑΚ, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει όταν η διάρκειά της είναι σαφώς καθορισμένη είτε γιατί συμφωνήθηκε ρητά
ή σιωπηρά, είτε γιατί συνάγεται από τον
σκοπό και το είδος της σύμβασης, από
τη διάταξη δε του άρθρου 672 του ΑΚ
προκύπτει ότι, όταν ο εργοδότης, χωρίς
να τηρήσει την προθεσμία της λήξεώς
της, καταγγείλει τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου χωρίς
σπουδαίο λόγο, η καταγγελία είναι άκυ-
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ρη και θεωρείται ότι δεν έγινε (άρθρα
174, 180 ΑΚ), με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υφίσταται η εργασιακή σύμβαση, οπότε ο εργοδότης, αρνούμενος να
αποδεχθεί τις υπηρεσίες του μισθωτού,
οφείλει να του καταβάλει μισθούς υπερημερίας (άρθρο 656 ΑΚ).
Σπουδαίο λόγο καταγγελίας αποτελούν - τα περιστατικά εκείνα - ακόμη
και μεμονωμένα - τα οποία, ανεξαρτήτως της προέλευσης τους ή της ύπαρξης υπαιτιότητας, καθιστούν, σύμφωνα
με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά
ήθη, μη ανεκτή για τον καταγγέλλοντα τη
συνέχιση της σύμβασης μέχρι την κανονική της λήξη, για τον προσδιορισμό δε
του σπουδαίου λόγου συνεκτιμώνται οι
συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως το είδος της εργασίας και η φύση της επιχείρησης (Ολ.ΑΠ 858/1984).
Εξάλλου, η άκυρη καταγγελία της
συμβάσεως εργασίας εκ μέρους του εργοδότη, όταν συντελέστηκε υπό συνθήκες παράνομης και υπαίτιας προσβολής
της προσωπικότητας του εργαζομένου
(μείωση της προσωπικής και επαγγελματικής του υπολήψεως και αξίας) ή που
συνιστούν αδικοπραξία, μπορεί να θεμελιώσει αξίωση του τελευταίου για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης,
κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, 59,
330, 932, 914, 281 ΑΚ.
Η χρηματική ικανοποίηση που να
καταβληθεί στον εργαζόμενο λόγω της
ηθικής βλάβης που υπέστη στην προσωπικότητά του από την παράνομη και
υπαίτια συμπεριφορά του, συνίσταται
στην πληρωμή ενός ορισμένου χρηματικού ποσού, που καθορίζεται από το
Δικαστήριο κατ’ εύλογη κρίση, ύστερα
από εκτίμηση των συνθηκών, κάτω από
τις οποίες έλαβε χώρα η προσβολή της
προσωπικότητας, του είδους, του τόπου,
του χρόνου και της διάρκειας της προ-
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σβολής, του βαθμού υπαιτιότητας, του
επαγγέλματος, της περιουσιακής κατάστασης και των συνθηκών ζωής των διαδίκων μερών (ΑΠ 1730/2002 Δημοσίευση Τ.Ν.Π. Νόμος, ΑΠ 542/1999 ΕλΔ
41.92, ΑΠ 161/1997 ΔΕΝ 53.763).
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 262 § 1 ΚΠολΔ η ένσταση, όπως
και η αγωγή (άρθρο 216 § 1 ΚΠολΔ)
πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένο αίτημα και σαφή έκθεση των γεγονότων που
τη θεμελιώνουν, άλλως απορρίπτεται και
αυτεπαγγέλτως, ως απαράδεκτη, λόγω
αοριστίας. Ειδικά η κατά το άρθρο 416
ΑΚ ένσταση της καταβολής (εξόφλησης
δια καταβολής) ποσών για την απόσβεση αξιώσεων, οι οποίες αντιστοιχούν
σε αποδοχές, περισσότερες της μιας,
για να είναι σαφής και ορισμένη, πρέπει να διαλαμβάνει αναλυτικά τα επιμέρους ποσά, που απαρτίζουν το συνολικό ποσό, που καταβλήθηκε και την αιτία της καταβολής τους. Διαφορετικά, η
ένσταση αυτή, έστω και αν αναφέρεται
το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε είναι αόριστη (ΑΠ 1405/2006 ΔΕΝ 63.23,
ΑΠ 1086/2006, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νόμος).
Τέλος, κατά την έννοια του άρθρου
281 ΑΚ, το δικαίωμα ασκείται καταχρηστικά και όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου, που προηγήθηκε της ασκήσεως του
και η πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά το διάστημα που μεσολάβησε, δημιούργησαν στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωμα, σε τρόπο ώστε η μεταγενέστερη
άσκησή του, που θα έχει επαχθείς για τον
οφειλέτη συνέπειες, να μη δικαιολογείται
επαρκώς και να υπερβαίνει προφανώς
τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή
τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.
Μόνη η μακρόχρονη αδράνεια
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του δικαιούχου και όταν ακόμη δημιούργησε στον οφειλέτη την πεποίθηση ότι
δεν υπάρχει το δικαίωμα ή ότι δεν πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για
να καταστήσει καταχρηστική τη μεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται
να συντρέχουν προσθέτως ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, προερχόμενες
κυρίως από την προηγηθείσα συμπερι-

φορά του δικαιούχου και του οφειλέτη,
ενόψει των οποίων και της αδράνειας
του δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώματος, που τείνει σε ανατροπή της καταστάσεως που δημιουργήθηκε υπό τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε επί μακρό χρόνο,
να εξέρχεται των ορίων που επιβάλλει η
διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ.

234/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Παρασκευή Τσούμαρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Παναγιώτου, Ανδρέας Κότσιφας).
Βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας. Αυτή δημιουργείται όταν ο εργοδότης μονομερώς μεταβάλει τους όρους εργασίας με συνέπεια να επέρχεται άμεση ή έμμεση υλική και ηθική βλάβη στο μισθωτό. Δικαιώματα μισθωτού. Πότε έχει δικαίωμα μεταβολής των όρων εργασίας ο εργοδότης. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 648, 625 παρ.1, 656, 349, 351
Α.Κ., 3, 7 του Ν. 2112/1920 και 5 παρ.3 του
Ν.3198/1955, προκύπτει ότι βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει
όταν ο εργοδότης μεταβάλλει μονομερώς
τους όρους της συμβάσεως με συνέπεια να
επέρχεται άμεση ή έμμεση υλική και ηθική
βλάβη στον μισθωτό.
Η βλαπτική μεταβολή παρέχει
στον μισθωτό το δικαίωμα να την αποκρούσει, δηλώνοντας στον εργοδότη ότι
δεν την αποδέχεται και ότι προσφέρεται
να παρέχει την εργασία όπως και πριν,
αξιώνοντας την τήρηση των συμφωνηθέντων όρων, οπότε, εφ’ όσον ο εργοδότης καταστεί υπερήμερος ως προς την
αποδοχή της προσήκουσας εργασίας,
ο μισθωτός δικαιούται να αξιώσει από
τον εργοδότη την παροχή των αποδοχών του χρόνου υπερημερίας ή την ικανοποίηση άλλης αξιώσεως, που συν-

δέεται με την υπερημερία του εργοδότη, αλλά και χρηματικής ικανοποιήσεως
λόγω ηθικής βλάβης, εφ’ όσον συντρέχουν και συγκεκριμένες περιστάσεις παράνομης προσβολής της προσωπικότητας του μισθωτού από τη μεταβολή των
όρων της συμβάσεως εργασίας, καθώς
και να αποδέχεται αυτός πραγματικά την
παρεχόμενη εργασία του (ΑΠ. 804/2006,
ΔΕΕ, 2007, 1349, Α.Π. 98/2000, Ελλ.Δικ.
41 σελ. 1009, Α.Π. 542/1999 Ελλ.Δικ. 41
σελ. 92, Α.Π. 596/1999 Ελλ.Δικ. 41 σελ.
93, Εφ.Αθ. 4587/03, Αρχ.Νομ. 2005, 44).
Ο εργοδότης μπορεί να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους παροχής της
εργασίας, ακόμη και σε βάρος του μισθωτού, όταν το δικαίωμα αυτό παρέχεται από την ατομική σύμβαση εργασίας ή από διάταξη του νόμου ή συλλογικής συμβάσεως ή διαιτητικής αποφάσεως, κανονισμό ή πρακτική της εκμεταλλεύσεως, διότι στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για συμφωνημένη μεταβο-
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λή, η οποία είναι επιτρεπτή, εφ’ όσον δεν
προσκρούει σε ειδική απαγορευτική διάταξη (Α.Π. 1319/1998 Ελλ.Δικ. 40 σελ.
110, Εφ.Αθ. 4587, 2003, ό.π., Εφ.Αθ.
6572/1998 ΕλλΔικ. 40 σελ.1752).
Και αν ακόμη όμως η σύμβαση ή
ο νόμος παρέχουν στον εργοδότη δικαίωμα αναθέσεως στον εργαζόμενο καθηκόντων και άλλης φύσεως, το διευθυντικό αυτού δικαίωμα υπόκειται στους περιορισμούς, που θέτουν τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 281 Α.Κ. (Α.Π.
15/1999 Ελλ.Δικ. 40 σελ. 568, Α.Π.
224/1990 Ελλ.Δικ. 31 σελ. 1015, Εφ.Αθ.
5672/1992 Ελλ.Δικ. 34 σελ. 153).
Περαιτέρω, σύμφωνα με την διάταξη της παρ.2 του άρθρου 22 του
ν.3333/2005, με την οποία προστέθηκε
η περίπτωση ιε στην παρ.1 του άρθρου
15 του ν. 2963/2001, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή του ΚΤΕΛ, επιτρέπεται, με απόφαση του, εφόσον οι
λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, να
μεταβάλλει, θέσεις εργασίας του προσωπικού από αυτές των ειδικοτήτων τους,
σε άλλες, με εξαίρεση αυτές του βοηθητικού προσωπικού, χωρίς να θίγεται μισθολογικά ο εργαζόμενος.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2
παρ.1 και 2 του Π.Δ. 229/1994 (Γενικός
Κανονισμός Προσωπικού Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων –ΚΤΕΛ), το
πάσης κατηγορίας προσωπικό των ΚΤΕΛ,
που λειτουργούν με βάση το ν.δ. 102/1973
διακρίνεται :α)σε προσωπικό διοικήσεως
και διαχειρίσεως και β)σε προσωπικό κινήσεως. Στο προσωπικό διοικήσεως και
διαχειρίσεως υπάγονται : …ε)εκδότης εισιτηρίων…ια)βοηθός λογιστή.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: δυνάμει συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου, που καταρτίστηκε στις
8-7-1985, μεταξύ της ενάγουσας και του
νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης,
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προσλήφθηκε η πρώτη, από τη δεύτερη,
ως εκδότρια εισιτηρίων, εργασία την οποία
παρείχε μέχρι το έτος 1988, οπότε της ανατέθηκαν καθήκοντα βοηθού λογιστή.
Μάλιστα, στις 27-3-1995, καταρτίστηκε έγγραφη σύμβαση εργασίας, δυνάμει της οποίας η ενάγουσα φέρεται να
απασχολείται ως βοηθός λογιστή, υπαγόμενη ως εκ τούτου στο προσωπικό
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως, αντί μηνιαίων αποδοχών 206.560 δρχ., με πενθήμερη απασχόληση εβδομαδιαίως, με
ημερήσιο ωράριο εργασίας από τις 7.00
μέχρι τις 15.00, ήτοι επί 40 ώρες εβδομαδιαίως, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των όρων των οικείων Σ.Σ.Ε.
Κατά την συνεδρίαση της 28-22006 το Διοικητικό Συμβούλιο της εναγομένης, αποφάσισε την μεταβολή της θέσης εργασίας της ενάγουσας, από βοηθό
λογιστή σε εκδότρια εισιτηρίων, κάνοντας
χρήση του παρεχομένου σ’ αυτό δικαιώματος από την προαναφερθείσα διάταξη του
άρθρου 22 παρ.2 του ν.3333/2005. Στην
ενέργεια αυτή προέβη το Δ.Σ. της εναγομένης, ασκώντας το εκ του νόμου διευθυντικό του δικαίωμα, προκειμένου να αντιμετωπίσει κατά τον προσφορότερο τρόπο τις
λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης του.
Ειδικότερα, ενόψει της ολοκληρώσεως της μηχανογράφησης του λογιστηρίου, αλλά και των εκδοτηρίων, καταργήθηκε η τήρηση των βοηθητικών βιβλίων που
ενημερώνονταν χειρόγραφα, η έκδοση των
χειρόγραφων γραμματίων και ενταλμάτων,
ενώ δεν απαιτείτο βοήθεια στο έργο του εκκαθαριστή εισιτηρίων, αφού περιορίστηκε
πλέον στον περιορισμένο αριθμό χειρογράφων εισιτηρίων που εκδίδονται κατά
τη διαδρομή, αντικείμενα εντάσσονταν στο
έργο της ενάγουσας, με συνέπεια να μην
υφίσταται πλέον ικανό αντικείμενο εργασίας για την απασχόληση ενός επιπλέον εργαζομένου, ο οποίος μάλιστα δεν διαθέτει
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ειδικές γνώσεις, όπως η ενάγουσα, αφού
για την διεκπεραίωση των εργασιών του
λογιστηρίου απαιτείτο πλέον η απασχόληση μόνο του λογιστή.
Αντίθετα παρουσιάστηκε έλλειψη
προσωπικού στα εκδοτήρια, λόγω της
επικείμενης συνταξιοδότησης του υπηρετούντος υπαλλήλου-εκδότη, Δ.Χ. Με
τα δεδομένα αυτά, θα απαιτείτο είτε η μετακίνηση ενός εργαζομένου, που εκ των
πραγμάτων υποαπασχολείτο, όπως η
ενάγουσα, σε άλλη θέση, είτε η πρόσληψη άλλου εργαζομένου για την κάλυψη
των αναγκών των εκδοτηρίων, γεγονός
που θα επιβάρυνε οικονομικά την εναγομένη. Στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ. της
εναγομένης, έγινε ρητή μνεία ότι η επικείμενη αλλαγή της θέσης της ενάγουσας,
επ’ ουδενί θα έθιγε τις μέχρι τότε μισθολογικές απολαυές της, τουναντίον αυτές θα αναβαθμιζόνταν, λόγω της καταβολής του διαχειριστικού επιδόματος και
του επιδόματος χρήσης του υπολογιστή.
Τα ανωτέρω που αναφέρονται στο
υπ’ αρ. 36/28-2-2006 πρακτικό του Δ.Σ.
της εναγομένης, που κοινοποιήθηκε στην
ενάγουσα στις 3-3-2006, επιβεβαιώνονται πλήρως από τους εξετασθέντες μάρτυρες της ανταπόδειξης, δεν αναιρούνται
δε από τις καταθέσεις των μαρτύρων της
απόδειξης, οι οποίοι επιμένουν στην επί
τα χείρω μεταβολή των όρων εργασίας
της ενάγουσας, επικεντρώνοντας αυτήν
στο ωράριο εργασίας της τελευταίας και
της δυσκολίας που θα επιφέρει αυτό στις
οικογενειακές της υποχρεώσεις.
Ως προς το ζήτημα όμως του
ωραρίου, μετά από προφορική αίτηση της ενάγουσας, εκδόθηκε το υπ’ αρ.
104/26-4-2006 έγγραφο του Προέδρου
της εναγομένης, με το οποίο καθορίζεται το ωράριο εργασίας της, ήτοι από
τις 5.15 μέχρι τις 13.15, όπως άλλωστε
η ίδια επέλεξε, αντί του απογευματινού

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(από τις 12.30 μέχρι τις 8.20). ή του εν
μέρει πρωϊνού και εν μέρει απογευματινού ωραρίου, επί πενθήμερο, χωρίς
απασχόληση της κατά τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες (οπότε και θα αυξανόταν οι αποδοχές της με τις αντίστοιχα
νόμιμες προσαυξήσεις).Ο τόπος παροχής της εργασίας της ως εκδότριας εισιτηρίων είναι σε γραφεία κλιματιζόμενα,
τα οποία βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την κατοικία της.
Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά σαφώς καταδεικνύεται
ότι την ως άνω μεταβολή της θέσης εργασίας της ενάγουσας από βοηθό λογιστή σε εκδότρια εισιτηρίων, αποφάσισε
το Δ.Σ. της εναγομένης, όπως είχε κατά
νόμο δικαίωμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, κατά τον καλλίτερο δυνατό τρόπο, η αρτιότερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία των υπηρεσιών της και ως εκ
τούτου ανάγεται στα πλαίσια της άσκησης του διευθυντικού της δικαιώματος,
με βάση τον νομίμως καταρτισθέντα και
εγκριθέντα ως άνω κανονισμό.
Ως εκ τούτου, η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος της εναγομένης, σε σχέση με την προαναφερθείσα
μεταβολή των όρων εργασίας της ενάγουσας, δεν προσκρούει, ούτε αντιβαίνει σε διάταξη νόμου, ούτε αποκλείεται
από την ατομική σύμβαση εργασίας, με
την οποία μάλιστα αντιθέτως ρητά υπήχθη, όπως προαναφέρθηκε στις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσίας της εναγομένης.
Το γεγονός και μόνο ότι η ενάγουσα είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται
στην εργασία της στις 5.15, αντί για τις
7.00 κάθε πρωί, κρίνεται όλως επουσιώδες, ενόψει και των λοιπών συνθηκών
εργασίας της, που δεν την παρεμποδίζουν να ανταποκριθεί επαρκώς στις οικογενειακές της υποχρεώσεις. Με τα ως
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άνω δεδομένα η επίδικη μεταβολή, δεν
υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται
από την διάταξη του άρθρου 281 του
Α.Κ., ούτε συνιστά υποβάθμιση της ενά-

γουσας, ως εργαζόμενης, όπως αβάσιμα
ισχυρίζεται η τελευταία. Κατά συνέπεια,
η κρινομένη αγωγή, πρέπει να απορριφθεί, ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.

263/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Κωστούλα Πρίγγουρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Κωνσταντίνος Καραγεώργος).
Σερβιτόροι. Αμοιβή τους και λεπτομέρειες της εργασίας τους. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 54 § 1, 5
του ν.2224/1994, η αμοιβή που δίδεται
στους σερβιτόρους των καφενείων ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, μπαρ,
ουζερί, αναψυκτηρίων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, κυλικείων γενικά και λοιπών παρόμοιων καταστημάτων καθορίζεται σε ποσοστό 16 τοις εκατό (16%)
στο λογαριασμό των πελατών και υπολογίζεται στο λογαριασμό των πελατών
για τα είδη που κατανάλωσαν, χωρίς τις
επιβαρύνσεις από φόρους και τέλη, που
αποδίδονται στο Δημόσιο ή ΟΤΑ.
Ακόμη οι σερβιτόροι των πιο πάνω
κατηγοριών επιχειρήσεων (καφενείων, ζαχαροπλαστείων κ.λ.π.) αμείβονται και με
τον λεγόμενο συμβολικό μισθό, που συνίσταται σε ένα μικρό σταθερό ποσό που
προσδιορίζεται δραχμικά και αναπροσαρμόζεται περιοδικά με τις συλλογικές ρυθμίσεις. Ο μηνιαίος συμβολικός μισθός καταβάλλεται παράλληλα με τα εισπραττόμενα
κάθε φορά ποσοστά (Εφ.Πειρ. 190/2000,
Δ/νη 43, 813, Εφ.Πατρ. 1160/09 αδημ.).
Εξάλλου για την κατά το άρθρο
216 παρ.1 ΚΠολΔ νομική πληρότητα του
δικογράφου της αγωγής που έχει ως αίτημα εκτός των άλλων, και την καταβολή αποδοχών για εργασία που παρασχέθηκε κατά τις Κυριακές και την έκτη ημέ-

ρα ανάπαυσης, στην πενθήμερη εβδομάδα εργασίας (δηλαδή τα Σάββατα),
αρκεί να αναφέρεται στο δικόγραφο της
αγωγής, εκτός από την εργασιακή σχέση και τους όρους αυτής, η παροχή εργασίας κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές, ο αριθμός αυτών και το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται, χωρίς
να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός
τους με ακριβείς χρονολογίες.
Επίσης για να είναι ορισμένη η
αγωγή με την οποία διώκεται η ικανοποίηση αξιώσεων από υπερεργασία και
από υπερωριακή απασχόληση, πρέπει
να αναφέρεται σε αυτή η διάρκεια της
ημερήσιας απασχόλησης αν πρόκειται
για υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου,
άλλως κατά εβδομάδα, από την οποίαν θα συνάγονται οι ώρες υπερεργασίας και υπερωρίας, ενώ θα είναι δυνατόν αν προσδιορίζονται αυτές και κατά
μέσο όρο την εβδομάδα ή τον μήνα.
Επίσης πρέπει να αναφέρονται οι νόμιμες ή καταβαλλόμενες αποδοχές βάσει
των οποίων θα υπολογισθεί το ωρομίσθιο (ΑΠ 2168/2007 ΔΕΝ 2008, 596, ΑΠ
2088/2007 ΔΕΝ 2008, 287).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα περιστατικά: Ο ενάγων προσελήφθη από την
πρώτη εναγομένη, δια των νομίμων εκ-
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προσώπων της, με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου την 1-4-1997,
προκειμένου να εργασθεί ως σερβιτόρος
στο κατάστημα (σνακ μπαρ-καφενείοοβελιστήριο) που διατηρεί στην Πάτρα
και επί της οδού Υ.Α. αριθ. 26Α, η πρώτη
εναγομένη, της οποίας οι δεύτερος, τρίτος και τέταρτος των εναγομένων τυγχάνουν ομόρρυθμοι εταίροι και νόμιμοι εκπρόσωποι. Ο ενάγων ο οποίος ήταν εφοδιασμένος με θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο υγείας, για το χρονικό διάστημα από
την 14-12-1995 μέχρι και την 30-5-2005,
συνδεόμενος επομένως με την εναγομένη
με έγκυρη σύμβαση εργασίας καθ’ όλο το
διάστημα της απασχολήσεως του σε αυτήν, εργάσθηκε στην επιχείρηση της τελευταίας με έγκυρη σύμβαση εργασίας υπό
την ιδιότητα του σερβιτόρου, μέχρι και τη
χρονική στιγμή της καταγγελίας της σύμβασης του στις 18-6-2003.
Ο ενάγων συμφώνησε με την πρώτη εναγομένη να αμείβεται με ποσοστό
επί του λογαριασμού των πελατών για
τα είδη που κατανάλωσαν, το οποίο μετά
την αφαίρεση των επιβαρύνσεων από φόρους ή τέλη που αποδίδονται στο Δημόσιο ή στους Ο.Τ.Α. ανέρχεται σε 12,163%,
καθώς επίσης και με τον μηνιαίο συμβολικό μισθό, όπως αυτός καθορίζεται βάσει
των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών σ.σ.ε.
Ο συμβολικός μισθός του ενάγοντος σύμφωνα με τις από 26-4-1999

1-8-2000, 1-6-2001, 31-5-2002 και 9-52003 ειδικές ΣΣΕ ανερχόταν κατά το επίδικο χρονικό διάστημα σε 35.713 δραχ.
ή 104,81 Ευρώ από 1-1-1999, σε 36.428
δραχ. ή 106, 91 Ευρώ από 1-7-1999, σε
37.299 δραχμές ή 109, 26 Ευρώ από
1-1-2000, σε 38.048 δραχ. ή 111, 6 Ευρώ
από 1-7-2001 δραχμές ή 113, 89 Ευρώ
από 1-1-2001, σε 39,624 δραχ. ή 116, 28
Ευρώ από 1-7-2001, σε 120, 7 Ευρώ από
1-1-2002, σε 123, 12 Ευρώ από 1-7-2002
σε 128, 54 Ευρώ από 1-1-2003.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο
ενάγων είχε προϋπηρεσία εργαζόμενος
ως σερβιτόρος από το έτος 1986, όπως
προκύπτει από το προσκομιζόμενο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων του
ΙΚΑ, γεγονός που το είχε γνωστοποιήσει στην πρώτη εναγομένη κατά το χρόνο της προσλήψεως του. Επομένως, δικαιούται να λάβει από την έναρξη της εργασίας του στην επιχείρηση της εναγομένης το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 10%
για κάθε τριετία, επί του συμβολικού μισθού, το οποίο καθορίσθηκε με την από
3-8-1993 σ.σ.ε. για τους εργαζομένους σε
τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 87/1993 και κηρύχθηκε υποχρεωτική
με την 15266/1993 Α.Υ.Ε.) και επομένως
δικαιούται συνολικά το εν λόγω επίδομα
για προϋπηρεσία τεσσάρων τριετιών.

265/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ζωή Κακογιάννη, Αναστασία Τογιοπούλου).
Ν.Π.Δ.Δ. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Συστατικός τύπος
είναι το ιδιωτικό έγγραφο. Η έλλειψή του καθιστά τη σύμβαση άκυρη και την μετατροπή
σε απλή σχέση εργασίας. Πρόταση προς κατάρτιση σύμβασης και αποδοχή της μπορούν
να γίνουν με ξεχωριστά έγγραφα. Αν η αποδοχή δεν έγινε με έγγραφο, η ακυρότητα κα-
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λύπτεται από το γεγονός της εκπλήρωσης της σύμβασης. Καταγγελία σύμβασης εργασίας με καταβολή της αποζημίωσης. Αν δεν έγινε με έγγραφο, η καταγγελία είναι άκυρη.
Σχέση εργασίας. Άκυρη καταγγελία. Ο εργαζόμενος δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωση του ν. 2112/1920. Καταγγελία έγκυρης σύμβασης εργασίας από ν.π.δ.δ. ή το δημόσιο χωρίς έγγραφο και χωρίς καταβολή της αποζημίωσης. Η καταγγελία είναι έγκυρη
και δεν γεννώνται αξιώσεις για καταβολή αποδοχών υπερημερίας. Σύμβαση εργασίας
ορισμένου και αορίστου χρόνου. Χαρακτηριστικά. Αλλεπάλληλες παρατάσεις που δεν δικαιολογούνται από το είδος της εργασίας δεν λαμβάνονται υπόψη και έχει εφαρμογή ο ν.
2112/1920. Ζητήματα του άρθρου 103 του Συντάγματος. Πρόσληψη υπαλλήλου από το
ΤΣΑΥ. Απόλυση σιωπηρή και προβλήματα από αυτήν. Περιστατικά.

Κατά τη διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 41 του ν.δ. 496/1974 Λογιστικό των Ν.Π.Δ.Δ.- Συμβάσεις - Παραγραφές κ.λπ κάθε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου την οποία καταρτίζει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με εργαζόμενο υποβάλλεται, εφόσον
δεν υπάγεται στην ανωτέρω θεσπιζόμενη εξαίρεση, υποχρεωτικώς, στον τύπο
του ιδιωτικού εγγράφου, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο της συμβάσεως.
Η έλλειψη του καθιστά την σύμβαση του εργαζομένου που απασχολείται στο Ν.Π.Δ.Δ. άκυρη και την μετατρέπει σε απλή εργασιακή σχέση. Ως
εκ τούτου λόγου δε αυτού το Ν.Π.Δ.Δ.
είναι υποχρεωμένο να αποδώσει στον
εργαζόμενο, με βάση πλέον την σχέση
αυτή και σύμφωνα με τις διατάξεις του
αδικαιολογήτου πλουτισμού (άρθρο 904
επ. Α.Κ.), την ωφέλεια την οποία αποκόμισε από την εργασία του, η οποία συνίσταται στην αμοιβή που θα κατέβαλε
σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στον τόπο της παροχής της εργασίας, σε άλλο πρόσωπο το οποίο θα προσλάμβανε με έγκυρη εργασιακή σύμβαση και θα είχε τις ίδιες ικανότητες και τα
ίδια προσόντα με εκείνον που παρέσχε
την εργασία (βλ.ΑΠ 61/1996 Ελ.Δ/νη
37, 1575, πρβλ και ΑΠ. 250/2006 Ελ.Δ/
νη 48, 1372 επί άκυρης συμβάσεως ερ-

γασίας με το Δημόσιο λόγω μη τηρήσεως του εγγράφου τύπου).
Εξάλλου η πρόταση καταρτίσεως
της συμβάσεως εργασίας με Ν.Π.Δ.Δ.
και η αποδοχή της μπορούν να γίνουν
με χωριστά έγγραφα. Η ακυρότητα από
την μη τήρηση του τύπου της έγγραφης
αποδοχής αίρεται, αν η σύμβαση εκπληρώθηκε. Η τελευταία διάταξη που προβλέπει την θεραπεία, ακυρότητας εφαρμόζεται μόνο εάν πρόκειται για εκπλήρωση συμβάσεως, για εκπλήρωση συμβάσεως, για την σύσταση της οποίας υπήρχε χωριστή έγγραφη πρόταση, δεν επακολούθησε όμως έγγραφη αποδοχή, δεν
έχει όμως εφαρμογή όταν ο έγγραφος τύπος δεν τηρήθηκε ούτε για την πρόταση
(Ολ.ΑΠ 862/1984 Ελ.Δ/νη 25, 1365, ΑΠ
432/1997 ΕπΕργ.Δικ. 57, 693).
Περαιτέρω κατά την διάταξη του
άρθρου 5 παρ.3 του ν.3198/1955, η καταγγελία της εργασιακής σχέσεως θεωρείται έγκυρη, εφόσον γίνει εγγράφως
και καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση. Η ακυρότητα της καταγγελίας από
την έλλειψη του εγγράφου τύπου υπάρχει, ακόμη και όταν καταβλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση και δεν καλύπτεται ούτε
από την απόδειξη της καταβολής της τελευταίας, αλλά ούτε από την κοινοποίηση του γραμματίου της καταθέσεως της.
Στην περίπτωση όμως σχέσεως
εργασίας από άκυρη σύμβαση, εάν ο
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εργοδότης παύσει από ορισμένου χρόνου να δέχεται την προσφερόμενη από
τον εργαζόμενο με βάση την άκυρη αυτή
σχέση, εργασία του, χωρίς να καταγγείλει την σχέση αυτή κατά τις διατυπώσεις
του νόμου, η καταγγελία δεν είναι άκυρη
και ο εργοδότης δεν καθίσταται υπερήμερος, γιατί η συνέχιση της σχέσεως εργασίας δεν μπορεί να εξακολουθήσει χωρίς την θέληση του, αφού αυτή δεν αναγνωρίζεται από τον νόμο, ο απολυόμενος όμως, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 1, παρ.2, 5 παρ.3,6
παρ.1 και 9 παρ.1 του ν.3198/1955 δικαιούνται να αξιώσει μόνο την αποζημίωση του (ΑΠ 144/1989 Ε.Εργ.Δικ.
49,31 Εφ.Αθην. 9823/1992 ΕλΔ/νη 35,
1610, Εφ.Θεσ. 1384/1999 Επ.Εργ.Δικ.
59, 819).
Περαιτέρω και στην περίπτωση
ακόμη που το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. καταγγείλει έγκυρη σύμβαση εργασίας μισθωτού χωρίς να τηρήσει τις επιβαλλόμενες
από τον ν.3198/1955 διατυπώσεις, δηλαδή να κοινοποιήσει στον απολυόμενο έγγραφη καταγγελία της συμβάσεως
εργασίας του και να του καταβάλει την
οφειλόμενη αποζημίωση απολύσεως, η
γενόμενη καταγγελία δεν είναι άκυρη και
δεν γεννώνται αξιώσεις του αποζημιωθέντος για καταβολή αποδοχών υπερημερίας (βλ.ΑΠ 1156/1999 Ελ.Δ/νη 41, 410).
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648 και 669 Α.Κ. προκύπτει, ότι σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι
δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, ούτε
η χρονική αυτή διάρκεια συνάγεται από
το είδος και τον σκοπό της εργασίας.
Αντίθετα, η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου, όταν συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρις ορισμένου σημείου ή μέχρι της επελεύσεως
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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.
Επομένως, η διάρκεια της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου είναι
σαφώς καθορισμένη είτε γιατί συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει από το είδος και τον σκοπό της συμβάσεως εργασίας. Χαρακτηριστικό της
συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου είναι, ότι τα μέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό σημείο της λήξεως της. Η
σύμβαση αυτή παύει αυτοδικαίως, σύμφωνα με το άρθρο 669 παρ.1 ΑΚ, όταν
λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνομολογήθηκε, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία
της και καταβολή αποζημιώσεως.
Ο ορθός δε νομικός χαρακτηρισμός της συμβάσεως, ως κατ’ εξοχήν
έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας, ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο, μη δεσμευόμενο από τον χαρακτηρισμό που προσέδωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κρίνει, ερμηνεύοντας το περιεχόμενο της,
όπως απαιτούν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και οι περιστάσεις υπό
τις οποίες συνήφθη η σύμβαση (Ολ.ΑΠ
18/2006).
Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 8 παρ.1 και 3 του ν.2112/1920
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και αυθεντικώς ερμηνευθεί (ν.4558/1920, άρθρο
11 α.ν. 547/1937), ¨ είναι άκυρος οιαδήποτε σύμβασις αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον, πλην αν είναι μάλλον ευνοϊκή δια τον υπάλληλον… Αι διατάξεις
του νόμου τούτου εφαρμόζονται ωσαύτως και επί συμβάσεων εργασίας με ορισμένην χρονικήν διάρκειαν, εάν ο καθορισμός της διαρκείας ταύτης δεν δικαιολογείται εκ της φύσεως της συμβάσεως,
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αλλ’ ετέθη σκοπίμως προς καταστρατήγησιν των περί υποχρεωτικής καταγγελίας της υπαλληλικής συμβάσεως διατάξεων του παρόντος νόμου¨.
Από τις διατάξεις αυτές, πρωτοποριακές για την εποχή τους, με τις οποίες από τότε επιδιώχθηκε η αντιμετώπιση
των καταχρήσεων εις βάρος των εργαζομένων με την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, προκύπτει ότι,
όταν συνάπτονται αλλεπάλληλες συμβάσεις εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας, αν ο καθορισμός της διάρκειας
τους δεν δικαιολογείται από την φύση ή
το είδος ή τον σκοπό της εργασίας ή δεν
υπαγορεύεται από ειδικό λόγο, που ανάγεται ιδίως στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχειρήσεως, αλλά έχει τεθεί με σκοπό την καταστρατήγηση των
διατάξεων περί υποχρεωτικής καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων
(άρθρα 1, 2, 3 του ν.2112/1920 ή 1, 3, 5
του β.δ. 16/18.7.1920), ανακύπτει ακυρότητα ως προς τον καθορισμό ορισμένης χρονικής διάρκειας της συμβάσεως
και θεωρείται ότι τότε καταρτίσθηκε ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, επί της
οποίας δεν είναι δυνατή η απόλυση του
εργαζομένου χωρίς καταγγελία και καταβολή της νόμιμης αποζημιώσεως.
Επακολούθησε ο νόμος
2190/1994, το άρθρο 21 του οποίου
ορίζει στην παράγραφο 1 ότι ¨οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα
της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του
ίδιου νόμου επιτρέπεται να απασχολούν
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των
επόμενων παραγράφων¨ στην παράγραφο 2 ότι ¨ η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της παραγράφου
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1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ
(8) μήνες, μέσα σε συνολικό χρόνο 12
μηνών. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος
ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες¨.
Στην συνέχεια στις παραγράφους
3 και 4 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι τα
αρμόδια όργανα υποχρεούνται να παύσουν να καταβάλλουν τις αποδοχές στο
προσωπικό που συμπλήρωσε την άνω
οριζόμενη διάρκεια απασχόλησης άλλως
καταλογίζονται στα ίδια οι αποδοχές που
καταβλήθηκαν και τέλος ότι οι προϊστάμενοι ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων διώκονται για παράβαση καθήκοντος κατ’ άρθρο 259 Π.Κ.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1,
του άρθρου 14 του ίδιου ν.2190/1994,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
ν.2527/1997, στις διατάξεις του άρθρου
αυτού υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του
ν.1256/1982 και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, ανάμεσα στους οποίους (φορείς) περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Περαιτέρω οι διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 και 3 του Συντάγματος,
οι οποίες επιβάλλουν την νομοθετική
πρόβλεψη οργανικών θέσεων για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών
του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων
Ν.Π.Δ.Δ., ορίζουν τα εξής:¨ κανένας δεν
μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη.
Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να καλυφθούν
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες
με προσωπικό που προσλαμβάνεται για
ορισμένη χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου (παρ.2).¨ Οργανικές θέ-
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σεις ειδικού επιστημονικού καθώς και τεχνικού προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνεται σε σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις
τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται¨ (παρ.3).
Με την αναθεώρηση του έτους
2001 (ΦΕΚ Α΄ 85, 18.4.2001) και με
σκοπό τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση
των συνταγματικών αρχών της ισότητας ενώπιον του νόμου, της αξιοκρατίας
και της διαφάνειας κατά τις προσλήψεις
στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, προστέθηκε στο άρθρο 103 του
Συντάγματος παράγραφος 7, που προβλέπει ότι η πρόσληψη υπαλλήλων στο
Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά,
γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με τα προκαθορισμένα και
αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον
έλεγχο ανεξάρτητης Αρχής.
Επίσης στο ίδιο άρθρο (103) προστέθηκε παράγραφος 8, που προβλέπει ότι: ¨Νόμος ορίζει τους όρους και τη
χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, και
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν
των προβλεπόμενων στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 3, είτε πρόσκαιρων είτε
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών,
κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό
του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται από το νόμο η μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεων του
σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις
της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως
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προς τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου¨.
Έτσι, με την αναθεώρηση αυτή
του άρθρου 103 του Συντάγματος, η Ζ΄
Αναθεωρητική Βουλή επέβαλε στον κοινό νομοθέτη και στην Διοίκηση αυστηρούς όρους σχετικά με την πρόσληψη
προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου και
του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Στους
προαναφερόμενους κανόνες, τους οποίους πρώτος διατύπωσε ο κοινός νομοθέτης με τις πιο πάνω διατάξεις του
ν.2190/1994 και οι οποίες κατέστησαν
ήδη συνταγματικού επιπέδου, υπάγεται
ενόψει της αδιάστικτης διατυπώσεως
των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου
103 του Συντάγματος, τόσο το προσωπικό που συνδέεται με το Δημόσιο, τους
Ο.Τ.Α. και τα άλλα νομικά πρόσωπα του
ευρύτερου δημόσιου τομέα με υπαλληλική σχέση δημοσίου δικαίου, όσο και
το προσωπικό που προσλαμβάνεται με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για
την πλήρωση οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 8 του
άρθρου 103 του Συντάγματος.
Με τις ανωτέρω διατάξεις ο αναθεωρητικός νομοθέτης ο αναθεωρητικός νομοθέτης θέλησε να αποτρέψει
την συνέχιση μιας συνήθους πρακτικής
του παρελθόντος, κατά την οποία αρχικώς προσλαμβανόταν προσωπικό με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη, τυπικά, πρόσκαιρων και απρόβλεπτων ή
επειγουσών αναγκών, κατά παράβαση
του άρθρου 103 παρ.2 του Συντάγματος αλλά και της κοινής νομοθεσίας (άρθρα 56 έως 82 του π.δ. 410/1988), στην
συνέχεια διαπιστωνόταν ότι οι ανάγκες
αυτές είναι πάγιες και διαρκείς και τελικά, για την κάλυψη των ευλόγων αναγκών, ¨τακτοποιούνταν¨ το κατά τον πα-
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ραπάνω τρόπο προσλαμβανόμενο προσωπικό, είτε με το διορισμό του ως μόνιμου δημοσιοϋπαλληλικού, είτε με την
μετατροπή του των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, κατ’ αποκλεισμό άλλων
ενδιαφερομένων που θα μπορούσαν να
διεκδικήσουν τις ίδιες θέσεις, βάσει των
πάγιων διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Έτσι, μέλημα του αναθεωρητικού
νομοθέτη ήταν να αποτρέψει την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου
χρόνου, όχι απλώς εκείνων που κάλυπταν παροδικές και απρόβλεπτες ανάγκες, αλλά και εκείνων που πράγματι
κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Για να αποτρέψει λοιπόν την συνέχιση της ως άνω πρακτικής, ο αναθεωρητικός νομοθέτης πρόσθεσε την προμνημονευόμενη διάταξη του εδαφίου γ΄
της παραγράφου 8 του άρθρου 103 του
Συντάγματος, η οποία πλέον αδιακρίτως απαγορεύει την από τον νόμο ακόμα μονιμοποίηση του κατά τον προαναφερόμενο τρόπο προσλαμβανόμενου
προσωπικού ή την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε
συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Δηλαδή η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και την περίπτωση που οι
εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, απασχολούνται στην
πραγματικότητα για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του δημόσιου
τομέα. Δεδομένου, όμως, ότι διαδικασίες ¨τακτοποίησης¨ προσωπικού με τον
πιο πάνω τρόπο ήταν ακόμη εκκρεμείς
κατά τον χρόνο της αναθεωρήσεως του
Συντάγματος (άρθρο 17 του ν.2839/2000
που ακολούθησε την πρακτική ρυθμίσεων προγενέστερων διατάξεων) και προκειμένου οι διαδικασίες αυτές να ολοκλη-
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ρωθούν και χωρίς να προσκρούουν οι
σχετικές για την τακτοποίηση διατάξεις
του κοινού νομοθέτη σε οψιγενή ¨ αντισυνταγματικότητα¨, ο αναθεωρητικός νομοθέτης πρόσθεσε στο άρθρο 118 του
Συντάγματος την παράγραφο 7, κατά την
οποία νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την τακτοποίηση της υπηρεσιακής
κατάστασης προσωπικού που υπάγεται
στην παράγραφο 8 του άρθρου 103 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών¨.
Επομένως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, συναπτόμενες υπό το κράτος της ισχύος των πιο
πάνω διατάξεων του άρθρου 103 του
Συντάγματος και του άρθρου 21 του
ν.2190/1994, με το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α.
και όλους τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν μπορούν
να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου
χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς και όχι πρόσκαιρες
ή απρόβλεπτες ανάγκες.
Ούτε καταλείπεται πεδίο εκτιμήσεως των συμβάσεων αυτών, κατ’ ορθό
νομικό χαρακτηρισμό της έννομης σχέσεως κατά την δικαστική διαδικασία, ως
συμβάσεων αορίστου χρόνου, στην περίπτωση που αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες αφού, έστω και
αν τούτο συμβαίνει, ο εργοδότης βάσει
των πιο πάνω διατάξεων, ευχέρεια για
την σύναψη συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου δεν έχει.
Δηλαδή ένας τέτοιος χαρακτηρισμός είναι πλέον αλυσιτελής. Τυχόν
αντίθετη ερμηνεία, ότι, δηλαδή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, μπορούν να αναγνωρίζονται, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και μετά την ως άνω
συνταγματική μεταρρύθμιση, θα είχε ως
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συνέπεια την διαιώνιση ενός αποδοκιμασθέντος από τον αναθεωρητικό νομοθέτη φαινομένου.
Επομένως, σε κάθε περίπτωση,
στις συμβάσεις αυτές, υπό την ισχύ των
παραπάνω διατάξεων του άρθρου 103
του Συντάγματος και του άρθρου 21 του
ν.2190/1994, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 671 Α.Κ.
αλλά ούτε και της διατάξεως του άρθρου 8 παρ.3 εδ. β΄ ν.2112/1920 (ΟλΑΠ
19/2007 Επ.Εργ.Δικ. 66, 785, ΟλΑΠ
20/2007, ΑΠ 1694/2007 Επ.Εργ.Δικ. 67,
901, ΑΠ. 197/2008 Επ.Εργ.Δικ. 68,40).
Περαιτέρω, από τις διατάξεις του
άρθρου 189 παρ. 3 και ήδη 249 παρ.1
και 3 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, καθ’ όσον αφορούν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνουν την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.
Γι’ αυτό απευθύνονται κατ’ ανάγκη, όχι απ’ ευθείας προς τους ιδιώτες,
θεσπίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών, αλλά μόνο προς τα κράτη-μέλη, αφού μόνον αυτά έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα μέτρα 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 εσω-
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τερική 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 (Ολ.Α.Π. 23/1998).
Εξάλλου, η Οδηγία 1999/70
Ε.Ο.Κ., η ισχύς της οποίας άρχισε,
σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, στις
10.7.2001, ορίζει μεταξύ άλλων ότι η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε όλους
τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου
που έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας
όπως αυτές καθορίζονται από την νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή την
πρακτική κάθε κράτους-μέλους (ρήτρα
2) και ότι για να αποτραπεί η κατάχρηση
που μπορεί να προκύψει από την χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή
σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, τα
κράτη-μέλη, ύστερα από διαβουλεύσεις
με τους κοινωνικού 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
εργαζόμενων, ένα ή περισσότερα από
τα προαναφερόμενα 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.
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Επίσης, τα κράτη-μέλη, ύστερα από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, ή και οι κοινωνικοί εταίροι καθορίζουν, όταν χρειάζεται, τις συνθήκες κατά τις οποίες συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου θεωρούνται ¨διαδοχικές¨ και χαρακτηρίζονται συμβάσεις ή σχέσεις αορίστου χρόνου (ρήτρα 5).
Είναι φανερό ότι η πιο πάνω Οδηγία δεν περιέχει κανόνες σαφείς και ορισμένους δεκτικούς απευθείας εφαρμογής στην ελληνική έννομη τάξη, δηλαδή η Οδηγία αυτή δεν είναι χωρίς αιρέσεις ή περιθώρια επιλογής από τον εθνικό νομοθέτη. Η επίτευξη του στόχου της
Οδηγίας, που είναι η αποτροπή της καταχρήσεως να συνάπτονται διαδοχικές
συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα προσαρμογής, που θα λάβει
ο εθνικός νομοθέτης, ο οποίος καλείται
να εξειδικεύσει τις συνθήκες κάτω από
τις οποίες οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου θεωρούνται διαδοχικές
και μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αορίστου χρόνου.
Ήδη ο εθνικός νομοθέτης έχει
εξειδικεύσει τις συνθήκες αυτές με τα
π.δ. 81/2003 και 164/2004, το δεύτερο
από τα οποία αναφέρεται στους εργαζομένους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα και
η ισχύς των οποίων άρχισε αντίστοιχα
από την 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 και εκτελούνται μεταξύ του
ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργοδότη και
του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή
παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον
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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 την
μορφή ή το είδος ή την δραστηριότητα
της επιχειρήσεως..4. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των τριών, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου του επόμενου άρθρου ¨ Ως κύρωση, για την περίπτωση της παράνομης, ήτοι κατά παράβαση των ως άνω κανόνων καταρτίσεως διαδοχικών συμβάσεων, προβλέφθηκε από το άρθρο 7 του ίδιου π.δ. η
αυτοδίκαιη ακυρότητα τους και η καταβολή στον εργαζόμενο τόσο των αποδοχών για την εργασία που παρέσχε, εφόσον οι άκυρες συμβάσεις εκτελέσθηκαν
εν όλω ή εν μέρει, όσο και αποζημιώσεως ίσης με το ποσό το οποίο δικαιούται ο αντίστοιχος εργαζόμενος αορίστου
χρόνου σε περίπτωση καταγγελίας της
συμβάσεως του¨, ενώ θεσπίσθηκε 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 π.δ. ως μεταβατικές, οι διατάξεις
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του άρθρου 11, που ορίζουν τα εξής:¨ Διαδοχικές συμβάσεις κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν
την έναρξη ισχύος του παρόντος και είναι ενεργές έως την έναρξη ισχύος αυτού, 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 της ισχύος του διατάγματος, ανεξαρτήτως αριθμού ανανεώσεων συμβάσεων ή τρεις τουλάχιστον ανανεώσεις πέραν της αρχικής σύμβασης κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος
διατάγματος με συνολικό ελάχιστο χρόνο απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μηνών,
μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση…5. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις οι
οποίες έχουν λήξει κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών μηνών πριν
την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος λογιζόμενες ως ενεργές διαδοχικές συμβάσεις ως την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
Η προϋπόθεση του εδαφίου α΄
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο λήξης της σύμβασης…¨. Η επιλογή
από την Ελληνική Πολιτεία με το π.δ.
164/2004, των άνω μέτρων, για την επίτευξη του στόχου της ρήτρας 5 της επίμαχης Οδηγίας έγινε, αφού έλαβε υπόψη, όπως ορίζει και η Οδηγία αυτή, τις
ανάγκες ειδικών τομέων, όπως είναι,
μεταξύ άλλων, και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, που δικαιολογούν διάφορη
ρύθμιση από τον ιδιωτικό τομέα, αφού
υφίστανται διαφορές στην φύση της ερ-
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γασίας και διαφορετικά χαρακτηριστικά
του εργασιακού περιβάλλοντος και των
διαδικασιών στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.
Συνεπώς, εφόσον δεν συντρέχουν οι τιθέμενες πιο πάνω προϋποθέσεις, μετατροπή των συμβάσεων σε
αόριστης διάρκειας δεν μπορεί να γίνει. Ενόψει, λοιπόν, αφενός μεν των
πιο πάνω συνταγματικών διατάξεων,
και αφετέρου της κατά τα προεκτιθέμενα προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/70 Ε.Κ. του
Συμβουλίου, η οποία δεν επιβάλλει τον
χαρακτηρισμό των συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ως
συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου,
το άρθρο 8 του ν.2112/1920, ούτε κατ’
επιταγή της Οδηγίας αυτής έχει εφαρμογή κατά το μεσοδιάστημα από 10.7.2002
(ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας
προσαρμογής) μέχρι την έναρξη ισχύος
του π.δ. 164/2004, αλλά ούτε βέβαια και
μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. αυτού
(Ολ.ΑΠ 20/2007, ΑΠ 1694/2007 ο.π.).
Η εφεσίβλητη εκθέτει στην υπό
κρίση αγωγή της ότι στις 1.7.1992 προσελήφθη με άτυπη σχέση εξαρτημένης
εργασίας από τον Πρόεδρο του Ιατρικού
Συλλόγου Πατρών υπό την ιδιότητα του
ως Προέδρου της Αντιπροσωπείας Πατρών του εκκαλούντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την ειδικότητα
της αντιγραφέως-γραμματέως γενικών
καθηκόντων και με καθήκοντα εισπράξεως χρημάτων για λογαριασμό του εκκαλούντος, τηρήσεως αρχείου με χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα
κάθε εργασίας γραφείου με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Το ωράριο εργασίας της διαρκούσε από 7.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ. και
η πληρωμή της γινόταν με την έγκριση
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από το εκκαλούν κονδυλίων αντιγραφικών. Ότι στο τελευταίο απασχολήθηκε
μέχρι 31.10.1994, οπότε διακόπηκε η εργασία της επί τρίμηνο λόγω επιπλοκών
στην εγκυμοσύνη της και επαναπροσέφερε τις υπηρεσίες της από 12.5.1995
μέχρι 31.10.1995 οπότε και διακόπηκε
επί τετράμηνο η εργασία της λόγω τοκετού και λοχείας και επαναπροσέφερε
τις υπηρεσίες της από 1.10.1995 απασχοληθείσα συνεχώς στο εκκαλούν μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2005, οπότε
το τελευταίο έπαυσε να αποδέχεται τις
υπηρεσίες της καταγγέλλοντας σιωπηρά
την σύμβαση εργασίας της χωρίς να της
κοινοποιήσει έγγραφη καταγγελία και να
της καταβάλει αποζημίωση απολύσεως.
Ότι από την αρχική πρόσληψη
στις 1.7.1992 η εργασία της είχε τα χαρακτηριστικά εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου καθόσον κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του εκκαλούντος
και ότι η απασχόληση της με τις αναφερόμενες ανωτέρω επιμέρους σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δεν δικαιολογείται, αλλά έγινε κατά καταστρατήγηση
των διατάξεων της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου.
Με βάση αυτό το ιστορικό ζήτησε:
α)να αναγνωρισθεί ότι συνδέεται με το
εκκαλούν-εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, β)να υποχρεωθεί το εκκαλούν να αποδέχεται τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ως υπαλλήλου με την προαναφερθείσα ειδικότητα
και να της καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές της με την απειλή χρηματικής ποινής ποσού 100 ευρώ για κάθε ημέρα αρνήσεως συμμορφώσεως του και γ)επικουρικώς να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της από 11.2.2005 σιωπηρής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας της αορίστου χρόνου.
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Επί της αγωγής εκδόθηκε η εκκαλουμένη που την έκρινε ως νόμω και ουσία
βάσιμη. Κατ’ αυτής παραπονείται το εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. με την κρινόμενη έφεση
του, για τους αναφερόμενους λόγους, που
συνίστανται σε εσφαλμένη ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί την εξαφάνιση της και την απόρριψη της αγωγής.
Με το προεκτεθέν περιεχόμενο και
αιτήματα η κρινόμενη αγωγή είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη για τους παρακάτω
λόγους: α)Διότι, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην μείζονα σκέψη της παρούσας,
οι συμβάσεις εργασίας που καταρτίζονται
με τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως είναι και το εναγόμενο, σύμφωνα
με το άρθρο 2 του Κ.Ν. 5945/1934, πρέπει
να υποβάλλονται υποχρεωτικά στον τύπο
του ιδιωτικού εγγράφου, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο της συμβάσεως, διαφορετικά είναι άκυρες και μετατρέπονται
σε απλές εργασιακές σχέσεις.
Εφόσον λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση η επικαλούμενη σύμβαση εργασίας της ενάγουσας δεν περιεβλήθη τον έγγραφο τύπο δεν μπορεί να
γίνει λόγος περί συμβάσεως εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου
αλλά μόνον περί απλής σχέσεως εργασίας, β)Διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για απλές σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ούτως ώστε να τύχει εφαρμογής η μεταβατική διάταξη του άρθρου 11§1 του π.δ.
164/2004 (το άρθρο 2§1 του οποίου ορίζει ότι ¨οι διατάξεις αυτού του διατάγματος εφαρμόζονται στο προσωπικό του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του παρόντος καθώς και στο προσωπικό
των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, το οποίο εργάζεται με σύμβαση ή
σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
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χρόνου, ή σύμβαση έργου ή άλλη σύμβαση ή σχέση που αποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ή
σύμβαση έργου ή άλλη σύμβαση ή σχέση που αποκρύπτει σχέση εξαρτημένης
εργασίας¨) αλλά για μία απλή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ενόψει του ότι
η ενάγουσα, η οποία προσλήφθηκε στις
1.7.1992 και οι δύο προαναφερόμενες διακοπές παροχής των υπηρεσιών της έγιναν για τους προεκτεθέντες λόγους που
αφορούσαν στο πρόσωπο της και όχι
λόγω παύσεως της αναγκαιότητας παροχής των υπηρεσιών της, εργάσθηκε συνεχώς στο εκκαλούν και μάλιστα κατά το
κρίσιμο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών προ της ενάρξεως της
ισχύος (19.7.2004) του π.δ. 164/2004, η
απασχόληση της υπήρξε συνεχής και χωρίς διακοπή και συνεπώς δεν είχε διαδοχικές σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
για να τύχουν στην περίπτωση της εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 11 του ως
άνω π.δ. 164/2004 και να καταστεί εφεξής η σχέση εργασίας της σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
Η κάλυψη δε από αυτήν πάγιων και
διαρκών αναγκών, της οποίας γίνεται επίκληση στην αγωγή, δεν αρκεί για να καταστεί η σχέση εργασίας της σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον, όπως
προαναφέρθηκε, δεν συντρέχουν οι οριζόμενες ως άνω διατάξεις του π.δ. 164/2004
(ΑΠ 1777/2008 Επ.Εργ.Δικ. 68, 458).

Περαιτέρω το επικουρικό αίτημα της αγωγής περί αναγνωρίσεως της
ακυρότητας της από 11.2.2005 σιωπηράς καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου που, κατ’ αυτήν, την συνδέει με το εναγόμενο, είναι
απορριπτέο ως μη νόμιμο, όχι μόνο διότι στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει απλή σχέση εργασίας και η καταγγελία αυτής, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του ν. 3198/1955, δεν είναι άκυρη, αλλά και αν ακόμα υπήρχε η
επικαλούμενη (έγκυρη) σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πάλι η μη τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων του ν.
3198/1955 δεν θα επέφερε ακυρότητα
της καταγγελίας σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην μείζονα σκέψη.
Ενόψει των ανωτέρω η εκκαλούμενη απόφαση, που έκρινε νόμιμη την
αγωγή και δέχθηκε αυτήν κατ’ ουσίαν
ως προς όλα τα αιτήματα της κύρια και
επικουρικό, εσφαλμένως ερμήνευσε και
εφάρμοσε τον νόμο και γι’ αυτό πρέπει
να γίνει δεκτή η έφεση της ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και αφού εξαφανισθεί η εκκαλουμένη και κρατηθεί από το Δικαστήριο
τούτο η υπόθεση και δικαστεί κατ’ ουσίαν κατ’ άρθρο 535 § 1 ΚΠολ.Δ η αγωγή,
να απορριφθεί αυτή ως μη νόμιμη και να
καταδικασθεί η ενάγουσα στα δικαστικά
έξοδα του εναγόμενου και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας λόγω της ήττας της
(άρθρα 176 και 183 ΚΠολΔ).

284/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Θεώνη Μπούρη -Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Λυμπέρης, Δημήτριος Ρήγας).
Σύμβαση εργασίας. Απαγορεύεται η άνιση μεταχείριση των εργαζομένων που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση υπό τις αυτές συνθήκες και παρέχουν την ίδια εργασία και μάλιστα ανεξαιρέτως χρόνου προσλήψεως τους. Αποτελεί άνιση μεταχείριση
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η εξαίρεση ορισμένου μισθωτού από παροχές, όπως είναι η μισθολογική και η βαθμολογική εξέλιξη των άλλων εργαζομένων, στις οποίες προβαίνει ο εργοδότης οικειοθελώς. Τέτοια εξαίρεση δικαιολογείται για ειδικό και σοβαρό λόγο κατ’ αντικειμενική κρίση, έστω και αν οι πλείονες μισθωτοί δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία γιατί δεν έχουν
τα ίδια τυπικά προσόντα Ε.Β. ΟΠΛΩΝ. ΕΒΟ.ΑΕ και ΠΥΡΚΑΛ ΑΕ. Απόλυση υπαλλήλου με περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με δικαιολογία την αμετάκλητη
καταδίκη του για αγορά και χρήση ναρκωτικών. Η δικαιολογία αυτή είναι απορριπτέα
και γίνεται δεκτή η αγωγή για ακυρότητα της απόλυσης.

Από τη διέπουσα τις εργασιακές
σχέσεις αρχή της ίσης μεταχειρίσεως, που
απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου
288ΑΚ σε συνδυασμό με τις αυτές των άρθρων 22 παρ.1 εδ. β΄ του Συντάγματος και
141 (πρώην άρθρο 119) της Συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
προκύπτει ότι απαγορεύεται η άνιση μεταχείριση των εργαζομένων που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση υπό τις αυτές
συνθήκες και παρέχουν την ίδια εργασία και
μάλιστα ανεξαιρέτως χρόνου προσλήψεως
τους (ΟλΑΠ 348/85 1191/83).
Αποτελεί άνιση μεταχείριση –υπ’ αυτή
την έννοια- η εξαίρεση ορισμένου μισθωτού
από παροχές, όπως είναι η μισθολογική και
η βαθμολογική εξέλιξη των άλλων εργαζομένων, στις οποίες προβαίνει ο εργοδότης οικειοθελώς, χωρίς δηλαδή νομική υποχρέωση.
Τέτοια εξαίρεση ενός μισθωτού
δικαιολογείται για ειδικό και σοβαρό κατ’
αντικειμενική κρίση λόγο και είναι αποδεκτή στην περίπτωση που οι πλείονες
μισθωτοί δεν ανήκουν στην αυτή κατηγορία γιατί δεν έχουν τα αυτά τυπικά
προσόντα (ΟλΑΠ 1243/1979) καθώς
και όταν προσλήφθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους με άλλες προϋποθέσεις,
η συνδρομή των οποίων διαφοροποιεί
τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχεται η
εργασία του ευνοηθέντος μισθωτού (ΑΠ
546/2007 ΔΕΕ 2008/1398, ΑΠ 543/2004
Δημ. Νόμος, Λ.Ντάσιου Εργ.Δικ.Δίκαιο,
τόμ.Α/Ι έκδ. 1991, παρ. 89α, σελ. 355).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο εφεσί-

βλητος-ενάγων προσλήφθηκε την 1-4-1979
από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ-ΕΒΟ
ΑΕ», της οποίας, μετά τη συγχώνευση της την
28-12-2003 με την «ΠΥΡΚΑΛΑΕ», την καταχώριση της την 2-1-2004 στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και
τη δημοσίευση της την 20-1-2004 στο ΦΕΚ
Α.Ε. και Ε.Π.Ε. καθολική διάδοχος είναι η εκκαλούσα-εναγομένη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου
να προσφέρει τις υπηρεσίες του σ’ αυτήν ως
ηλεκτροσυγκολλητής στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Αίγιο.
Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό
Προσωπικού, που διέπει τις σχέσεις της
εναγομένης με το προσωπικό της, η εναγομένη προβαίνει στην κατάταξη των εργαζομένων της σε ανώτερη κατηγορία με βάση
τη θέση που κατέχουν, τους τίτλους σπουδών, την ειδικότητα και την προϋπηρεσία
τους (βλ.παρ.Ι (μισθολόγιο-βαθμολόγιο)
εδ. 1 του Ενιαίου Μισθολογίου ΕΒΟ ΑΕ).
Την 1-11-2004 η εναγομένη προήγαγε και
τοποθέτησε σε θέσεις βοηθού εργοδηγού,
τους Ηλεκτροσυγκολλητές Β΄ τάξεως Α.Δ
στο τμήμα 157 συγκολλήσεων και Μ.Ν στο
τμήμα 413 συγκολλήσεων.
Από τους ανωτέρω προαχθέντες,
ο πρώτος (Α.Δ) είναι απόφοιτος δημοτικού σχολείου, κάτοχος άδειας ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξεως και είχε διοριστεί
στην εναγομένη την 1-6-1981 ως σιδηροκατασκευαστής με προϋπηρεσία συγκολλητή 6 ετών και 9 μηνών, ενώ από
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την πρόσληψη του απασχολείτο στο τμήμα συντήρησης μηχανών παραγωγής
μέχρι την 11-1-1994, οπότε μετατέθηκε
στο τμήμα συγκολλήσεων και έλαβε την
ειδικότητα του συγκολλητή.
Ο δεύτερος (Μ.Ν) είναι απόφοιτος
δημοτικού σχολείου, κάτοχος άδειας ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξεως και είχε διοριστεί
στην εναγομένη την 17-12-1979 ως συγκολλητής με προϋπηρεσία 6 ετών και 6 μηνών,
απασχολείτο δε στο τμήμα συγκολλήσεων
μέχρι την 1-1-1985, οπότε μετατέθηκε στο
τμήμα συντήρησης μηχανών παραγωγής.
Ο ενάγων είναι απόφοιτος
Ο.Α.Ε.Δ. με ειδικότητα τεχνιτών ναυπηγικής βιομηχανίας, κάτοχος αδείας ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξεως, με προϋπηρεσία 3 ετών και 8 μηνών. Από το χρόνο της προσλήψεως του μέχρι την άσκηση της αγωγής απασχολήθηκε στο τμήμα
συγκολλήσεων συνεχώς, ανταποκρινόμενος με επιτυχία στα καθήκοντα του κατά
τρόπο άψογο και με γνώση του αντικειμένου εργασίας του σε άριστο επίπεδο από
τεχνικής απόψεως, χωρίς να έχει ποτέ
εις βάρος του κάποια πειθαρχική ποινή.
Από τη σύγκριση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων των παραπάνω προαχθέντων, με εκείνα του ενάγοντος, προκύπτει ότι ο τελευταίος: α) έναντι του Α.Δ. υπερτερεί, πέραν των τυπικών προσόντων, και σε εμπειρία στη
θέση του ηλεκτροσυγκολητή, αφού από
το χρόνο της πρόσληψης του στην εναγομένη (1-4-1979) ασκούσε συνεχώς καθήκοντα ηλεκτροσυγκολλητή στο αντίστοιχο τμήμα, ενώ ο Α.Δ. προσλήφθηκε (την
1-6-1981) με την ειδικότητα του σιδηροκατασκευαστή, ενώ στο τμήμα συγκολλήσεων μετατέθηκε την 11-1-1994, με συνέπεια να έχει μικρότερη εμπειρία στο αντικείμενο αυτό, β) έναντι του Μ.Ν υπερτερεί
μεν ως προς τα τυπικά προσόντα, υστερεί δε ως προς την προϋπηρεσία, αλλά
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και ως προς την εμπειρία στο τμήμα στο
οποίο προήχθη, αφού ο ως άνω από την
1-1-1985 απασχολείται στο τμήμα συντήρησης μηχανών παραγωγής, ενώ ο ενάγων, όπως προεκτέθηκε, απασχολείται
συνεχώς στο τμήμα συγκολλήσεων.
Επομένως ο ενάγων υπερείχε του
ως άνω προαχθέντος Α.Δ ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η εναγομένη δεν αμφισβήτησε τα ουσιαστικά προσόντα του ενάγοντος, επικαλείται όμως ως
λόγο για τη μη προαγωγή του ότι στο παρελθόν και ενώ ήταν εργαζόμενος της (2110-1995), διέπραξε τα αδικήματα της αγοράς και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, για
τα οποία καταδικάστηκε αμετάκλητα με την
υπ’ αριθμ. 124/4-4-1996 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και δέκα μηνών και ότι, ενόψει του ότι τυγχάνει επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα, λόγω της ως άνω καταδίκης του, ήταν αδύνατον να τοποθετήσει
τον ενάγοντα σε θέση βοηθού εργοδηγού,
ώστε να προΐσταται άλλων εργαζομένων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιβολή
της ως άνω ποινής στον ενάγοντα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι από κανένα
στοιχείο δεν προέκυψε πως συνετέλεσε
στην απόφαση των οργάνων της εναγομένης για μη προαγωγή του δεν αποτελεί
κώλυμα για την προαγωγή του ενάγοντος
και δεν υποδηλώνει ότι αυτός δεν έχει
το προσήκον ήθος, υπολειπόμενος κατ’
αυτό του ως άνω πρώτου προαχθέντος.
Άλλωστε η διάπραξη των ανωτέρω αδικημάτων εκ μέρους του ενάγοντος
και η εξ αυτών καταδίκη του, ήταν άσχετες με την απασχόληση του στην εναγομένη και προφανώς δεν άσκησαν επίδραση
στην εκτέλεση της εργασίας του ούτε επηρέασαν τις σχέσεις του με την εναγομένη.
Άλλωστε, η εναγομένη γνώριζε
την ανωτέρω ποινική εμπλοκή του ενάγοντος ήδη από το Νοέμβριο 1995 (βλ.
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το από 2-11-1995 έγγραφο του Προϊσταμένου του Τομέα Προσωπικού προς τη
Νομική Υπηρεσία της εναγομένης) και
παρά ταύτα δεν κατήγγειλε, όπως είχε
προς τούτο νόμιμο δικαίωμα, τη μεταξύ
τους εργασιακή σύμβαση, αλλά διατήρησε τον ενάγοντα μέχρι την άσκηση της
αγωγής στη θέση εργασίας του.
Δεδομένου δε ότι δεν προέκυψε ότι
η εναγομένη τηρεί κάποιο αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης και απόδοσης των εργαζομένων της και εφόσον αποδείχθηκε ότι
ο ενάγων έχει άριστη τεχνική κατάρτιση στο
αντικείμενο εργασίας του και ότι έφερε εις πέρας με επιτυχία τα καθήκοντα που του είχαν
ανατεθεί, χωρίς να έχει υποπέσει σε παράπτωμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων
του, η ανωτέρω καταδίκη του δεν μπορεί να
του στερήσει στο διηνεκές το δικαίωμα για
την προαγωγή του σε βοηθό εργοδηγού.
Συνεπώς, η εναγομένη, κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, παρέλειψε να προαγάγει και τον
ενάγοντα την 1-11-2004 στο βαθμό του
βοηθού εργοδηγού, επιδείξασα, σε σύγκριση με τον ενάγοντα, εύνοια μη δικαιολογημένη από λόγους τυπικούς ή ουσιαστικά προσόντα, προς το Μ.Ν, έναντι
του οποίου ο ενάγων όχι μόνο δεν υστερούσε αλλά και υπερείχε κατά τα σημεία
που εκτίθενται ανωτέρω.
Ακόμα αποδείχθηκε (βλ. κατάθε-

ση μάρτυρα, ένορκες βεβαιώσεις) ότι η
παράλειψη του ενάγοντος προκάλεσε
αλγεινή εντύπωση και μείωσε την προσωπικότητα του ως προς την έκφανση της επαγγελματικής του αξίας μεταξύ των συναδέλφων του, προξενώντας
σ’αυτόν ηθική βλάβη, προς αποκατάσταση της οποίας και ενόψει του είδους,
της έκτασης και της διάρκειας της προσβολής, της υπαιτιότητας των οργάνων
της εναγομένης και της οικονομικής κατάστασης των μερών, έπρεπε να επιδικασθεί στον ενάγοντα, ως χρηματική
ικανοποίηση το ποσόν των 2.000 ευρώ.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, εφόσον το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, έστω και
με διαφορετικές αιτιολογίες, δέχθηκε εν μέρει την αγωγή και αφενός υποχρέωσε την
εναγομένη να προαγάγει τον ενάγοντα σε
θέση βοηθού εργοδηγού στο τμήμα 157
συγκόλλησης του ως άνω εργοστασίου,
καταβάλλοντας του τις αντίστοιχες αποδοχές, συνολικού ποσού 1.520,56 ευρώ,
αφετέρου αναγνώρισε την υποχρέωση της
εναγομένης να καταβάλει στον ενάγοντα
το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική
βλάβη που υπέστη από την παράλειψη
προαγωγής του, δεν έσφαλε κατ’ αποτέλεσμα και ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις,
πρέπει μόνο να αντικατασταθεί η αιτιολογία της ως ανωτέρω.

454/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά -Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Παναγιώτου, Άγγελος Στεργιόπουλος).
Σερβιτόροι ζαχαροπλαστείων, καφενείων, κυλικείων, καφετεριών κλπ. και οι βοηθοί
τους αμείβονται με το οριζόμενο κάθε φορά από την οικεία αγορανομική διάταξη ποσοστό φιλοδωρήματος που σήμερα ορίζεται σε 16% στο λογαριασμό πελατών (άρθρο 54 του ν. 2224/1994). Παράλληλα, οι σερβιτόροι αμείβονται και με το συμβολικό
μισθό, που συνίσταται σε ένα μικρό σταθερό ποσό που προσδιορίζεται δραχμικά και
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αναπροσαρμόζεται περιοδικά με τις συλλογικές ρυθμίσεις. Αν ο συμβολικός μισθός και
το φιλοδώρημα δεν καλύπτουν το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει κάθε μήνα την προκύπτουσα διαφορά. Ο σερβιτόρος μπορεί να συμφωνεί με τον εργοδότη του να αμείβεται με ημερομίσθιο αντί του ως
άνω ποσοστού. Όμως σε κάθε περίπτωση το συμφωνηθέν ημερομίσθιο δεν δύναται
να είναι χαμηλότερο από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως προβλέπεται
από τις διαιτητικές αποφάσεις. Βιβλιάριο υγείας- Απαιτείται η έκδοση και η θεώρησή
του άλλως η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη και τυχόν μισθολογικές διαφορές επιτρέπεται να ασκηθούν με αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού. Απαιτήσεις από απασχόληση σε άκυρη σύμβαση εργασίας. Η απαίτηση αυτή υπόκειται σε εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 294 ΑΚ. Τα επιδόματα εορτών, οι αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας και η πρόσθετη αποζημίωση εξ 100% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου για
μη νόμιμη υπερωριακή εργασία δικαιούνται και όσοι απασχολούνται σε άκυρη σύμβαση εργασίας και οι άνω απαιτήσεις υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τις με αριθμούς
77/1981, 80/1982, 61/1983, 102/1984,
112/1985 αποφάσεις του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών (αλλά και εκείνες που επακολούθησαν, όπως οι 65/1986, 64/1987 όμοιες, η
Σ.Σ.Ε. της 29-6-1988, η απόφαση 65/1989
που ερμηνεύθηκε με την 170/1990 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών και η 34/1991
Π.Δ.Δ.Δ. Αθηνών), οι οποίες κηρύχθηκαν υποχρεωτικές με τις Υπουργικές
Αποφάσεις 16862/1981, 18434/1982,
14013/1984, 11452/1985 και 13650/1987
αντίστοιχα (βλ. ΔΕΝ 1990.892 επ.), οι σερβιτόροι των ζαχαροπλαστείων, καφενείων, κυλικείων, καφετεριών κλπ. και οι βοηθοί τους αμείβονται με το οριζόμενο κάθε
φορά από την οικεία αγορανομική διάταξη ποσοστό φιλοδωρήματος. Ήδη το ποσοστό αυτό ορίζεται (σε 16% στο λογαριασμό των πελατών) με τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 2224/1994.
Ακόμη, οι σερβιτόροι των πιο
πάνω κατηγοριών επιχειρήσεων αμείβονται, παράλληλα με τα εισπραττόμενα
κάθε φορά ποσοστά, και με το λεγόμενο συμβολικό μισθό, που συνίσταται σε
ένα μικρό σταθερό ποσό που προσδιορίζεται δραχμικά και αναπροσαρμόζεται
περιοδικά με τις συλλογικές ρυθμίσεις.

Στην περίπτωση δε κατά την
οποία το ποσό που προκύπτει από το
άθροισμα των πιο πάνω αποδοχών υπολείπεται του εκάστοτε ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει την προκύπτουσα κατά μήνα διαφορά.
Συνεπώς ο νόμιμος ελάχιστος μισθός των σερβιτόρων είναι αυτός που
αναλογεί στα υποχρεωτικά φιλοδωρήματα, εκτός αν υπολείπεται του εκάστοτε προβλεπόμενου ως άνω ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, οπότε ως νόμιμος (ελάχιστος) μισθός θεωρείται το κατώτατο αυτό ημερομίσθιο
ασφαλείας (βλ. ΑΠ 357/2004, ΕλλΔνη
2005.1427, ΑΠ 551/2001 ΔΕΝ 57.1430,
ΑΠ 967/1998, ΔΕΝ 55.362, ΑΠ 118/1997,
ΔΕΝ 55.360, ΑΠ 115/1997, ΔΕΝ 55.358,
ΕφΑθ 3757/2007, ΕλλΔνη 2007.884,
ΕφΑθ 3757/2005 ΕλλΔνη 2007.884, ΕφΠειρ 190/2000, Αρμ 2001.1230).
Επομένως, ο σερβιτόρος δύναται να συμφωνεί με τον εργοδότη του
να αμείβεται με ημερομίσθιο αντί του ως
άνω ποσοστού, διότι αυτό απορρέει από
την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων
(άρθρο 361 ΑΚ) όμως στις περιπτώσεις
αυτές το συμφωνηθέν ημερομίσθιο δεν
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δύναται να είναι χαμηλότερο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, το οποίο
προβλέπεται από την ως άνω διαιτητική απόφαση ως κατώτατο ημερομίσθιο
ασφαλείας (άρθρο 7 ν.1876/1990 βλ.
ΕφΛαρ 301/2003 Δικογραφία 2003.383).
Η γενόμενη σύμβαση εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, που δεν
είναι εφοδιασμένος με βιβλιάριο υγείας ή
που είναι εφοδιασμένος αλλά παρέλειψε
να το θεωρήσει, είναι άκυρη, σύμφωνα με
τις παραπάνω διατάξεις, η ακυρότητα δε
αυτή, επειδή αφορά τη δημόσια τάξη, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο και ο εργαζόμενος διατελεί σε απλή
σχέση εργασίας προς τον εργοδότη (ΑΠ
904/2004, ΑΠ 349/2004, ΕφΑθ 1162/2006,
ΔΕΕ 2006.1073) δικαιούμενος να αξιώσει κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου
πλουτισμού την απόδοση της ωφέλειας
που αποκόμισε ο εργοδότης από την παρασχεθείσα εργασία του (ΑΠ 349/2004
αδημ. ΑΠ 735/2003 ΕλλΔνη 2004.16641,
ΑΠ 431/2002 ΕλλΔνη 2003.164, ΕφΑθ
5422/2003 ΕλλΔνη 2004.226).
Επί παροχής εργασίας υπό άκυρη
σύμβαση, ο εργοδότης υποχρεούται κατά
τα άρθρα 904 και 908 ΑΚ, όπως προεκτέθηκε, ως καθιστάμενος αδικαιολογήτως
πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε, ανεξαρτήτως της ζημίας του εργαζομένου και η οποία ωφέλεια
συνίσταται σε ό,τι αυτός θα κατέβαλλε αν
ήταν έγκυρη η σύμβαση, για την ίδια εργασία σε πρόσωπο με τις ικανότητες και
τα προσόντα του ακύρως απασχοληθέντος, εκτός των παροχών που προσιδιάζουν στην προσωπική κατάσταση του τελευταίου (επιδόματα γάμου, τέκνων, προϋπηρεσίας κλπ.), εφόσον αυτά δεν θα συνέτρεχαν αναγκαίως στο πρόσωπο του
δυναμένου να απασχοληθεί εγκύρως. Η
ως άνω απαίτηση του ακύρως απασχοληθέντος μισθωτού υπόκειται στην εικο-
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σαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ.
Εξάλλου, από τις διατάξεις του
άρθρου 1 παρ.1 του ν. 1082/1980, του
άρθρου 1 παρ. 2 της 19040/1981 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 2
του α.ν. 539/1945, του άρθρου μόνου
του ν. 133/1975, που κύρωσε την από
26.2.1975 ΕΓΣΣΕ, του άρθρου 1 παρ.
2 του ν. 435/1976, συνάγεται ότι τα επιδόματα εορτών, οι αποδοχές άδειας και
το επίδομα άδειας και η πρόσθετη αποζημίωση εξ 100% του καταβαλλόμενου
ωρομισθίου επί μη νόμιμης υπερωριακής απασχολήσεως, δικαιούνται όχι μόνον οι μισθωτοί οι απασχολούμενοι με
έγκυρη σύμβαση εργασίας αλλά και οι
προσφέροντες τις υπηρεσίες τους με
άκυρη σύμβαση εργασίας, των σχετικών
αξιώσεων τους θεμελιουμένων ευθέως
στις παραπάνω διατάξεις και όχι στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Επομένως, οι εν λόγω αξιώσεις
υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή
του άρθρου 250 αρ. 6 και 17 ΑΚ (ΑΠ
1150/2007δημ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 487/2009
ΕλλΔνη 2009.1095, ΕφΘεσ 1151/2008
Αρμ 2008.1212).
Η εναγομένη διατηρεί επιχείρηση
«Καφέ-μπαρ» στην Πάτρα επί της οδού Κανακάρη αρ … με τον διακριτικό τίτλο «M.»,
το οποίο λειτουργεί κατά τις νυκτερινές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το εν λόγω
κατάστημα έχει μικρή έκταση με λίγα τραπέζια και εξυπηρετούνται οι θαμώνες κυρίως από την εναγομένη και το σύζυγό της
αρχικά και στη συνέχεια από τον υιό της.
Κατά περιόδους, εργάζονταν στο
εν λόγω κατάστημα περιστασιακά διάφορες κοπέλες ως σερβιτόρες, γεγονός που
συνάδει με τη φύση της συγκεκριμένης
εργασίας, όπως η μάρτυρας απόδειξης η
οποία καταθέτει ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ότι εργαζόταν στο κατά-
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στημα αυτό κατά διαστήματα για τέσσερα χρόνια μπορεί 4-6 μήνες κάθε χρόνο.
Η ενάγουσα ασκεί το επάγγελμα
της σερβιτόρας και εργάστηκε περιστασιακά σε διάφορα συναφή καταστήματα
και ξενοδοχεία της περιοχής των Πατρών
κατά τα έτη 1996, 1997, αρχές 1998. Από
το έτος 1998 απασχολήθηκε ως σερβιτόρα στην επιχείρηση της εναγομένης και
παρείχε την εργασία της με τη μορφή της
διαλείπουσας ή εκ περιτροπής εργασία
από τις 22.30 νυκτερινή ώρα έως 03.30
σε καθημερινή βάση κατά το χρονικό διάστημα έξι μηνών από τέλη Οκτωβρίου
έως τέλη Απριλίου κάθε έτους.
Απασχολήθηκε έως τις 25-12002, έκτοτε δε εγγράφηκε στον ΟΑΕΔ
ως άνεργη έως τις 25-11-2002 (βλ. ιδιαίτερα την 1089/25-2-2003 Βεβαίωση του
ΟΑΕΔ για το διάστημα από 25-1-2002
έως τις 25-11-2002 οπότε διαγράφηκε λόγω μη ανανέωσης της εγγραφής.).
Δεν αποδείχθηκε συνεπώς από τα
ανωτέρω αποδεικτικά μέσα ότι η ενάγουσα
απασχολήθηκε στο κατάστημα της εναγομένης ως σερβιτόρα έως τις 18-10-2002 που
ισχυρίστηκε στην αγωγή της και επαναφέρει με σχετικό λόγο της υπό κρίση έφεσης..
Περαιτέρω, από τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι το συμφωνημένο ημερομίσθιο της ενάγουσας ανερχόταν για το έτος 1998 σε 5.000 δρχ., για
το έτος 1999 σε 6.000 δρχ. και τα έτη 2000,
2001, 2002 σε 7.000 δρχ. ήταν κατώτερος
του νόμιμου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για το έτος 1999 που ανερχόταν σε 6.582,88 δρχ. μέχρι 1-7-1999 και
6.675,04 δρχ. για το μετέπειτα διάστημα,
για το έτος 2001 ανερχόταν σε 7.113,78
δρχ. για το χρονικό διάστημα έως 1-72001 και σε 7.220,48 δρχ. για το μετέπειτα διάστημα και σε 21,96€ και 22,35€, αντίστοιχα για το έτος 2002 (βλ. σχετικές ΕΓΣΣΕ ετών 1998, 2000 και 2002).

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Επομένως σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν οι αποδοχές της έπρεπε να ανέρχονται στο ανωτέρω νόμιμο ημερομίσθιο,
εφόσον η ενάγουσα δεν αμειβόταν με συμβολικό μισθό και ποσοστά κατά τα οριζόμενα
στη ΣΣΕ του κλάδου και της ειδικότητας της
(ΑΠ 118/1997 ΕΕΡΓΔ 57.372, Ντάσιου Εργ.
Δικ. Δίκαιο τόμος Α/1 εκδ 1999 σελ 379).
Η ενάγουσα δεν κατείχε βιβλιάριο υγείας, όπως απαιτείτο, καθόσον
όπως εκτέθηκε στην αρχή της παρούσας και οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αυτό και διατελούσε σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν με την εναγομένη σε απλή σχέση εργασίας, δικαιούμενη να αξιώσει κάθε ωφέλεια που
αποκόμισε η εργοδότρια από την παρασχεθείσα εργασία της, τα επιδόματα
εορτών, τις αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας τα δικαιούται όμως η ενάγουσα με βάση τις διατάξεις του νόμου
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου
1 παρ.1 του ν. 1082/1980, του άρθρου 1
παρ. 2 της 19040/1981 απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας,
του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 2
του α.ν. 539/1945, και του ν. 4504/1966.
Κατά το χρονικό διάστημα από τα
τέλη Οκτωβρίου 1998 έως τις 25-1-2002
που απασχολήθηκε στο κατάστημα της
εναγομένης, η τελευταία δεν της κατέβαλε αποζημίωση και επίδομα αδείας καθώς και δώρα εορτών.
Με βάση όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι οι
επίδικες αξιώσεις του χρονικού διαστήματος από 6-9-1998 έως 31.12.1998
έχουν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 αρ. 6 και 17,
πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος και
κατ’ ουσίαν συνεπώς το σχετικό αγωγικό
κονδύλιο που αφορά επιδόματα εορτών,
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επίδομα και αποδοχές αδείας για το ανωτέρω διάστημα πρέπει να απορριφθεί.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι για
το χρονικό διάστημα από τα τέλη Οκτωβρίου 1999 έως 25-1-2002 που απασχολήθηκε η ενάγουσα για διάστημα έξι μηνών κάθε έτος, με συμφωνημένο ημερομίσθιο 6.000 ή το ισάξιο των 17,61 ευρώ
για το έτος 1999 και 7.000 ή το ισάξιο των

20,54 ευρώ κατά το διάστημα 2000 έως
2002, που υπολείπεται όπως προεκτέθηκε του νομίμου, πλην όμως κατά το
σχετικό αγωγικό αίτημά της που αξιώνονται οι ένδικες απαιτήσεις της για επιδόματα εορτών και αδείας, επειδή δεν μπορεί να επιδικαστεί πλέον του αιτηθέντος
η ενάγουσα δικαιούται : Α. Για επιδόματα εορτών: 1) δώρο Πάσχα 1999 κ.λ.π.

490/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ευθύμιος Κοκκινογένης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Κατσιγιάννης, Θάνος Αμπατζής).
Πιστοποιητικό εργασίας. Υποχρέωση του εργοδότη να χορηγήσει πιστοποιητικό στον
εργαζόμενο μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης, αλλά και κατά τη διάρκεια της. Μετά
την τελεσιδικία της αποφάσεως θεωρείται γενομένη η δήλωση βουλήσεως του εργοδότη σύμφωνα με το άρθρο 949 ΚΠολΔ. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 678 και 2 του ν. 2112/1920 η διαφορά που προκύπτει από την άρνηση του
εργοδότη ή των διαδόχων του να χορηγήσουν στο μισθωτό ή τους διαδόχους του
πιστοποιητικό εργασίας, υπάγεται επίσης
στη διαδικασία των εργατικών διαφορών.
Οι παραπάνω διατάξείς αναφέρονται στην υποχρέωση του εργοδότη να
χορηγήσει πιστοποιητικό εργασίας μετά
τη λήξη της εργασιακής σχέσης, αλλά και
κατά τη διάρκεια αυτής (ενδιάμεσο πιστοποιητικό) εφόσον επικαλεστεί ειδικό έννομο συμφέρον, όπως στην περίπτωση που
είναι απαραίτητο για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στο επάγγελμα, προκειμένου να
αποκτήσει το από το νόμο προβλεπόμενο πτυχίο ή για να διεκδικήσει νόμιμες αξιώσεις του, έναντι του εργοδότη ή τρίτων.
Η υποχρέωση του εργοδότη για
χορήγηση του πιστοποιητικού εργασίας
υπάρχει, έστω και αν η σύμβαση εργασίας
είναι άκυρη για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον

βεβαιώνεται υπάρξασα πραγματική κατάσταση. Η πάροδος μακρού χρόνου από τη
λήξη της εργασιακής σχέσης, αποδυναμώνει το δικαίωμα του εργαζομένου, ιδίως όταν
ο εργοδότης ή οι διάδοχοί του δεν είναι δυνατό να έχουν τα στοιχεία από τα οποία θα
πληροφορηθούν την υπηρεσία του μισθωτού (ΑΠ 1499/1987, ΔΕΝ 44.934).
Μετά την τελεσιδικία της απόφασης θεωρείται γενομένη η δήλωση βούλησης του εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 949 ΚΠολΔ. και η δικαστική απόφαση υποκαθιστά το πιστοποιητικό εργασίας (βλ. Λ. Ντάσιο «Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο, εκδ. 1995 παρ. 84. σελ.
156-157, ΑΠ 512/1977, ΕΕΔ 34.1463,
Εφ.Αθ. 1138/1984, ΕΕΔ 44.403»).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα περιστατικά: Ο ενάγων προσλήφθηκε από
τον εναγόμενο την 27-7-2003 με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες
του ως βοηθός ηλεκτρολόγου στα ηλεκτρο-
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λογικά έργα που αναλάμβανε ο τελευταίος.
Τις υπηρεσίες του αυτές προσέφερε ανελλιπώς μέχρι την 22-10-2004,
που ο ενάγων αποχώρησε οικιοθελώς
από την εργασία του, το δε καταβαλλόμενο ημερομίσθιό του συμφωνήθηκε στο
ποσό των 35 ευρώ για την εντός της πόλεως των Πατρών εργασία του και στο
ποσό των 70 ευρώ για την εκτός έδρας.
Το ότι εργάσθηκε κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα προκύπτει και από
τον προσκομιζόμενο ατομικό λογαριασμό
ασφαλισμένου του ΙΚΑ, όπου αναφέρεται
ο χρόνος εργασίας του ενάγοντος (βλ.
ιδία προσκομιζόμενο από 15-2-2008 λογαριασμό). Για το γεγονός της αμοιβής
του καταθέτει με βεβαιότητα ο μάρτυρας
του ενάγοντος ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, ο οποίος εργάστηκε μαζί
με τον ενάγοντα κατά ένα μικρό χρονικό
διάστημα στον ίδιο εναγόμενο.
Και ναι μεν ο ενάγων δεν ήταν
εφοδιασμένος με τη σχετική άδεια εργασίας ως βοηθού ηλεκτρολόγου, αν και
κατείχε πτυχίο εγκαταστάτου κτιρίων και
βιομηχανικών χώρων (βλ. ιδία από 102-2003 πτυχίο του Υπουργείου Παιδείας), πλην όμως τέτοια υπηρεσία παρείχε
«εν τοις πράγμασι» στον εργοδότη του
και ειδικότερα του βοηθού ηλεκτρολόγου
εγκαταστάτη κτιρίων και βιομηχανικών
χώρων, αφού ερχόταν σε άμεση επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα (διενεργούσε
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συνέδεε καλώδια φωτιστικών, πίνακες κλπ.), όπως
εξάλλου καταθέτει και ο ίδιος ο εναγόμενος, εξεταζόμενος χωρίς όρκο στο ακροατήριο του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.
Αντίθετα δεν αποδείχθηκε ότι προσέφερε υπηρεσίες ανειδίκευτου εργάτη ή
μαθητευομένου, παρά το γεγονός ότι στην
αναγγελία πρόσληψης και στους όρους
ατομικής σύμβασης αναφέρεται με την ειδικότητα του ανειδίκευτου εργάτη (βλ. από
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10-10-2003 αναγγελία και από Οκτώβριο
2003 όρους ατομικής σύμβασης εργασίας).
Επομένως η υποχρέωση του εναγομένου εργοδότη για χορήγηση του πιστοποιητικού εργασίας υπάρχει, έστω
και αν η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη
για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον απασχολήθηκε πραγματικά ως βοηθός ηλεκτρολόγου και ερχόταν σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί του εναγομένου, που προβλήθηκαν στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και
επαναφέρονται παραδεκτά με τον πρώτο και δεύτερο λόγο εφέσεως, πρέπει να
απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμοι.
Επομένως το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε για τον ίδιο λόγο τους
ισχυρισμούς του εναγομένου, ορθά ερμήνευσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις
και οι σχετικοί λόγοι εφέσεως πρέπει ν’
απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμοι. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος αρνείται να χορηγήσει στον ενάγοντα το σχετικό πιστοποιητικό και επομένως πρέπει
να του χορηγηθεί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη της παρούσας.
Τέλος αποδείχθηκε ότι η σχετική
αξίωση του ενάγοντος ασκείται μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήξη της
εργασιακής σχέσης του, ήτοι μετά την παρέλευση τριών ετών και συνεπώς δεν έχει
αποσβεσθεί, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο εναγόμενος έχει στη
διάθεσή του όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να χορηγήσει το σχετικό πιστοποιητικό εργασίας. Κατά συνέπεια ο σχετικός ισχυρισμός του εναγομένου πρέπει
ν’ απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος.
Ως εκ τούτου το Πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, που απέρριψε για τον ίδιο
λόγο το σχετικό ισχυρισμό, πού παραδεκτά επαναφέρει με τον τρίτο λόγο εφέσεώς του ο εναγόμενος, ορθά εφάρμοσε
το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις και ο
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σχετικός λόγος έφεσης πρέπει ν’ απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος.
Επομένως, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση δέχθηκε κατά ένα μέρος την αγωγή και καταδίκασε τον εναγόμενο να χορηγήσει στον ενάγοντα πιστοποιητικό

προϋπηρεσίας της εργασίας του για το
χρονικό διάστημα από 27-7-2003 μέχρι
22-10-2004, δεν έσφαλε στην εφαρμογή
του νόμου και στην εκτίμηση των αποδείξεων και τα αντιθέτως υποστηριζόμενα με
όλους τους λόγους της εφέσεως κρίνονται απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμα.

699/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Λάμπρος Κούτσικος, Δημήτριος Μασούρας).
Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, χωρίς καταβολή της αποζημίωσης είναι
άκυρη, αλλά πρέπει η σχετική αγωγή να ασκηθεί εντός εξαμήνου από την καταγγελία της σύμβασης. Άσκηση αγωγής μετά την επέλευση του εξαμήνου. Δεκτή η αγωγή
γιατί ο εργοδότης υπόσχετο συνεχώς ότι θα πληρώσει την αποζημίωση και ο εργαζόμενος εφησύχαζε. Περιστατικά και υπολογισμός της αποζημίωσης.

Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει συμβάσεως
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
που καταρτίστηκε μεταξύ των διαδίκων,
την 1-6-1978, ο ενάγων - εφεσίβλητος προσελήφθη από την εκκαλούσα - εναγομένη
«Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόνιτσας», που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ως υπάλληλος στο κατάστημα
υπεραγοράς (Super Market) της (εναγομένης) και αργότερα ως διαχειριστής.
Παρείχε την εργασία του, εκτελώντας τα καθήκοντα, που του ανατέθηκαν,
για χρονικό διάστημα είκοσι επτά (27)
ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εκκαλούσας, για οικονομικοτεχνικούς λόγους
και στα πλαίσια σχεδίου αναδιάρθρωσης - οικονομικής εξυγίανσης, αποφάσισε
στις 20-10-2005 την απόλυση του εφεσιβλήτου, καταγγέλλοντας στη συνέχεια στις
31-10-2005 την εργασιακή σχέση - σύμβαση εργασίας - με κοινοποίηση της απόλυσης στον εφεσίβλητο χωρίς να του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση απολύσεως.

Ο τελευταίος, άμεσα κατά την καταγγελία της εργασιακής σύμβασης και
ακολούθως κατ’ επανάληψη, οχλούσε
την εκκαλούσα, ζητώντας να του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση απόλυσης,
η οποία δια των νομίμων εκπροσώπων
της, χωρίς ν’ αρνείται την υποχρέωσή
της προς καταβολή, τον καθησύχαζε λέγοντας ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καταβάλλονταν, μόλις γίνει η χρηματοδότηση που αναμένει λόγω επικείμενης δανειοδοτήσεως δημιουργώντας
έτσι την εντύπωση ότι θα ικανοποιηθεί
η ένδικη αξίωσή του και αποτρέποντας
με τον τρόπο αυτό δολίως τον ενάγοντα - εφεσίβλητο ν’ ασκήσει δικαστικά
το πιο πάνω δικαίωμά του.
Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του
2007, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 81/6-2-2007
έγγραφό της τον ενημέρωσε, ότι, η δανειοδότηση που ανέμενε δεν θα πραγματοποιούνταν και λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης που βρισκόταν δεν είχε τη
δυνατότητα καταβολής των οφειλόμενων.
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Έτσι, η εκκαλούσα απέτρεψε με
δόλο, το δικαιούχο εφεσίβλητο ν’ ασκήσει
την κρινόμενη αγωγή του μέσα στην εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία του άρθρου
6 παρ.2 του ν. 3198/1955, που λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο, κατά το οποίο «κάθε αξίωση μισθωτού περί καταβολής ή συμπληρώσεως
της κατά το νόμο 2112/1920 αποζημιώσεως τυγχάνει απαράδεκτη, εφόσον η σχετική αγωγή δεν κοινοποιήθηκε εντός εξαμήνου από τότε, που κατέστη απαιτητή».
Η προθεσμία άρχισε στις 31-102005 (χρόνο απόλυσης) και για τον προαναφερόμενο λόγο νόμιμα είχε ανασταλεί
μέχρι την κοινοποίηση της πιο πάνω δήλωσης αδυναμίας καταβολής της αποζημίωσης (6-2-2007) κατ’ άρθρο 255 ΑΚ, κατά
παραδοχή της αντένστασης του ενάγοντος
- εφεσιβλήτου, την οποία πρόβαλε παραδεκτά καθ’ υποφορά με την αγωγή του.
Επομένως, η ένσταση απαραδέκτου της αγωγής, που πρότεινε νόμιμα
η εναγόμενη στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και επαναφέρει με σχετικό λόγο έφεσης, λόγω παρέλευσης της εξάμηνης
αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου
6 παρ.2 εδ. α΄ του ν. 3198/1955‚ είναι
απορριπτέα ως αβάσιμη λόγω αναστολής της προθεσμίας, δεδομένου ότι στις
αποσβεστικές προθεσμίες εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις για την παραγραφή (άρθρ. 279 ΑΚ βλ. Α.Π. 1256/2004,

Δ/νη 2007.811, Α.Π. 1217/2004, Νόμος).
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το
οποίο κατέληξε στην ίδια κρίση, σωστά
ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και
ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις και όσα
αντίθετα υποστηρίζει η εκκαλούσα με τον
αντίστοιχο λόγο της εφέσεώς της, πρέπει
ν’ απορριφθούν ως αβάσιμα.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές του ενάγοντος, ο
οποίος παρείχε τις υπηρεσίες του υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης ανέρχονταν κατά τον τελευταίο μήνα εργασίας του
σε 1.583,07€ (βλ. από 3-11-2005 απόδειξη
πληρωμής της εναγομένης). Στις αποδοχές
αυτές περιλαμβάνεται ο βασικός μισθός, τα
επιδόματα και κάθε άλλη σταθερή παροχή.
Έτσι οι ετήσιες αποδοχές του,
στις οποίες υπολογίζεται και η αναλογία των επιδομάτων εορτών και αδείας,
που αποτελούν αποδοχές δύο μηνών,
ανέρχονται συνολικά (1.583,07 Χ 14)
σε 2.2162,98 € και η αποζημίωση λόγω
απόλυσης και χωρίς προειδοποίηση,
που δικαιούται ο ενάγων ανάλογα με τα
χρόνια υπηρεσίας του (27 έτη υπηρεσίας), είναι ίση με τις τακτικές αποδοχές είκοσι τριών (23) μηνών και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των (1.846,915 Χ 23)
42.479,39 € (βλ. και Εφ.Θεσ. 1303/2001,
Αρμ. 2002,734), αφού η μηνιαία αποζημίωση είναι κατά τα προαναφερόμενα
(2.162,98 : 12) 1.846,915€.

756/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Βασίλειος Πέττας- Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος Βγενόπουλος,
Παναγιώτα Φωτοπούλου, Αντώνιος Παναγόπουλος).
Σύμβαση εργασίας. Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας. Αν υπάρχουν έγγραφα για τη σύναψή τους και έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του του ΠΔ 164/2004,
θεωρούνται αορίστου χρόνου, εφόσον είναι ενεργές έως την έναρξη ισχύος του παρό-
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ντος αυτού διατάγματος. Έναρξη ισχύος του π.δ. η 9/4/2004. Η διάρκεια διαδοχικών
συμβάσεων να είναι τουλάχιστον 24 μηνών. Δαπάνες συγγενών για επισκέψεις σε νοσηλευόμενο συγγενή τους βαρύνουν τους συγγενείς. ΙΚΑ. Σε περίπτωση τραυματισμού
ή θανατώσεως προσώπου η σχετική αξίωση μεταβιβάζεται στο ΙΚΑ αυτοδίκαια από τη
γέννησή της και εφόσον συντρέχει αντιστοιχία ποιοτική και ποσοτική μεταξύ των παροχών του ΙΚΑ προς τον ασφαλισμένο και των αξιώσεων αποζημιώσεως του παθόντος
κατά του υπόχρεου τρίτου, δηλαδή όταν είναι ομοειδείς και υπηρετούν τον ίδιο σκοπό.
Τετραπληγία. Ειδική μεταχείριση από το ΙΚΑ (άρθρο 42 παρ. 1 και 2 του ν. 1140/1981).
Παραπληγικό επίδομα.. Δεν τελεί σε σχέση αντιστοιχίας με τα διαφυγόντα εισοδήματα
του τραυματισμένου ασφαλισμένου λόγω ανικανότητάς του για εργασία.

Οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1
εδ. α και γ του ΠΔ 164/2004, που άρχισε
να ισχύει από 9-7-2004, ορίζουν ότι διαδοχικές συμβάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος, η σύναψη των οποίων γίνεται εγγράφως (άρθρο 5 παρ. 3 εδ. α), οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και είναι ενεργές έως την έναρξη ισχύος αυτού, συνιστούν εφεξής σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: συνολική χρονική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών έως την έναρξη ισχύος του διατάγματος, ανεξαρτήτως αριθμού
ανανεώσεως 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 συνολικά χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την
αρχική σύμβαση. Το αντικείμενο της σύμβασης να αφορά δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται ευθέως, και αμέσως με παλιές και διαρκείς ανάγκες.
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων 297, 298 και 914 ΑΚ προκύπτει
ότι αξίωση για αποζημίωση έχει μόνο ο
φορέας ή δικαιούχος του έννομου αγαθού
που προσβλήθηκε δηλαδή μόνον εκείνος που ζημιώθηκε άμεσα από την αδι-

κοπραξία, ενώ αντίθετα ο έμμεσα ζημιωθείς από την αδικοπραξία δηλαδή εκείνος,
στον οποίο προκλήθηκε ζημία από την
προσβολή έννομου αγαθού, άλλου προσώπου έχει αξίωση μόνο όταν προβλέπεται ειδικά από το νόμο, όπως στις περιπτώσεις των άρθρων 928 εδ. β και 929
εδ. β ΑΚ (Αθ. Κρητικού Αποζημίωση από
τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα (1998)
αριθ. 395επ, Συμπλήρωμα (2002) αριθ.
397α, ΑΠ 648/2002 Ελλ.Δνη 43,1615 ΑΠ
158/2001 ΕλλΔνη 42,701).
Στις περιπτώσεις όμως αυτές δεν
περιλαμβάνονται οι δαπάνες των οικείων
του παθόντος, που έχουν γενεσιουργό αιτία την ανάγκη επισκέψεων τους στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται ο παθών και
παραμονής τους πλησίον αυτού, οι οποίες
δεν βαρύνουν τον αμέσως από την αδικοπραξία βλαβέντα, αλλά τους εμμέσως βλαπτόμενους από αυτήν οικείους του (Εφ.
Δωδ. 59/2004 ΤΝ.Π. «ΝΟΜΟΣ»).
Στη συνέχεια, κατά τη διάταξη του
άρθρου 10 παρ. 5 του ν.δ. 4104/1965,
σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν.
1654/1986 προκύπτει ότι σε περίπτωση αναπηρίας ή θανάτωσης ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, η αξίωση αποζημίωσης του
ασφαλισμένου, που απορρέει από το άρθρο 929 ΑΚ, κατά του υπόχρεου, μεταβιβάζεται στο ΙΚΑ από την ημέρα που γεννήθηκε η σχετική αξίωση.
Για να λειτουργήσει το σύστημα της
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αυτοδίκαιης μεταβίβασης στο ΙΚΑ της αξιώσεως αποζημιώσεως του παθόντα κατά
του ζημιώσαντος τρίτου, πρέπει να συντρέχει ποιοτική και ποσοτική αντιστοιχία μεταξύ των παροχών του ΙΚΑ προς τον ασφαλισμένο και των αξιώσεων αποζημιώσεως
του παθόντος κατά του υπόχρεου τρίτου.
Η αντιστοιχία αυτή συντρέχει όταν
αμφότερες οι παροχές είναι ομοειδείς και
υπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Τούτο συμβαίνει, όταν οι παροχές αυτές τελούν μεταξύ
τους, υπό χρονική και ποιοτική άποψη, σε
μία εσωτερική συνάφεια. Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις αυτές, επέρχεται η
μεταβίβαση της απαίτηση στο ΙΚΑ.
Εξάλλου με τις παραγράφους 1 και
3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 ορίστηκαν τα εξής: «Ησφαλισμένοι φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεων... πάσχοντες εκ τετραπληγίας ως και παραπληγίας κρινόμενοι από Ειδικήν Επιτροπήν ως ανίκανοι προς πάσαν βιοποριστικής εργασίαν
δικαιούνται μηνιαίου εξωιδρυματικού επιδόματος... 3. Το ποσό της καταβαλλομένης
συντάξεως, λόγω αναπηρίας εις συνταξιούχους Ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50%
εφόσον ο ανάπηρος ευρίσκεται διαρκώς
εις κατάστασιν απαιτούσαν συνεχή επίβλε-
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ψη, περιποίησιν και συμπαράστασιν έτερου προσώπου (απόλυτος αναπηρία)».
Από το συνδυασμό των πιο πάνω
διατάξεων προκύπτει ότι μεταξύ των χρηματικών παροχών που καταβάλει το ΙΚΑ
στον παθόντα ασφαλισμένο του περιλαμβάνεται και το παραπληγικό επίδομα που
προβλέπεται από το άρθρο 42 παρ. 1 του
ν. 1140/1981. Το ΙΚΑ όμως εκ μόνου του
λόγου ότι καταβάλει το ως άνω επίδομα
δεν σημαίνει αναγκαίως ότι υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε κάθε σχετική ισόποση αξίωση του παθόντος κατά του υπόχρεου. Για την υποκατάσταση αυτή προϋποτίθεται ότι ο παθών ασφαλισμένος έχει
στη συγκεκριμένη περίπτωση σχετική αξίωση αποζημιώσεως κατά του υπόχρεου.
Τέτοια αξίωση κατά του υπόχρεου έχει ο παθών, επειδή λόγω της ειδικής καταστάσεως στην οποία περιέρχεται έχει ανάγκη πρόσθετης υποστήριξης
από άλλο πρόσωπο (αύξηση δαπανών
ΑΚ 929). Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης παρέχεται από το ΙΚΑ το ως άνω
παραπληγικό επίδομα, το οποίο δεν τελεί σε σχέση αντιστοιχίας με τα διαφυγόντα εισοδήματα του τραυματισμένου
ασφαλισμένου λόγω ανικανότητας του
για εργασία (ΑΠ 123/2010 Τ.Ν.Π «ΝΟΜΟΣ»).

633

1 0. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
260/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Κυριακή Αθανασιάδη).
Μίσθωση σε Δήμο. Οφειλή μισθωμάτων από το Δήμο στον εκμισθωτή. Αγωγή του
εκμισθωτή κατά του Δήμου για τα οφειλόμενα μισθώματα και την έξωση του από το
μίσθιο. Ο Δήμος ισχυρίσθηκε ότι η μη καταβολή των μισθωμάτων οφείλεται στην μη
έγκριση του εντάλματος που εκδόθηκε από τον επίτροπο. Απόρριψη της αγωγής.

Από τα παραπάνω καθίσταται
φανερό ότι ο εναγόμενος δεν εφάνη δύστροπος και δεν αρνήθηκε την καταβολή
των μισθωμάτων όπως είχε συμφωνηθεί,
ούτε καθυστέρησε την καταβολή αυτών,
αλλά αντίθετα προσφέρθηκε με την υποβολή του ανωτέρω εντάλματος στην καταβολή του συμφωνηθέντος ολοκλήρου του
μηνιαίου μισθώματος και στο χρόνο που
είχε συμφωνηθεί να καταβάλεται τούτο.
Το γεγονός της μη πληρωμής μέρους των επιδίκων μισθωμάτων δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα του εναγομένου
αλλά σε γεγονός για το οποίο δεν είχε
ευθύνη, γιατί χωρίς την έγκριση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον
αρμόδιο επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν αδύνατη η καταβολή των μισθωμάτων σύμφωνα με το Δημοτικό και
Κοινοτικό Κώδικα ( άρθρο 169 παρ. 2γ).
Πιο συγκεκριμένα η άρνηση του
αρμόδιου επιτρόπου στα πλαίσια της διενέργειας προληπτικού ελέγχου των δαπανών του εναγομένου Δήμου να θεωρήσει τα εντάλματα πληρωμής αυτού
των οφειλομένων μισθωμάτων για όλο
το ποσό των 1900 ευρώ μηνιαίως καθιστούσε αδύνατη την εκταμίευση από τον
εναγόμενο Δήμο ποσού μεγαλύτερου
από αυτό των 313,55 ευρώ μηνιαίως το

οποίο ο επίτροπος, θεωρούσε εύλογο για
τη μίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου.
Ενισχυτικό για τα παραπάνω είναι και το γεγονός ότι με την εκκαλούμενη απόφαση επιδικάστηκε η διαφορά
των επίδικων μισθωμάτων από 11.950,
95 ευρώ και ο εκκαλών δεν άσκησε έφεση ως προς το κεφάλαιο αυτό της εκκαλουμένης το οποίο τελεσιδίκησε και η
ενάγουσα εισέπραξε εξ ολοκλήρου τα
μισθώματα για το επίδικο χρονικό διάστημα, όπως τούτο αποδεικνύεται από
το 96/14.4.2009 χρηματικό ένταλμα πληρωμής Α σειρά του εναγομένου.
Συνεπώς η εκ του άρθρου 342 Α.Κ.
ένσταση του εναγομένου την οποία προέβαλε παραδεκτά στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και επαναφέρει με την ένδικη έφεση είναι βάσιμη κατ’ ουσίαν και πρέπει να
γίνει δεκτή και να απορριφθεί η αγωγή κατά
το μέρος της που αφορά την απόδοση της
χρήσης του μισθίου ακινήτου. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε την ένσταση αυτή εσφαλμένα το νόμο ερμήνευσε και εφήρμοσε και τις αποδείξεις εκτίμησε.
Κατ’ ακολουθίαν πρέπει να γίνει
δεκτή η έφεση ως κατ’ ουσίαν βάσιμη να
εξαφανιστεί η εκκαλουμένη κατά το μέρος
της που δέχτηκε την αγωγή ως προς την
απόδοση της χρήσης του μισθίου ακινή-
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του, να κρατηθεί η υπόθεση να δικασθεί
κατά τούτο η αγωγή και να απορριφθεί
κατ’ ουσίαν. Η δικαστική δαπάνη και των
δύο βαθμών δικαιοδοσίας πρέπει να επι-
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βληθεί σε βάρος της ενάγουσας λόγω της
ήττας της μειωμένη στο ήμισυ (άρθρο 281
παρ.2 του ν.3463/2006 «περί δημοτικού
και κοινοτικού κώδικα»).
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11. δημοσιο δικαιο
120/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ελένη Κατσούλη, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Αντώνιος Μπιλιάνης).
Υποθηκοφύλακας. Άρνησή του να μεταγράψει ορισμένο συμβόλαιο. Οδοί. Πώς αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου (νομέας, ιδιωτική βούληση, αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα). Απαγόρευση οποιαδήποτε μεταβίβαση κυριότητας μέρους ή του όλου
γηπέδου επί του οποίου ο ιδιοκτήτης σχημάτισε ή αναγνώρισε τυχόν σχηματισθέντες
χωρίς τη θέληση του, κοινόχρηστους χώρους (ιδιωτικές οδούς, πλατείες κ.λ.π.) ή δεν
σχημάτισε ούτε αναγνώρισε τέτοιους αλλά επιδιώκει το σχηματισμό ή την αναγνώριση τους με την ως άνω μεταβίβαση. Εξαιρέσεις. Δικαιώματα υποθηκοφύλακα. Πότε
μπορεί να ελέγχει τα συμβόλαια προς μεταγραφή. Περιστατικά.

Με την από 19.10.2008 αίτηση,
που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ο ήδη εκκαλών ζήτησε να αρθεί η εκκρεμότητα, που
έχει δημιουργηθεί από την άρνηση της
Υποθηκοφύλακας Ναυπάκτου να μεταγράψει το αναφερόμενο σ’ αυτή συμβολαιογραφικό έγγραφο και να υποχρεωθεί στη μεταγραφή του.
Συγκεκριμένα, αρνήθηκε η Υποθηκοφύλακας να μεταγράψει στα οικεία βιβλία μεταγραφών το υπ’ αριθ.
18.345/8.8.2008 συμβόλαιο του συμ/
φου Ναυπάκτου Α.Γ, με το οποίο πωλήθηκε και μεταβιβάστηκε σε αυτόν (αιτούντα) η κυριότητα του περιγραφόμενου ακινήτου, με την αιτιολογία ότι με
το συμβόλαιο αυτό επιδιωκόταν ο σχηματισμός και η αναγνώριση, με ιδιωτική
πρωτοβουλία και συμφωνία, κοινόχρηστου χώρου (οδού), προς εφαρμογή ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας.
Κατά τους ισχυρισμούς του εκκαλούντος στην πραγματικότητα επρόκειτο
για ιδιωτική αγροτική οδό, εξυπηρετούσα
αγροτεμάχιο και τη μεταφορά των εξ αυ-

τού προϊόντων, αλλά και για οδό η οποία
είχε καταστεί κοινόχρηστη με την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα.
Επικαλούμενος δε έννομο συμφέρον, ζήτησε να διαταχθεί η Υποθηκοφύλακας Ναυπάκτου να μεταγράψει στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ναυπάκτου το προαναφερόμενο συμβόλαιο, καθώς και να χορηγήσει σε αυτόν το σχετικό πιστοποιητικό.
Οι οδοί αποκτούν την ιδιότητα του
κοινόχρηστου (άρθρο 967 ΑΚ) και εκτός
συναλλαγής (άρθρο 966 ΑΚ) πράγματος
και μπορούν να ανήκουν στην κυριότητα του οικείου Δήμου (άρθρο 968 ΑΚ) με
τους εξής τρόπους: 1) Από το νόμο, ήτοι
με το χαρακτηρισμό τους ως δρόμων από
το ισχύον ρυμοτομικό διάγραμμα του σχεδίου πόλεως, 2) με την ιδιωτική βούληση
του κυρίου αυτών, που τις θέτει στη κοινή χρήση με νομότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά υπό τρόπο) κατά τις διατάξεις των άρθρων 503, 1715, 2014 ΑΚ ή
και με παραίτηση από την κυριότητα, με
σκοπό όμως να καταστεί το συγκεκριμένο ακίνητο κοινόχρηστο, η οποία πρέπει
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απαραίτητα να περιβληθεί τον τύπο του
συμβολαιογραφικού εγγράφου και να μεταγραφεί, αφού περιέχει κατάργηση της
κυριότητας επί του ακινήτου κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί παραιτήσεως από άλλα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτου, ήτοι των άρθρων 1134
εδ. α’, 1169, 1187, 1191, 1319 παρ. 1 ΑΚ
ή κατ’ επέκταση των άρθρων 369, 1033
ΑΚ ένεκα της ταυτότητας του λόγου και
3) με την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα, που προβλεπόταν από τη διάταξη του προισχύσαντος βυζαντινορωμαϊκού δικαίου ν. 3 παρ.2 Πανδ. 43-7, με την
προϋπόθεση όμως σύμφωνα με το άρθρο 51 ΕισΝΑΚ, ότι πριν από την εισαγωγή του ΑΚ (23.2.1946) δύο κατά συνέχεια γενιές των κατοίκων της περιοχής,
επί συνολικό χρονικό διάστημα 80 ετών,
γνώρισαν τη χρήση του πράγματος δηλαδή του δρόμου, ως κοινόχρηστου (βλ.
ΑΠ 242/1994 ΝοΒ 43, 55).
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 411 του
Κ.Β.Π.Ν., το οποίο κωδικοποίησε το άρθρο 20 Ν.Δ. της 17.7/16.8.1923, απαγορεύεται οιαδήποτε μεταβίβαση της κυριότητας μέρους ή του όλου γηπέδου, επί του
οποίου ο ιδιοκτήτης σχημάτισε ή αναγνώρισε τυχόν σχηματισθέντες, χωρίς τη θέληση του, κοινόχρηστους χώρους (ιδιωτικές οδούς, πλατείες κ.λ.π.) ή δεν σχημάτισε ούτε αναγνώρισε μεν τοιούτους, αλλά
επιδιώκει το σχηματισμό ή την αναγνώριση τους με την ως άνω μεταβίβαση τους.
Στην έννοια του σχηματισμού
κοινόχρηστων χώρων (ιδιωτικών οδών
κ.λ.π.) περιλαμβάνεται και ο γενόμενος καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με ιδιωτική πρωτοβουλία ή συμφωνία, περιορισμός ή παραίτηση δικαιωμάτων επί των
προαναφερομένων γηπέδων με σκοπό
τον άμεσο ή έμμεσο σχηματισμό αυτών.
Κάθε τέτοια μεταβίβαση είναι αυ-
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τοδικαίως άκυρη, η δε περί ακυρότητας
διάταξη ισχύει και αν ακόμη δεν έγινε σε
επίσημη πράξη σαφής μνεία περί του
σχηματισμού των κοινοχρήστων χώρων
(ιδιωτικών οδών κ.λπ.), αλλά εμμέσως
προκύπτει από τις γενόμενες μεταβιβάσεις ότι αυτές έχουν σκοπό το εν λόγω
σχηματισμό και την εν γένει εφαρμογή
ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας.
Από το άρθρο 411 παρ. 3 του
Κ.Β.Π.Ν. καθιερώνεται εξαίρεση, προκειμένου περί γηπέδων που καλλιεργούνται
και βρίσκονται εκτός των εγκεκριμένων
σχεδίων πόλεων, εάν σε αυτά σχηματίζονται ιδιωτικές οδοί με σκοπό αποκλειστικά και μόνον τη μεταφορά των προϊόντων
και όχι την εφαρμογή ιδιωτικού σχεδίου
ρυμοτομίας και τη βάσει αυτού κατάτμηση των γηπέδων σε μικρά τμήματα. Ιδιωτικοί κοινόχρηστοι χώροι (δρόμοι, πλατείες κ.λπ) που είχαν δημιουργηθεί πριν
από την 1.6.1924 για τα εντός σχεδίου και
πριν από την 1.3.1924 για τα εκτός σχεδίου γήπεδα αναγνωρίστηκαν από τη πολεοδομική νομοθεσία κατ’ άρθρο 411 παρ.
3 στ. β’ και παρ. 5 του Κ.Β.Π.Ν.
Σύμφωνα δε με τη διάταξη του
άρθρου 6 παρ. 2 εδ. γ’ (προτελευταίο)
Ν. 720/1977 ιδιωτικές οδοί, που σχηματίσθηκαν μέχρι της ισχύος του Ν.
651/1977 και εμφαίνονται σε τοπογραφικά σχέδια κατατεθειμένα και συνημμένα σε συμβόλαια καταρτισθέντα πριν
από την ισχύ του ως άνω νόμου (651/77)
θεωρούνται αγροτικές οδοί προς εξυπηρέτηση των παρ’ αυταίς αγροτεμαχίων και, άρα, εμπίπτουσες στην εξαίρεση
της παρ. 3 του άρθρου 411 Κ.Β.Π.Ν. Στο
δε άρθρο 43 παρ. 7 του Ν. 1337/1983
ορίζεται ότι τα δύο τελευταία εδάφια της
παρ. 2 του άρθρου 6 Ν. 720/1977 καταργούνται και στο άρθρο 44 του ίδιου
Ν. 1337/1983 ότι η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
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εφημερίδα της κυβερνήσεως (που έγινε
στις 14.3.1983) εκτός να ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις.
Από το συνδυασμό των άρθρων 6
παρ. 2 εδ. γ’ (προτελευταίο) Ν. 720/1977,
43 παρ. 7 και 44 του Ν. 1337/1983 προκύπτει ότι οι ιδιωτικοί δρόμοι (ειδικά)
που σχηματίσθηκαν μέχρι το έτος 1977
και φαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που κατατέθηκαν και επισυνάφθηκαν σε καταρτισθέντα μέχρι το έτος 1977
συμβόλαια, θεωρούνται στο εξής αγροτικοί δρόμοι προς εξυπηρέτηση των παρόδιων αγροκτημάτων (άρα εμπίπτοντες
στην εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 411
Κ.Β.Π.Ν.) και διατηρούν το νομικό καθεστώς τους και μετά τις 14.3.1983, οπότε
άρχισε να ισχύει ο Ν. 1337/1983, δεδομένου ότι αυτός δεν όρισε διαφορετικά με
τις πιο πάνω ή με τις λοιπές διατάξεις του
(Εφ Αιγ 74/2004 ΕφΑιγ 311/2003 ΕφΑθ
1514/1992 ΕλΔνη 34, 626).
Τέλος, γίνεται δεκτό ότι ο υποθηκοφύλακας - μεταγραφοφύλακας είναι επικουρικός δικαστικός υπάλληλος χωρίς καμία δικαιοδοτική αρμοδιότητα και δεν έχει,
κατά γενικό κανόνα, την εξουσία να κρίνει
τη νομιμότητα ή μη των μεταγραφόμενων
δικαιοπραξιών και πράξεων και δεν αποφαίνεται για τις τυχόν ακυρότητες, αλλά
περιορίζεται σε τυπικό έλεγχο της προσκομιδής των απαιτούμενων εγγράφων
και λοιπών στοιχείων με τα οποία εξυπηρετείται η αρχή της δημοσιότητας.
Κατ’ εξαίρεση όμως σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες ο νόμος αναθέτει στους υποθηκοφύλακες πρόσθετες
τυπικές υποχρεώσεις δικαιούται, αφού
παραλάβει την αίτηση, να εξετάσει το
κύρος των προσαγόμενων προς μεταγραφή πράξεων και να αρνηθεί τη μεταγραφή, σημειώνοντας στο οικείο βιβλίο
την άρνησή του και τους λόγους αυτής.
Μια τέτοια περίπτωση είναι και

637

εκείνη της μεταγραφής συμβολαίου μεταβίβασης, που έχει συνταχθεί κατά παράβαση του άρθρου 411 Κ.Β.Π.Ν., οπότε
η γενόμενη μεταβίβαση θεωρείται αυτοδικαίως, κατά τα προαναφερόμενα, άκυρη, ο δε υποθηκοφύλακας θα υπείχε, σε
περίπτωση μη αρνήσεως του και πραγματοποίησης της ζητούμενης μεταγραφής και ποινική ευθύνη κατ’ άρθρο 418
παρ. 1 εδ. γ’ Κ.Β.Π.Ν. (ΕφΑιγ 74/2004,
ΕφΑιγ 311/2003).
Στην προκειμένη υπόθεση, από
την υπ’ αριθ. 18.748/11.11.2008 ένορκη
βεβαίωση των Μ.Π, Ι.Γ και Α.Κ, ενώπιον
του συμ/φου Ναυπάκτου Α.Γ και από όλα
τα έγγραφα, που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών - εκκαλών, αποδείχθηκαν
τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :
Με το υπ’ αρ. 18.345/8-8.2008 συμβόλαιο
του συμ/φου Ναυπάκτου Α.Γ, η Α.Π του
Μ. πωλεί και μεταβιβάζει στον αιτούντα,
κατά κυριότητα, ένα αγροτεμάχιο ξερικό,
εκτάσεως κατά μεν τους τίτλους 2.300 τμ.
κατά δε νεότερη καταμέτρηση 2.392,12
τμ., το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού στη θέση
«Κάμπος Παραλία» της κτηματικής περιφέρειας Ρίζας του Δημοτικού Διαμερίσματος Μακύνειας του Δήμου Αντιρρίου
και φέρεται, κατά το παραπάνω συμβόλαιο, να συνορεύει ανατολικά με δημοτικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο.
Δεν αποδείχθηκε όμως ότι ο προς
ανατολάς του παραπάνω ακινήτου δρόμος είναι κοινόχρηστος και δημοτικός,
ότι δηλαδή απέκτησε την ιδιότητα του
κοινόχρηστου χώρου πριν από την εισαγωγή του ΑΚ, με την αμνημονεύτου
χρόνου αρχαιότητα κατά την εφαρμοστέα κατ’ άρθρο 51 ΕισΝΑΚ διάταξη του
προϊσχύσαντος βυζαντινορωμαϊκού δικαίου ν. 3 παρ. 2 Πανδ. 43-7. Ότι δύο
κατά συνέχεια γενιές των κατοίκων της
Μακύνειας Αντιρρίου, επί συνεχές συ-
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νολικό χρονικό διάστημα 80 ετών, πριν
από την 23.2.1946, γνώριζαν τη χρήση
της εν λόγω εδαφικής λωρίδας ως κοινόχρηστου δρόμου.
Ούτε αποδείχθηκε ότι η επίδικη
εδαφική λωρίδα κατέστη κοινόχρηστη
οδός πριν ή μετά από την εισαγωγή του
ΑΚ, είτε με την ιδιωτική βούληση του κυρίου αυτής (νομότυπη δικαιοπραξία και δη
διαθήκη ή δωρεά υπό τρόπο ή νομότυπη
παραίτηση κάποιου ιδιοκτήτη από την κυριότητα της πιο πάνω λωρίδας γης με σκοπό να καταστεί κοινόχρηστη), είτε από το
νόμο, αφού δεν αποδείχθηκε χαρακτηρισμός της εν λόγω εδαφικής λωρίδας ως
δρόμου, από το ισχύον ρυμοτομικό διάγραμμα του σχεδίου πόλεως ή οικισμού.
Ούτε αποδείχθηκε ότι το προαναφερόμενο ακίνητο καλλιεργείται ή καλλιεργούνταν πράγματι και παρήγαγε αγροτικά προϊόντα και ο προς ανατολάς του
ακινήτου ιδιωτικός δρόμος σχηματίστηκε με αποκλειστικό σκοπό, τη μεταφορά
τέτοιων αγροτικών προϊόντων.
Ούτε ότι ο επίδικος ιδιωτικός δρόμος σχηματίστηκε πριν από το έτος 1977
και φαινόταν στα τοπογραφικά διαγράμματα, που κατατέθηκαν και επισυνάφθηκαν
σε καταρτισθέντα μέχρι το έτος 1977 συμβόλαια ή ότι ο επίδικος ιδιωτικός δρόμος
είχε σχηματιστεί, ως κοινόχρηστος χώρος
και προς εφαρμογή, έστω, ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας, πριν από την 1.3.1924.
Κανένα από τα περιστατικά αυτά δεν βεβαιώνεται κατά τρόπο συγκεκριμένο στην
υπ’ αρ. 18-748/11.11.2008 ένορκη βεβαίωση. Αλλά και η υπ’ αρ. 3023/4.8.2008
βεβαίωση του Δήμου Αντιρρίου, που επικαλείται ο εκκαλών, αναφέρει την ύπαρξη
ως δημοτικού του ένδικου δρόμου, χωρίς
όμως να προσδιορίζει τον τρόπο που απέκτησε την ιδιότητα αυτή.
Επίσης, στους τίτλους κτήσεως
της άμεσης δικαιοπαρόχου του αιτούντος

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ήτοι της πωλήτριας Α.Π και συγκεκριμένα στα συμβόλαια του συμ/φου Ναυπάκτου Ν.Π υπ’ αριθ. 11.532/1984 δωρεάς εν ζωή (του 1/2) της γιαγιάς της Μ.Π
και υπ’ αριθ. 13.058/ 1986 γονικής παροχής (του άλλου ½) του πατέρα της Μ.
Π, δεν αναφέρεται, ως ανατολικό σύνορο του πωλούμενου ακινήτου δρόμος,
αλλά η ιδιοκτησία Γ.Γ.
Αλλά και στους τίτλους κτήσεως των Μ. και Μ.Π, ήτοι στις υπ’ αριθ.
9.111/1981 και 11.531/1984 πράξεις
αποδοχής της κληρονομιάς του Α.Π του
ίδιου παραπάνω συμ/φου, το προαναφερόμενο ακίνητο περιγράφεται ως συνόρευαν ανατολικά με ιδιοκτησία Γ.Γ και
όχι με δρόμο.
Ο απώτερος δικαιοπάροχος του
αιτούντος Α.Π μεταβίβασε ακίνητο, ευρισκόμενο νοτίως του επιδίκου, με το υπ’
αριθ. 10.039/1967 συμβόλαιο του συμ/
φου Αγρινίου Α.Σ, το οποίο και περιγράφει ως συνόρευαν τότε ανατολικά με συνεχόμενο αγρό του ιδίου (Α.Π) και όχι με
δρόμο. Αλλά και από τους τίτλους κτήσεως των όμορων ιδιοκτητών δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ιδιωτικού δρόμου σχηματισθέντος αποκλειστικά για μεταφορά
αγροτικών προϊόντων ή σχηματισθέντος
πριν από το έτος 1977 και εμφαινόμενου
σε προ του 1977 τοπογραφικά διαγράμματα συνημμένα σε αντίστοιχα συμβόλαια ή σχηματισθέντος προς εφαρμογή, έστω, ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας αλλά πριν από την 1.3.1924. Ο ισχυρισμός του αιτούντος - εκκαλούντος ότι
ο δρόμος εκ παραδρομής δεν αναγράφηκε στους παραπάνω τίτλους κτήσεως
των δικαιοπαρόχων του, μολονότι προϋπήρχε του 1920, δεν κρίνεται πειστικός.
Επομένως, με το παραπάνω συμβόλαιο
και τη περιγραφή του μεταβιβαζόμενου
ακινήτου επιδιώκεται ο σχηματισμός και
η αναγνώριση, με ιδιωτική πρωτοβου-
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λία και συμφωνία, κοινόχρηστου χώρου
(οδού), προς εφαρμογή ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας και συνεπώς η μεταβίβαση της κυριότητας του παραπάνω
ακινήτου είναι αυτοδικαίως άκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 411 παρ. 1 Κ.Β.Π.Ν.
Κατά συνέπεια, νόμιμα, η Υποθηκοφύλακας Ναύπακτου αρνήθηκε
στις 27.8.2008 να μεταγράψει στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ναυπάκτου το παραπάνω υπ’ αριθ.
18.345/8.8.2008 συμβόλαιο με την υπ’
αρ. 1.608/27.8.2008 πράξη της περί

απορρίψεως της από 10.8.2008 σχετικής αιτήσεως, την οποία και σημείωσε στα παρακάτω βιβλία μεταγραφών
(τ.171 και αρ. 433), με την αιτιολογία ότι
με αυτό επιδιώκεται, παρά το νόμο, ο
σχηματισμός και η αναγνώριση, με ιδιωτική πρωτοβουλία κοινόχρηστου χώρου (οδού), προς εφαρμογή ιδιωτικού
σχεδίου ρυμοτομίας (άρθρο 411 παρ.1
Κ.Β.Π.Ν.). Σε περίπτωση μη αρνήσεως
της και πραγματοποίησης της ζητούμενης μεταγραφής θα υπείχε ποινική ευθύνη κατ’ άρθρο 418 παρ.1 εδ.γ΄ Κ.Β.Π.Ν.

124/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Νταβανέλλος, Δικαστικός αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.
Διονύσιος Ζαχαρόπουλος).
Δημόσιο. Αγωγή εναντίον του για κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα. Απαραίτητη
η υποβολή προηγούμενης αίτησης με τα απαραίτητα στοιχεία και τις αξιώσεις του για
το διεκδικούμενο ακίνητο (άρθρα 24 ν.2732/1999). Αν ασκηθεί χωρίς την προδικασία
αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη από το αρμόδιο δικαστήριο. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 24
του νόμου 2732/1999, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 8 του
α.ν. 1539/1938 «οποιοσδήποτε αξιώνει
δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εκτός νομής εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου
έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ανεξάρτητα αν αυτό κατέχεται από το Δημόσιο
ή τον ίδιο, οφείλει, πριν υποβάλει σχετική αγωγή στο αρμόδιο κατά τις κείμενες
διατάξεις δικαστήριο, να κοινοποιήσει με
δικαστικό επιμελητή προς το Δημόσιο αίτηση, η οποία θα περιλαμβάνει τις αξιώσεις του, δηλαδή το δικαίωμα του, το είδος, την έκταση, την ακριβή θέση όπου
κείται το ακίνητο και τα όρια του, μετά τοπογραφικού διαγράμματος, συνταγμένου από μηχανικά και τους τίτλους, στους

οποίους στηρίζει το δικαίωμα του, ως και
τα ονόματα και την ακριβή διεύθυνση της
κατοικίας των μαρτύρων, οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν υπέρ αυτού. Αγωγή
που ασκείται, χωρίς να έχει τηρηθεί η ως
άνω προδικασία, κηρύσσεται απαράδεκτη από το αρμόδιο δικαστήριο».
Από τη διάταξη του άρθρου αυτού, η ισχύς του οποίου άρχισε από τη
δημοσίευση του νόμου αυτού Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 28 του
ίδιου νόμου) στις 30-7-1999 (ΦΕΚ Α΄
154/99), καθιερώνεται, κατά τροποποίηση της σχετικής ρυθμίσεως του άρθρου
8 παρ.1 του ΑΝ 1539/1938, η τήρηση
της προδικασίας της αιτήσεως θεραπείας, πριν από την άσκηση οποιασδήποτε
κατά του Δημοσίου διεκδικητικής ή ανα-
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γνωριστικής κυριότητας αγωγής, ανεξαρτήτως αν το ακίνητο κατέχεται ή όχι από
το Δημόσιο. Η νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση εναρμονίζεται, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νόμου, πληρέστερα από τη συνταγματικώς επιβαλλόμενη προστασία των δασών και του περιβάλλοντος γενικότερα (άρθρα 24, 117
του Συντάγματος).
Έτσι, από τις 30-7-99 και εφεξής,
η τήρηση της εν λόγω διοικητικής προδικασίας, αποτελούσα προϋπόθεση του
παραδεκτού της σχετικής αγωγής και εξεταζόμενη αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση
της δίκης, απαιτείται όχι μόνο όταν το ακίνητο κατέχεται από το Δημόσιο, όπως γινόταν δεκτό από το προηγούμενο καθεστώς, αλλά και όταν δεν κατέχεται από το
Δημόσιο (ΑΠ 692/2009 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ
3194/2001 ΕλλΔνη 43, 827).
Περαιτέρω, ως εκ του μεταβιβαστικού κατά το άρθρο 522 ΚΠολΔ αποτελέσματος της εφέσεως, το Εφετείο κατά
τα δια της εφέσεως καθοριζόμενα όρια
εξετάζει όλους τους εκατέρωθεν παραδεκτώς κατά τα άρθρα 525-527 του ίδιου
Κώδικα υποβαλλόμενους ισχυρισμούς
και δύναται, εφόσον ο εκκαλών παραπονείται για την κατ’ ουσίαν απόρριψη
της αγωγής του, να θεωρήσει αυτή μη
νόμιμη ή απαραδέκτως ασκούμενη και
δη μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα, οπότε μη επιτρεπόμενης κατά το άρθρο 534
του ΚΠολΔ της υποκαταστάσεως της αιτιολογίας, καθόσον άγει σε διάφορο αποτέλεσμα ως προς το διατακτικό ,εξαφανίζεται η εκκαλούμενη απόφαση και απορρίπτεται η αγωγή για τον παραπάνω τυπικό λόγο και χωρίς ειδικό προς τούτο
παράπονο κατ’ άρθρο 533 του παρα-
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πάνω Κώδικα, δεδομένου ότι η απόφαση αυτή είναι επωφελέστερη για τον εκκαλούντα από την εκκαλουμένη (βλ.Σαμουήλ «Η Έφεση» παρ.878).
Στην προκειμένη υπόθεση, όπως
αποδεικνύεται από την εκκαλουμένη
απόφαση και από τα έγγραφα, τα οποία
επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, δεν έχει τηρηθεί από την πλευρά του
ενάγοντος και ήδη εκκαλούντος η προαναφερόμενη διοικητική προδικασία του
άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938, με την
υποβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο αιτήσεως θεραπείας, πριν την άσκηση της
κρινόμενης αγωγής.
Συνεπώς, κατά παραδοχή της
σχετικής ενστάσεως του εφεσιβλήτου
Δημοσίου, η οποία παραδεκτά είχε προβληθεί στον πρώτο βαθμό και επαναφέρεται με τις προτάσεις και η οποία άλλωστε εξετάζεται αυτεπαγγέλτως σε κάθε
στάση της δίκης από το παρόν Δικαστήριο, η υπό κρίση αγωγή πρέπει ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το
οποίο απέρριψε την ένδικη αγωγή ως
αβάσιμη κατ’ ουσίαν, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο, αφού η
έρευνα του παραδεκτού της αγωγής προηγείται του ουσιαστικά βάσιμου αυτής.
Γι’ αυτό, σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομική σκέψη, πρέπει να
γίνει δεκτή η έφεση και εξαφανιστεί η
εκκαλούμενη απόφαση, δεδομένου ότι
αντικατάσταση της αιτιολογίας δεν αρκεί. Ακολούθως, να κρατηθεί η υπόθεση και εκδικαστεί από το παρόν Δικαστήριο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 535 παρ.1 του ΚΠολ.Δ. και απορριφθεί η αγωγή ως απαράδεκτη.
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142/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μαρία Μπακογιάννη, Δημήτριος Δημητρουλόπουλος).
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ίδρυση, λειτουργία, υπάλληλοι, που συνδέονται με σύμβαση έργου, τρόπος πρόσληψης, μισθοδοσία. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου. Στοιχεία. Περιστατικά.

Με τις διατάξεις του άρθρου 31
ν.3013/2002 προβλέπεται η σύσταση των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και
στους Δήμους και στις κοινότητες. Η αποστολή των ΚΕΠ συνίσταται στην παροχή
διοικητικών πληροφοριών και στην διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
Η στελέχωση τους γίνεται με τα
κριτήρια και την διαδικασία του άρθρου
18 ν. 2190/1994, υπό τον έλεγχο του
ΑΣΕΠ. Με τις διατάξεις του άρθρου 5
ν.2860/2000, προβλέπεται η δυνατότητα
ένταξης πράξης (έργου) στα μέτρα ορισμένου επιχειρησιακού προγράμματος,
που εντάσσεται στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων
του άρθρου αυτού, 5 ν. 2860/2000, εκδόθηκαν οι αποφάσεις 151989/κ.τ.Π.
2230/20.6.2002 και 152802/κ.τ.Π.
5369/25.11.2002 του Ειδικού Γραμματέα
για την κοινωνία της πληροφορίας του
Υπουργείου Οικονομικών. Με τις αποφάσεις αυτές εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «κοινωνία της πληροφορίας»,
που έχει ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης, η πράξη «Αριάνδη», «Σύστημα
παροχής Υπηρεσιών και Διοικητικών Πληροφοριών προς τους πολίτες».
Η εκτέλεση του αποτελούντος
αυτήν έργου της υποστήριξης της δημιουργίας και παραγωγικής λειτουργίας των ΚΕΠ στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθ-

μού, κατά το αρχικό στάδιο (πιλοτική λειτουργία), χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
κατά 75% και από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 25%, υπό την συνολική ευθύνη, για την υλοποίηση του έργου της
παραγωγικής λειτουργίας των ΚΕΠ, του
τελικού δικαιούχου, Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Υπ. Εσ.Δ.Δ.Α.).
Το κάθε ΚΕΠ στελεχώνεται με μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ και με εξειδικευμένο στην χρήση Η/Υ προσωπικό, με
σύμβαση έργου, προς παροχή δηλαδή
έργου που δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων του οικείου φορέα, κατά τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 ν.2527/1997.
Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται για να καλύψει ανάγκες των ΚΕΠ
κατά την διάρκεια του αντίστοιχου προγράμματος, τριάντα (30) μηνών, από Ιούνιο 2002-Δεκέμβριο 2004, χρηματοδοτούμενο από το επιχειρησιακό πρόγραμμα
«κοινωνία της πληροφορίας» επί δεκαοκτώ (18) μήνες, ενώ έκτοτε οι δαπάνες
λειτουργίας των ΚΕΠ καλύπτονται από
τους ΟΤΑ, στους οποίους και ανήκουν.
Δηλαδή ανάγκες, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 6 του
ν.2527/1997 ορισμένης χρονικής διάρκειας, η οποία δικαιολογείται από την φύση,
το είδος, το σκοπό της εργασίας και τις
συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης και
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όχι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΚΕΠ,
που από την φύση τους επιβάλλουν την
κάλυψη τους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (Ολ.Α.Π. 18/2006).
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648 και 669 Α.Κ. προκύπτει, ότι σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι
δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, ούτε
η χρονική αυτή διάρκεια συνάγεται από
το είδος και τον σκοπό της εργασίας.
Αντίθετα, 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.
Επομένως, η διάρκεια της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου είναι
σαφώς καθορισμένη είτε γιατί συμφωνήθηκε, ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει από το είδος και τον σκοπό της συμβάσεως εργασίας. Χαρακτηριστικό της
συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου είναι, ότι τα μέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό σημείο της λήξεως της.
Η σύμβαση αυτή παύει αυτοδικαίως, σύμφωνα με το άρθρο 669 παρ.1
Α.Κ., όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο
συνομολογήθηκε, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία της και καταβολή αποζημιώσεως. Ο ορθός δε νομικός χαρακτηρισμός
της συμβάσεως, ως κατ’ εξοχήν έργο της
δικαιοδοτικής λειτουργίας, ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο, μη δεσμευόμενο από
τον χαρακτηρισμό που προσέδωσαν τα
συμβαλλόμενα μέρη, κρίνει ερμηνεύοντας το περιεχόμενο της, όπως απαιτούν
η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και
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οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήφθη η
σύμβαση (Ολ.Α.Π. 18/2006).
Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 8 παρ.1 και 3 του ν.2112/1920,
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και αυθεντικώς ερμηνευθεί (ν.4558/1920, άρθρο
11 α.ν. 547/1937), «είναι άκυρος οιαδήποτε σύμβασις αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον, πλην αν είναι μάλλον ευνοϊκή δια τον υπάλληλον…Αι διατάξεις
του νόμου τούτου εφαρμόζονται ωσαύτως και επί συμβάσεων εργασίας με ορισμένην χρονικήν διάρκειαν, εάν ο καθορισμός της διάρκειας ταύτης δεν δικαιολογείται εκ της φύσεως της συμβάσεως,
αλλ’ ετέθη σκοπίμως προς καταστρατήγησιν των περί υποχρεωτικής καταγγελίας της υπαλληλικής συμβάσεως διατάξεων του παρόντος νόμου».
Από τις διατάξεις αυτές, πρωτοποριακές για την εποχή τους, με τις οποίες από τότε επιδιώχθηκε η αντιμετώπιση
των καταχρήσεων εις βάρος των εργαζομένων με την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, προκύπτει ότι,
όταν συνάπτονται αλλεπάλληλες συμβάσεις εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας, αν ο καθορισμός της διάρκειας
τους δεν δικαιολογείται από την φύση ή
το είδος ή τον σκοπό της εργασίας ή δεν
υπαγορεύεται από ειδικό λόγο, που ανάγεται ιδίως στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχειρήσεως, αλλά έχει τεθεί με σκοπό την καταστρατήγηση των
διατάξεων περί υποχρεωτικής καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων
(άρθρα 1, 2, 3 του ν. 2112/1920 ή 1, 3,
5 του β.δ. 16/18.7.1920), ανακύπτει ακυρότητα ως προς τον καθορισμό ορισμένης χρονικής διάρκειας της συμβάσεως
και θεωρείται, ότι τότε καταρτίσθηκε ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, επί της
οποίας δεν είναι δυνατή η απόλυση του
εργαζομένου χωρίς καταγγελία και κατα-
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βολή της νόμιμης αποζημιώσεως.
Επακολούθησε ο νόμος
2190/1994, το άρθρο 21 του οποίου ορίζει στην παράγραφο 1 ότι «οι δημόσιες
υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ίδιου
νόμου επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών
ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων
παραγράφων» στην παράγραφο 2 ότι
«η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της παραγράφου 1 δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες, μέσα
σε συνολικό χρόνο 12 μηνών. Παράταση
ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό
ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες».
Στην συνέχεια, στις παραγράφους
3 και 4 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι τα
αρμόδια όργανα υποχρεούνται να παύσουν να καταβάλουν τις αποδοχές στο
προσωπικό που συμπλήρωσε την άνω
οριζόμενη διάρκεια απασχόλησης άλλως
καταλογίζονται στα ίδια οι αποδοχές που
καταβλήθηκαν και τέλος ότι οι προϊστάμενοι ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν
κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων διώκονται για παράβαση καθήκοντος κατ’ άρθρο 259 ΠΚ.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 14 του ίδιου ν. 2190/1994,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 2527/1997, στις διατάξεις του άρθρου
αυτού υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του
ν. 1256/1982 και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, ανάμεσα στους οποίους (φορείς) περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Περαιτέρω οι διατάξεις του άρ-
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θρου 103 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος, οι οποίες επιβάλλουν την νομοθετική
πρόβλεψη οργανικών θέσεων για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών
του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων ορίζουν τα εξής: «Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική
θέση που δεν είναι νομοθετημένη. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες
και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό
που προσλαμβάνεται για ορισμένη χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου»
(παρ. 2). «Οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού καθώς και τεχνικού προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει τους όρους
για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται» (παρ. 3).
Με την αναθεώρηση του έτους
2001 (ΦΕΚ A΄, 85, 18.4.2001) και με
σκοπό την μέγιστη δυνατή διασφάλιση
των συνταγματικών αρχών της ισότητας
ενώπιον του νόμου, της αξιοκρατίας και
της διαφάνειας κατά τις προσλήψεις στο
Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προστέθηκε στο άρθρο 103 του Συντάγματος παράγραφος 7, που προβλέπει ότι η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με το προκαθορισμένα και
αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον
έλεγχο ανεξάρτητης Αρχής.
Επίσης στο ίδιο άρθρο (103) προστέθηκε παράγραφος 8, που προβλέπει
ότι: «Νόμος ορίζει τους όρους και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά για την κάλυψη είτε
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οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο, της παραγράφου 3, είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά
το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.
Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που
μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από
το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που
υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου
αυτής ισχύουν και ως προς του απασχολουμένους με σύμβαση έργου».
Έτσι, με την αναθεώρηση αυτή
του άρθρου 103 του Συντάγματος, η Ζ’
Αναθεωρητική Βουλή επέβαλε στον κοινό νομοθέτη και στην Διοίκηση αυστηρούς όρους σχετικά με την πρόσληψη
προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Στους προαναφερόμενους κανόνες, τους οποίους πρώτος διατύπωσε ο
κοινός νομοθέτης με τις πιο πάνω διατάξεις του ν. 2190/1994 και οι οποίες κατέστησαν ήδη συνταγματικού επιπέδου,
υπάγεται ενόψει της αδιάστικτης διατυπώσεως των παραγράφων 7 και 8 του
άρθρου 103 του Συντάγματος, τόσο το
προσωπικό που συνδέεται με το Δημόσιο, τους ΟΤ.Α. και τα άλλα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα
με υπαλληλική σχέση δημοσίου δικαίου,
όσο και το προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3
και 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος.
Με τις ανωτέρω διατάξεις ο αναθεωρητικός νομοθέτης θέλησε να αποτρέψει την συνέχιση μιας συνήθους πρακτικής του παρελθόντος κατά την οποία
αρχικώς προσλαμβανόταν προσωπικό
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με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
και ορισμένου χρόνου για την κάλυψη,
τυπικά, πρόσκαιρων και απρόβλεπτων
ή επειγουσών αναγκών, κατά παράβαση
του άρθρου 103 παρ. 2 του Συντάγματος
αλλά και της κοινής νομοθεσίας (άρθρα
56 έως 82 του πδ. 410/1988), στην συνέχεια διαπιστωνόταν ότι οι ανάγκες αυτές
είναι πάγιες και διαρκείς και τελικά, για
την κάλυψη των εν λόγω αναγκών, «τακτοποιούνταν» το κατά τον παραπάνω
τρόπο προσλαμβανόμενο προσωπικό,
είτε με τον διορισμό του ως μόνιμου δημοσιοϋπαλληλικού, είτε με την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου
χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου
κατ’ αποκλεισμό άλλων ενδιαφερομένων
που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τις
ίδιες θέσεις, βάσει των πάγιων διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Έτσι μέλημα του αναθεωρητικού
νομοθέτη ήταν να αποτρέψει την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου
χρόνου, όχι απλώς εκείνων που κάλυπταν παροδικές και απρόβλεπτες ανάγκες, αλλά και εκείνων που πράγματι
κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Για να αποτρέψει λοιπόν την συνέχιση της ως άνω πρακτικής, ο αναθεωρητικός νομοθέτης πρόσθεσε την προμνημονευόμενη διάταξη του εδαφίου γ’
της παραγράφου 8 του άρθρου 103 του
Συντάγματος, η οποία πλέον αδιακρίτως απαγορεύει την από τον νόμο ακόμα μονιμοποίηση του κατά τον προαναφερόμενο τρόπο προσλαμβανόμενου
προσωπικού ή την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε
συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Δηλαδή η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και την περίπτωση που οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, απασχολούνται στην πραγ-
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ματικότητα για την κάλυψη πάγιων και
διαρκών αναγκών του δημόσιου τομέα.
Δεδομένου, όμως, ότι διαδικασίες «τακτοποίησης» προσωπικού με
τον πιο πάνω τρόπο ήταν ακόμη εκκρεμείς κατά τον χρόνο της αναθεωρήσεως του Συντάγματος (άρθρο 17 του ν.
2839/2000 που ακολούθησε την πρακτική ρυθμίσεων προγενέστερων διατάξεων) και προκειμένου οι διαδικασίες αυτές να ολοκληρωθούν και χωρίς να προσκρούουν οι σχετικές για την τακτοποίηση διατάξεις του κοινού νομοθέτη σε οψιγενή «αντισυνταγματικότητα», ο αναθεωρητικός νομοθέτης πρόσθεσε στο άρθρο 118 του Συντάγματος την παράγραφο 7, κατά την οποία «νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την τακτοποίηση
της υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού που υπάγεται στην παράγραφο 8
του άρθρου 103 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών».
Επομένως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, συναπτόμενες υπό το κράτος της ισχύος των πιο
πάνω διατάξεων του άρθρου 103 του
Συντάγματος και του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, με το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α.
και όλους τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν μπορούν
να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου
χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς και όχι πρόσκαιρες
ή απρόβλεπτες ανάγκες.
Ούτε καταλείπεται πεδίο εκτιμήσεως των συμβάσεων αυτών, κατ’ ορθό
νομικό χαρακτηρισμό της έννομης σχέσεως κατά την δικαστική διαδικασία, ως
συμβάσεων αορίστου χρόνου, στην περίπτωση που αυτές καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες, αφού, έστω και αν
τούτο συμβαίνει, ο εργοδότης, βάσει των
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πιο πάνω διατάξεων, ευχέρεια για την
σύναψη συμβάσεως εργασίας αορίστου
χρόνου δεν έχει. Δηλαδή ένας τέτοιος
χαρακτηρισμός είναι πλέον αλυσιτελής.
Τυχόν αντίθετη ερμηνεία, ότι δηλαδή συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου, μπορούν να αναγνωρίζονται
κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και
μετά την ως άνω συνταγματική μεταρρύθμιση, θα είχε ως συνέπεια την διαιώνιση ενός αποδοκιμασθέντος από τον
αναθεωρητικό νομοθέτη φαινομένου.
Επομένως, σε κάθε περίπτωση,
στις συμβάσεις αυτές, υπό την ισχύ των
παραπάνω διατάξεων του άρθρου 103
του Συντάγματος και του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή
της διατάξεως του άρθρου 671 Α.Κ. αλλά
ούτε και της διατάξεως του άρθρου 8 παρ.
3 εδ. β’ ν. 2112/1920 (Ολ. Α.Π. 19/2007
Επ. Εργ. Δικ. 66,785, Ολ. Α.Π. 20/2007,
Α.Π. 1694/2007 Επ. Εργ. Δικ. 67,901,
Α.Π. 197/2008 Επ. Εργ.Δικ. 68,40).
Περαιτέρω, 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, καθ’ όσον αφορούν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνουν την
επιλογή του Τύπου και των μέσων στην
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.
Γι’ αυτό απευθύνονται κατ’ ανάγκη, όχι απ’ ευθείας προς τους ιδιώτες,
θεσπίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών, αλλά μόνον προς τα κράτη - μέλη, αφού μόνον αυτά έχουν την
δυνατότητα να λάβουν τα μέτρα, με τα
οποία θα καταστεί εφικτή η επίτευξη του
επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Το κράτος - μέλος, που είναι αποδέκτης της
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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 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 (Ολ. Α.Π. 23/1998).
Εξάλλου, η Οδηγία 1999/70
Ε.Ο.Κ., η ισχύς της οποίας άρχισε,
σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, στις
10.7.2001, ορίζει μεταξύ άλλων ότι η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε όλους
τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου
που έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας όπως αυτές καθορίζονται από την
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή
την πρακτική κάθε κράτους-μέλους (ρήτρα 2) και ότι για να αποτραπεί η κατάχρηση που μπορεί να προκύψει από την
χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων
ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου,
τα κράτη - μέλη, ύστερα από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, ή και
οι κοινωνικοί εταίροι, όταν δεν υπάρχουν ισοδύναμα νομοθετικά μέτρα για
την πρόληψη των καταχρήσεων, λαμβάνουν, κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ειδικών τομέων ή και κα-
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τηγοριών 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) την 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 oι κοινωνικοί εταίροι καθορίζουν, όταν χρειάζεται, τις συνθήκες κατά
τις οποίες συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου θεωρούνται «διαδοχικές» και χαρακτηρίζονται συμβάσεις
ή σχέσεις αορίστου χρόνου (ρήτρα 5). Είναι φανερό ότι η πιο πάνω Οδηγία δεν περιέχει κανόνες σαφείς και ορισμένους δεκτικούς απευθείας εφαρμογής στην ελληνική έννομη τάξη, δηλαδή η Οδηγία αυτή
δεν είναι χωρίς αιρέσεις ή περιθώρια επιλογής από τον εθνικό νομοθέτη.
Η επίτευξη του στόχου της Οδηγίας, που είναι η αποτροπή της καταχρήσεως να συνάπτονται διαδοχικές συμβάσεις 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 σι
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
θεωρούνται διαδοχικές και μπορούν να
χαρακτηρισθούν ως αορίστου χρόνου.
Ήδη ο εθνικός νομοθέτης, έχει
εξειδικεύσει τις συνθήκες αυτές με τα
π.δ. 81/2003 και 164/2004, το δεύτερο
από τα οποία αναφέρεται στους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα και
η ισχύς των οποίων άρχισε αντίστοιχα
από την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2.4.2003 και
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19.7.2004). Ορίζει δε το άρθρο 5 του τελευταίου αυτού π.δ. τα εξής:
«1. Απαγορεύονται οι διαδοχικές
συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του
ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ
των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών.
2. Η κατάρτιση των συμβάσεων
αυτών επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς
λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται,
όταν οι επόμενες της αρχικής συμβάσεως συνάπτονται για την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών αναγκών που σχετίζονται
ευθέως και αμέσως με την μορφή ή το είδος ή την δραστηριότητα της επιχειρήσεως…. 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 καταρτίσεως
διαδοχικών συμβάσεων, προβλέφθηκε από το άρθρο 7 του ίδιου π.δ. η αυτοδίκαιη ακυρότητά τους και η καταβολή στον εργαζόμενο τόσον των αποδοχών για την εργασία που παρέσχε, εφόσον οι άκυρες συμβάσεις εκτελέσθηκαν
εν όλω ή εν μέρει, όσο και αποζημιώσεως ίσης με το ποσό «το οποίο δικαιούται ο αντίστοιχος εργαζόμενος αορίστου
χρόνου σε περίπτωση καταγγελίας της
συμβάσεώς του», ενώ θεσπίσθηκε 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 19.7.1994, το διάταγμα
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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 π.δ., ως μεταβατικές, οι διατάξεις
του άρθρου 11, που ορίζουν τα εξής: «Διαδοχικές συμβάσεις κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν
την έναρξη ισχύος του παρόντος και είναι ενεργές έως την έναρξη ισχύος αυτού, 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 ορχικής σύμβασης κατά την παράγραφο 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... 5. Στις διατάξεις της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις οι οποίες έχουν
λήξει κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών μηνών πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος διατάγματος λογιζόμενες ως ενεργές διαδοχικές συμβάσεις ως την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Η προϋπόθεση του εδαφίου α΄
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο λήξης της σύμβασης...». 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 υπό-
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ψη, όπως ορίζει και η Οδηγία αυτή, τις
ανάγκες ειδικών τομέων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, και ο ευρύτερος δημόσιος
τομέας, που δικαιολογούν διάφορη ρύθμιση από τον ιδιωτικό τομέα αφού παρίστανται διαφορές στην φάση της εργασίας και διαφορετικά χαρακτηριστικά του
εργασιακού περιβάλλοντος και των διαδικασιών στον ιδιωτικό και τον δημόσιο
τομέα. Συνεπώς, εφόσον δεν συντρέχουν οι τιθέμενες πιο πάνω προϋποθέσεις, μετατροπή των συμβάσεων σε
αόριστης διάρκειας δεν μπορεί να γίνει.
Ενόψει, λοιπόν, αφενός μεν των
πιο πάνω συνταγματικών διατάξεων, και
αφετέρου της, κατά τα προεκτιθέμενα,
προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας
προς την Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία δεν επιβάλλει τον χαρακτηρισμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ως συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, το άρθρο 8 του ν. 2112/1920, ούτε κατ’ επιταγή
της Οδηγίας αυτής έχει εφαρμογή κατά το
μεσοδιάστημα από 10.7.2002 (ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας προσαρμογής) μέχρι την έναρξη της ισχύος του π.δ.
164/2004, αλλά ούτε βέβαιο και μετά την
έναρξη ισχύος του π.δ. αυτού (Ολ. Α.Π.
20/2007, Α.Π. 1694/2007 ο.π.).
Από την εκτίμηση της ένορκης καταθέσεως του μάρτυρος αποδείξεως που
εξετάσθηκε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και διαλαμβάνεται
(η κατάθεση) στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεώς του και από όλα ανεξαιρέτως τα
έγγραφα που προσκομίζουν νομοτύπως
μετ’ επικλήσεως οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με τις από 12.9.2002 και 16.3.2004
συμβάσεις μισθώσεως έργου ορισμένου
χρόνου που συνήψαν με τον εκκαλούντα
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Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 οι εφεσίβλητοι,
που είναι πτυχιούχοι τεχνολογικής εκπαιδεύσεως και μάλιστα ο πρώτος εμπορίας και διαφημίσεως και ο δεύτερος λογιστικής, ανέλαβαν το έργο της υποστηρίξεως και της παραγωγικής λειτουργίας
του Κέντρου Εξυπηρετήσεως Πολιτών
(ΚΕΠ) του πιο άνω Δήμου, λόγω αδυναμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου από
τις υπηρεσίες του Δήμου. Ειδικότερα: Α)
η σύμβαση με τον πρώτο εφεσίβλητο με
αριθμό πρωτ. 3071/12.9.2002 καταρτίσθηκε σε εκτέλεση της 12980/26.8.2002
αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έληξε στις 12.3.2004 ανανεωθείσα : 1)
στις 13.3.2004 με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
247/10.2.2004 σύμβαση μισθώσεως έργου που καταρτίσθηκε σε εκτέλεση της
1492/4.2.2004 αποφάσεως του ανωτέρω
Γ. Γραμματέα και έληξε στις 13.9.2004, 2)
στις 14.9.2004 με την με ίδια ημερομηνία σύμβαση μισθώσεως έργου ορισμένου χρόνου, που καταρτίσθηκε σε εκτέλεση της 13568/9.9.2004 αποφάσεως
του ίδιου ως άνω Γ. Γραμματέα και έληξε
στις 13.3.2005, 3) στις 14.3.2005 με την
από 11.3.2005 σύμβαση μισθώσεως έργου ορισμένου χρόνου, σε εκτέλεση της
726/18.1.2005 αποφάσεως του προαναφερόμενου Γ. Γραμματέα και έληξε στις
13.9.2005, 4) στις 149.2005 με την από
13.9.2005 σύμβαση μισθώσεως έργου
ορισμένου χρόνου που καταρτίσθηκε σε
εκτέλεση της 7632/11.5.2005 αποφάσεως του πιο πάνω Γ. Γραμματέα και έληξε
στις 13.5.2006, 5) στις 15.5.2006 με την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 1535/12.5.2006 σύμβαση μισθώσεως έργου ορισμένου χρόνου που καταρτίσθηκε σε εκτέλεση της
1356/27.1.2006 αποφάσεως του αυτού
ως άνω Γ. Γραμματέα και θα έληγε στις
14.8.2007 μετά την άσκηση της κρινό-
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μενης αγωγής και Β) η σύμβαση με τον
δεύτερο εφεσίβλητο με αριθμό πρωτ.
577/16.3.2004 καταρτίσθηκε σε εκτέλεση
της 1492/4.2.2004 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος και έληξε στις 16.9.2004 ανανεωθείσα: 1) στις 17.9.2004 με την με ίδια
ημερομηνία σύμβαση μισθώσεως έργου
ορισμένου χρόνου που καταρτίσθηκε σε
εκτέλεση της 13568/9.9.2004 αποφάσεως του παραπάνω Γ. Γραμματέα και έληξε
στις 16.3.2005, 2) στις 17.3.2005 με την
ίδια ημερομηνία σύμβαση μισθώσεως έργου ορισμένου χρόνου που καταρτίσθηκε
σε εκτέλεση της 726/18.11.2005 αποφάσεως του ως άνω Γ. Γραμματέα και έληξε στις 16.9.2005, 3) στις 17.9.2005 με
την από 13.9.2005 σύμβαση μισθώσεως έργου ορισμένου χρόνου που καταρτίσθηκε σε εκτέλεση της 7632/11.5.2005
αποφάσεως του αυτού ως άνω Γ. Γραμματέα και έληξε στις 16.5.2005 και 4)
στις 17.5.2006 με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
1536/12.5.2006 σύμβαση μισθώσεως έργου ορισμένου χρόνου που καταρτίσθηκε
σε εκτέλεση της 1356/27.1.2005 αποφάσεως του ιδίου ως άνω Γ. Γραμματέα, η
οποία θα έληγε στις 16.8.2007 μετά την
άσκηση της υπό κρίση αγωγής.
Οι εφεσίβλητοι από τις ανωτέρω
ημερομηνίες καταρτίσεως της πρώτης
των συμβάσεών τους και εφεξής πρόσφεραν καθημερινά τις υπηρεσίες τους
στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠ του εκκαλούντος Δήμου, με πλήρες ωράριο που είχε
ορισθεί με απόφαση του Δημάρχου του
εκκαλούντος, από ώρα 8.00 έως 14.00
μ.μ. και από Δευτέρα έως Παρασκευή, με
πρόβλεψη εναλλακτικών βαρδιών για τα
απογεύματα και τα Σάββατα. Υπέγραφαν
καθημερινά στο βιβλίο παρουσιών κατά
την ώρα αφίξεως και αναχωρήσεώς τους
και παρείχαν τις υπηρεσίες τους υπό τις
οδηγίες και την εποπτεία της ορισθείσας
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με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του εκκαλούντος, προϊσταμένης του ΚΕΠ.
Η σχέση δε που συνέδεε τους
εφεσίβλητους με τον εκκαλούντα Δήμο
κατά τα χρονικά διαστήματα από
12.9.2002 έως Δεκέμβριο του 2004 και
από 16.3.2004 έως Δεκέμβριο του 2004
αντίστοιχα ήταν αυτή των συμβάσεων
μισθώσεως έργου ορισμένου χρόνου,
οι οποίες είχαν συναφθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.
2527/1997, καθόσον κατά τα ανωτέρω
χρονικά διαστήματα οι εφεσίβλητοι κάλυπταν πρόσκαιρες και έκτακτες ανάγκες που δεν ανάγονταν στον κύκλο
των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του εκκαλούντος και συγκεκριμένα
ανάγκες που προέκυψαν σε προσωπικό από την σύσταση και λειτουργία του
ΚΕΠ του Δήμου στο αρχικό στάδιο της
πιλοτικής λειτουργίας του, το οποίο διήρκεσε από της ενάρξεως λειτουργίας
του στις 12.9.2002 έως και τον Δεκέμβριο του 2004, όση και η διάρκεια της
χρηματοδοτήσεως, στα πλαίσια του Γ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην μείζονα σκέψη
της αποφάσεως. Οι εφεσίβλητοι ισχυρίσθηκαν με την ένδικη αγωγή τους ότι οι
προεκτεθείσες διαδοχικές συμβάσεις μισθώσεως έργου αποτελούν στην πραγματικότητα μία σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου.
Η εκκαλουμένη δέχθηκε ότι οι
εφεσίβλητοι για το χρονικό διάστημα
από 14.9.2004 και μέχρι την άσκηση της
αγωγής και από 17.9.2004 και μέχρι την
άσκηση της αγωγής, αντίστοιχα, συνδέονταν με τον εκκαλούντα Δήμο με ενιαίες
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και η επιλογή των διαδοχικών συμβάσεων μισθώσεως έργου ορισμένου χρόνου, οι οποίες καταρτίσθηκαν προς καταστρατήγηση της διατάξε-
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ως του άρθρου 8 παρ. 3 ν. 2112/1920,
που ως ευνοϊκότερη ρύθμιση για τους
εργαζομένους δεν έχει θιγεί από το Π.Δ.
164/2004 και τυγχάνει εν προκειμένω
εφαρμογής, δεν δικαιολογούνταν από
την φύση, το είδος, τον σκοπό της εργασίας και τις συνθήκες λειτουργίας του
ΚΕΠ, μετά την λήξη του πιλοτικού σταδίου λειτουργίας του, καθόσον οι εφεσίβλητοι κάλυπταν με τις υπηρεσίες τους
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Στην προκειμένη όμως περίπτωση και αν ακόμη ήθελε γίνει δεκτός ως
κατ’ ουσίαν βάσιμος ο ισχυρισμός των
εφεσιβλήτων ότι οι διαδοχικές συμβάσεις
μισθώσεως έργου που συνήψαν μετά
τον Δεκέμβριο του 2004 με τον εκκαλούντα Δήμο αποτελούσαν στην πραγματικότητα συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, οι συμβάσεις αυτές συνήφθησαν ως ορισμένου χρόνου κατ’ επιταγή των προαναφερόμενων στην νομική σκέψη της παρούσας διατάξεων του
Συντάγματος και του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, βάσει των οποίων απαγορεύεται η μετατροπή τους σε συμβάσεις
εργασίας αορίστου χρόνου. Περαιτέρω
ούτε οι προϋποθέσεις που καθορίζονται
από το άρθρο 11 του π.δ. 164/2004 συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση
ώστε να καταστούν αυτές εφεξής αορίστου χρόνου, καθόσον κατά την έναρξη
ισχύος του ανωτέρω π.δ. (19.7.2004)
ούτε διαδοχικές συμβάσεις των εφεσιβλήτων συνολικής διαρκείας τουλάχιστον 24 μηνών υπήρχαν, αλλά ούτε και
είχαν χωρήσει τρεις (3) τουλάχιστον ανανεώσεις πέραν της αρχικής συμβάσεως κατά την παράγραφο 1 του άρθρου
5 του π.δ. 164/2004, με συνολικό ελάχιστο χρόνο απασχολήσεως 18 μηνών,
μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα 24
μηνών από την αρχική σύμβαση. Η κάλυψη δε από τους ενάγοντες πάγιων και
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διαρκών αναγκών, της οποίας γίνεται
επίκληση στην αγωγή, δεν αρκεί για να
καταστούν οι συμβάσεις εργασίας τους
αορίστου χρόνου, εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, δεν συντρέχουν οι οριζόμενες ως άνω διατάξεις του π.δ. 164/2004
(Α.Π. 1177/2008 Επ. Εργ. Δικ. 68,458).
Έτσι ενόψει των ανωτέρω συνταγματικών διατάξεων και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς
την Οδηγία 1999/70/Ε.Κ. του Συμβουλίου της Ε.Ε., η οποία δεν επιβάλλει τον
χαρακτηρισμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ως συμβάσεων εργασίας αορίστου
χρόνου, η διάταξη του άρθρου 8 του ν.
2112/1920 ούτε κατ’ επιταγή της Οδηγίας αυτής έχει εφαρμογή κατά το χρονικό διάστημα από 10.7.2002 μέχρι την
έναρξη της ισχύος του π.δ. 164/2004,
αλλά ούτε βέβαια και μετά την έναρξη
της ισχύος του π.δ. αυτού (βλ. και Α.Π.
197/2008 Επ. Εργ. Δικ, 68,43).
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων 522, 524 § 1 και 536 Κ.Πολ.Δ.
προκύπτει ότι, εάν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δέχθηκε την αγωγή που δεν ήταν
νόμιμη, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο
μπορεί, αν την έφεση ασκεί ο εναγόμενος
και χωρίς ειδικό παράπονο, να εξετάσει
το νόμω βάσιμο αυτής και να την απορρίψει, αρκεί να ζητεί την απόρριψή της ο
εναγόμενος για εσφαλμένη εκτίμηση των
αποδείξεων και να μην εκδοθεί επιβλαβέστερη γι’ αυτόν απόφαση, χωρίς έφεση ή
αντέφεση του ενάγοντος (Α.Π. 154/1995
ΕΕΝ 1996, 159, Α.Π. 7/2001, Ελ. Δ/νη
42,925, Σ. Σαμουήλ Η έφεση, έκδοση
2009, αριθμοί 851, 852). Με τα παραπάνω δεδομένα η εκκαλούμενη απόφαση
που έκρινε νόμιμη την αγωγή και δέχθηκε αυτήν κατ’ ουσίαν αναγνωρίζοντας ότι
οι ενάγοντες συνδέονται με τον εναγόμε-
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νο Δήμο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και δη ο πρώτος
από αυτούς από τις 14.9.2004 και ο δεύτερος από τις 17.9.2004, ενώ έπρεπε να
την απορρίψει ως μη νόμιμη, έσφαλε και
αφού ο εκκαλών - εναγόμενος Δήμος ζητεί την απόρριψή της για εσφαλμένη εκτί-

μηση των αποδείξεων, πρέπει να εξαφανισθεί και αφού κρατηθεί η υπόθεση από
το Δικαστήριο τούτο και δικασθεί κατ’ ουσίαν κατ’ άρθρο 535 § 1 ΚΠολΔ η αγωγή, να απορριφθεί αυτή για τους προαναφερόμενους λόγους.

292/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Παναγιώτα Τζαμαλούκα).
Ληξιαρχικές πράξεις. Διόρθωσή τους. Βεβαίωση γεγονότος για σύνταξη ληξιαρχικής
πράξης γέννησης, ονοματοδοσίας κλπ. Αρμόδιο το Μον.Πρωτοδικείο που δικάζει κατά
την εκουσία δικαιοδοσία. Οικογενειακές μερίδες που τηρούν οι δήμοι και κοινότητες
δεν είναι ληξιαρχικά βιβλία ούτε οι σχετικές εγγραφές σ’αυτές φέρουν χαρακτήρα, ληξιαρχικών πράξεων. Αίτηση για βεβαίωση άλλων γεγονότων για εγγραφή στα βιβλία
οικογενειακών μερίδων δεν είναι νόμιμη. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις χωρεί αναγνωριστική αγωγή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 70 ΚΠολΔ. Αίτηση για να
βεβαιωθεί ότι ο αιτών είναι θετό τέκνο δεν είναι νόμιμη. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 739, 740 και 782 ΚΠολΔ
και 13§§1 και 3 του Ν. 344/1976 «Περί
ληξιαρχικών πράξεων», σαφώς προκύπτει ότι το μονομελές πρωτοδικείο έχει
δικαιοδοσία και αρμοδιότητα κατά την
διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας
προς διόρθωση ληξιαρχικής πράξεως
ή βεβαίωση γεγονότος προς τον σκοπό
συντάξεως ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, ονοματοδοσίας, γάμου ή θανάτου, όταν κατά νόμο απαιτείται δικαστική απόφαση.
Τα βιβλία όμως Οικογενειακών
Μερίδων, που τηρούν οι Δήμοι και οι Κοινότητες δεν είναι ληξιαρχικά βιβλία, ούτε
οι εγγραφές σ’ αυτά φέρουν χαρακτήρα
ληξιαρχικών πράξεων και συνεπώς δεν
είναι νόμιμη και δεν εκδικάζεται κατά την
διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας η
αίτηση περί βεβαιώσεως άλλων, εκτός

των ανωτέρω, γεγονότων προς εγγραφή στα βιβλία οικογενειακών μερίδων.
Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή μόνον η άσκηση αναγνωριστικής
αγωγής, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 70 ΚΠολΔ (βλ.Αρβανιτάκης σε ΚΠολΔ Κεραμέως-ΚονδύληΝίκα υπ’ άρθρο 782 σελ. 1543).
Συνεπώς το αίτημα να βεβαιωθεί
δικαστικώς ότι η αιτούσα είναι θετό τέκνο των προαναφερομένων προσώπων
προκειμένου να συνταχθεί το οικείο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως είναι μη νόμιμο και ορθώς απορρίφθηκε ως τέτοιο από την εκκαλουμένη
και για τούτο ο συναφής λόγος της εφέσεως κρίνεται αβάσιμος.
Εξάλλου αίτημα της κατά το άρθρο 782§§1 και 3 ΚΠολΔ υποβαλλομένης αιτήσεως βεβαιώσεως γεγονότος
προς τον σκοπό συντάξεως ή διορθώ-
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σεως ληξιαρχικής πράξεως είναι η δικαστική διαπίστωση των ακριβών στοιχείων του κρίσιμου ληξιαρχικού γεγονότος
και για τούτο η σχετική δικαστική απόφαση δεν περιέχει ούτε επιτρέπεται να περιέχει διαταγή προς τον ληξίαρχο να συντάξει ή να διορθώσει την σχετική ληξιαρχική πράξη (Εφ.Θεσ. 2571/1996 Αρμ.
1996, 1088, Κ.Μπέη Ερμηνεία ΚΠολΔ
υπ’ άρθρο 782 σελ. 477-478). Για τούτο
και το αίτημα να διαταχθεί ο Ληξίαρχος
Πατρέων να εκδώσει την οικεία ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, είναι μη νόμιμο
και ορθώς απορρίφθηκε από την εκκαλουμένη και συνεπώς ο συναφής λόγος
της εφέσεως κρίνεται αβάσιμος.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η εκκαλούσα γεννήθηκε στην Πάτρα από άγνωστους γονείς
(έκθετη) και κηρύχθηκε με την 1239/1935
απόφαση του Πρωτοδικείου Πατρών θετό
τέκνο των Χ.Α και Α. συζ. Χρ.Α, κατοίκων
Πατρών, συνταχθείσης εν συνεχεία της οικείας ληξιαρχικής πράξεως υιοθεσίας της.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η εκκαλούσα προτίθεται να μεταδημοτεύσει
στον Δήμο Καλλιθέας Αττικής, όπου διαμένει κατά τα τελευταία έτη, και κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση απ’ αυτήν
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καλ-

λιθέας της σχετικής ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως της. Όσον αφορά δε στην
ακριβή ημεροχρονολογία γεννήσεως της
αποδείχθηκε από τα προεκτεθέντα αποδεικτικά μέσα ότι γεννήθηκε στην Πάτρα
την 1η Ιανουαρίου του έτους 1930.
Ενόψει των ανωτέρω η εκκαλουμένη, η οποία απέρριψε ως κατ’ ουσίαν
αβάσιμο το ανωτέρω αίτημα της αγωγής αντί να δεχθεί αυτό και ως κατ’ ουσίαν βάσιμο, πλημμελώς εκτίμησε τις
προσαχθείσες αποδείξεις και για τούτο
πρέπει να γίνει δεκτός ο συναφής λόγος της εφέσεως ως και κατ’ ουσίαν βάσιμος και να εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το κεφάλαιο της
που απέρριψε το ανωτέρω αίτημα και
αφού κρατηθεί από το Δικαστήριο τούτο
και δικασθεί κατ’ ουσίαν κατά το άρθρο
535§1ΚΠολΔ ως προς το ανωτέρω αίτημα της η υπό κρίση αίτηση (η οποία είναι
νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των
άρθρων 782§1 ΚΠολΔ και 13 §§1 και 3
ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων»), να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ’
ουσίαν βάσιμη και να βεβαιωθεί, προς
τον σκοπό συντάξεως της οικείας ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, ότι η αιτούσα γεννήθηκε στην Πάτρα την 1η Ιανουαρίου 1930.

398/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Νικόλαος Καζαντζής).
Δημοτικά έργα. Διακρίσεις. Αν αναγράφεται στην αγωγή ο χρόνος κατάρτισης των συμβάσεων πωλήσεως, τα παραδοθέντα εμπορεύματα κατ’ είδος στον εναγόμενο, ποσότητα, τιμή μονάδας και η συνολική τους αξία, η αγωγή είναι ορισμένη και δεν έχει
έννομη σημασία η έκδοση των φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων) σε μεταγενέστερο χρόνο. Περιστατικά.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στο άρθρο 266 του ΠΔ/τος
410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» ορίζεται ότι «Οι προμήθειες των
Δήμων, των Κοινοτήτων, των συνδέσμων
τους‚ των συμβουλίων περιοχής, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, των ιδρυμάτων τους εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ),
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Εξαιρούνται οι προμήθειες υλικών και πάσης φύσεως εξοπλισμού, που ενσωματώνονται
στα έργα τους και οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και του ΠΔ/τος 28/1980,
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά».
Σύμφωνα όμως με την παρ. 2 του
άρθρου 1 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ απόφαση Υπουργού
Εσωτερικών 11389/6-3-1993 ΦΕΚ Β,
185) στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυτού «δε συμπεριλαμβάνονται μηχανολογικός, ηλεκτρολογικός, ηλεκτρονικός ή άλλης μορφής εξοπλισμός και τα
υλικά που ενσωματώνονται στα έργα των
φορέων της προηγουμένης παραγράφου,
όπως αυτά προσδιορίζονται με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και τις διοικητικές
πράξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του.
Οι προμήθειες της παραγράφου
αυτής θα συνεχίσουν να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/τος 323/89
κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού
και κοινοτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν (ήδη ΠΔ/τος
410/1995) και, του ΠΔ/τος 28/1980 «περί
εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως
αυτά ισχύουν κάθε φορά.
Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου 266
του ΠΔ/τος 410/95 ορίζεται ότι, με από-
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φαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η εκτέλεση των εξαιρουμένων κατά την παρ. 1 προμηθειών
και εργασιών με σύναψη σύμβασης μετά
από πρόσκληση περιορισμένου αριθμού
προμηθευτών, μεταφορέων, εργολάβων
και διαγωνισμό μεταξύ τους ή χωρίς διαγωνισμό ή απευθείας από το δήμαρχο α) β) ε) όταν υπάρχει κατεπείγουσα
ανάγκη και προέκυψε από απρόβλεπτα
ή έκτακτα περιστατικά και χρειάζεται να
αντιμετωπισθεί αμέσως.
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 267 του
ΠΔ/τος 410/95, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 17 παρ. Ιβ του ν. 2539/97, «1.
Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας μπορεί χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό
να συνάπτει σύμβαση για την απευθείας
ανάθεση ή την απευθείας εκτέλεση εργασίας ή μεταφοράς ή της διενέργειας προμήθειας, αν η αξία καθενός από αυτά δεν
υπερβαίνει το ποσό των 2.200.000 δρχ. αν
πρόκειται για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των 2.000.000
δρχ. για τους λοιπούς Δήμους και τα συμβούλια της περιοχής και των 1.500.000
δρχ. για τις κοινότητες. 2. Για να εφαρμοσθούν όσα ορίζονται στην παρ. 1 απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό
εξειδικευμένη πίστωση, προορισμένη για
προμήθεια, εργασία, ή μεταφορά που κατονομάζεται ρητά στον προϋπολογισμό».
Εξάλλου κατά το άρθρο 41 του
Ν.Δ/τος 496/74 «περί λογιστικού των
ΝΠΔΔ» προκύπτει ότι κάθε σύμβαση για
λογαριασμό του ν.π.δ.δ. που έχει αντικείμενο άνω των 10.000 δρχ., εφόσον
δεν ορίζεται άλλως υποβάλλεται στον
τύπο του ιδιωτικού εγγράφου. Η πρόταση καταρτίσεως συμβάσεως και η αποδοχή της μπορούν να γίνουν και με ιδιαίτερα έγγραφα. Η ακυρότητα από τη μη
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τήρηση του τύπου της έγγραφης αποδοχής αίρεται σε περίπτωση εκπληρώσεως
της συμβάσεως. Αυτό όμως μπορεί να
συμβεί μόνον όταν εκπληρώθηκε σύμβαση, για την οποία προηγήθηκε χωριστή έγγραφη πρόταση χωρίς να επακολουθήσει και έγγραφη αποδοχή, όχι δε
και όταν δεν τηρήθηκε. ο έγγραφος τύπος για την πρόταση και την αποδοχή.
Περαιτέρω από το άρθρο 904 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
απαίτησης αδικαιολόγητου πλουτισμού
είναι εκτός των άλλων και η ανυπαρξία ή
η ελαττωματικότητα της αιτίας ,με βάση
την οποία έγινε η περιουσιακή μετακίνηση και επήλθε ο πλουτισμός του λήπτη.
Αν λείπει το στοιχείο αυτό, αν δηλαδή η
αιτία δεν είναι ανύπαρκτη ή ελαττωματική δεν στοιχειοθετείται απαίτηση από
τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Τέτοια έλλειψη υπάρχει και όταν η αιτία της παροχής είναι παράνομη, εξαιτίας απαγορευτικής διατάξεως νόμου.
Τέλος, επειδή κατ’ άρθρο 522
ΚΠολΔ λόγω του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως η υπόθεση μεταβιβάζεται στα όρια που καθορίζονται από
αυτήν στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο‚ το
οποίο έχει σε σχέση με την αγωγή την
ίδια εξουσία που είχε και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο μπορεί έστω και αν δεν
υποβάλλεται ειδικό παράπονο, να εξετάσει αυτεπάγγελτα αν η αγωγή είναι νομικά βάσιμη ή αόριστη, αρκεί να ζητάει
την απόρριψή της ο εκκαλών και να μην
εκδοθεί γι’ αυτόν επιβλαβέστερη απόφαση, χωρίς την άσκηση έφεσης ή αντέφεσης από τον εφεσίβλητο.
Εξάλλου αν το αίτημα της αγωγής
στηρίζεται σε μια κύρια βάση και σε άλ-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

λες επικουρικές και μετά από έφεση του
εναγομένου κατά της οριστικής αποφάσεως, που δέχθηκε την κύρια βάση και
έκρινε περιττό να εξετάσει τις επικουρικές, Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που
δέχθηκε την έφεση και εξαφάνισε την εκκαλουμένη απόφαση κατά το μέρος που
έκανε βάση, οφείλει να εξετάσει την επικουρική, που δεν απορρίφθηκε, όπως
θα έκανε και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, στη θέση του οποίου υπεισέρχεται
μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης
και υποκαθιστά τούτο σε όλα τα δικαιώματά του δικάζοντας από την αρχή την
αγωγή και όχι την έφεση (άρθρα 522,
525 παρ. 1, 535, 536 ΚΠολΔ, βλ. ΟλΑΠ
833/03 ΕλΔνη 45,154, ΑΠ 1510/03 Δνη
46, 1102, ΑΠ 320/85 Δνη 85,665, ΟλΑΠ
22/03 Δνη 44,1201, ΟλΑΙΙ 882/84 ΝοΒ
33,89, ΑΠ 1626/95 Δνη 39, 94).
Στην προκειμένη περίπτωση ο
ενάγων εξέθετε ειδικότερα στην αγωγή ότι μεταξύ αυτού και του εναγομένου
Δήμου, νομίμως εκπροσωπουμένου καταρτίσθηκαν διαδοχικές άτυπες συμβάσεις πωλήσεων, σε εκτέλεση των οποίων πώλησε και παρέδωσε στον τελευταίο τα αναφερόμενα σ’ αυτήν εμπορεύματα (διάφορα μηχανολογικά υλικά) συνολικού τιμήματος 62.333,09 ευρώ που
πιστώθηκε. Ζήτησε δε με βάση τα περιστατικά αυτά και ενόψει της άρνησης του
εναγομένου να του καταβάλει το τίμημα των πωλήσεων μετά την παρέλευση
του χρόνου της πίστωσης, να υποχρεωθεί στην καταβολή του κατά την κύρια
βάση αυτής, από τη συμβατική του ευθύνη και κατά την επικουρική από τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε την αγωγή, ως προς την κύρια βάση
της εν μέρει αόριστη και εν μέρει νόμιμη
και στη συνέχεια κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη δέχθηκε αυτήν και ως ουσι-
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αστικά βάσιμη, δεν ερεύνησε δε επειδή
θεωρήθηκε περιττό, την επικουρική της
βάση. Η αγωγή, όμως υπό τα εκτιθέμενα
περιστατικά είναι αρκούντως ορισμένη,
εφόσον αναγράφονται σ’ αυτήν λεπτομερώς ο χρόνος καταρτίσεως των συμβάσεων πωλήσεως και τα παραδοθέντα στον εναγόμενο- εφεσίβλητο εμπορεύματα κατ’ είδος, ποσότητα, τιμή μονάδος και η συνολική τους αξία.
Το γεγονός της εκδόσεως των φορολογικών παραστατικών (τιμολογίων) σε
χρόνο μεταγενέστερο απ’ αυτόν που αναφέρεται ως το χρονικό διάστημα κατά το
οποίο έλαβε χώρα το πραγματικό γεγονός
των διαδοχικών πωλήσεων ουδεμία έννομη επιρροή ασκεί στο ορισμένο ή μη της
αγωγής και δεν καθιστά αυτήν αόριστη.
Περαιτέρω δε, ως προς την κύρια βάση της δεν είναι νόμιμη σύμφωνα
με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη
που προηγήθηκε, καθόσον οι επικαλούμενες συμβάσεις είναι άκυρες ως παράνομες αφού δεν τηρήθηκε ό απαιτούμενος έγγραφος τύπος που είναι συστατικός και όχι αποδεικτικός.
Και τούτο είτε θεωρηθεί ότι οι ένδικες πωλήσεις έγιναν με απευθείας
ανάθεση από το Δήμαρχο, επειδή το
ποσό καθεμιάς τούτων δεν υπερέβαινε
τα 2.000.000 δρχ., είτε έγιναν με απευθείας ανάθεση από τον ίδιο επειδή η κατάρτισή τους επιβαλλόταν από κατεπείγουσα ανάγκη, που στην τελευταία αυτή
περίπτωση απαιτείται και απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.
Ούτε εξάλλου υπάρχει έγγραφη
πρόταση του Δημάρχου ή του Δημοτικού
Συμβουλίου περί των επιδίκων συμβάσεων, χωρίς να επακολουθήσει αποδοχή
από τον ενάγοντα, ώστε η ακυρότητα από
την έλλειψη αυτή, να θεραπεύεται με την
εκπλήρωση της σύμβασης. Συνεπώς το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε
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την αγωγή ως αόριστη με την αναφερόμενη αιτιολογία‚ έσφαλε και πρέπει, κατά
παραδοχή του σχετικού λόγου της εφέσεως, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και αφού κρατηθεί η υπόθεση από
το Δικαστήριο τούτο να δικαστεί η αγωγή (άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολΔ), η οποία
κατά την επικουρική βάση της είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
904 επ. του ΚΠολΔ και γι’ αυτό πρέπει να
εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων- εκκαλών διατηρεί κατάστημα πωλήσεως
βιομηχανικών εργαλείων, σιδηρικών,
υδραυλικών ειδών, γεωργικών μηχανημάτων κλπ. στο Δ. Δ. Καινούριου του Δήμου Θεστιέων Αιτωλοακαρνανίας
Κατά το χρονικό διάστημα από
27-6-2000 έως 2-12- 2002 ο εναγόμενος Δήμος Παραβόλας, αγόρασε από
τον ενάγοντα στα πλαίσια κατάρτισης
δια των νομίμων εκπροσώπων του διαδοχικών άτυπων συμβάσεων πωλήσεως και δυνάμει εκδοθέντων αντιστοίχων διατακτικών διάφορα υλικά προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει σε τεχνικά
έργα (ύδρευσης, άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού κ.λπ) που εκτέλεσε στην περιφέρεια του. Για τα ακολούθως αναφερόμενα εμπορεύματα πώλησε και παρέδωσε κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα στον εναγόμενο αντί του έναντι
ενός εκάστου αναφερομένου τιμήματος‚
ο ενάγων εξέδωσε τα παρακάτω τιμολόγια : α) Το 904/30-4-2002 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής, για τα ακόλουθα εμπορεύματα: 285 κιλά κ.λπ.
Η συνολική αξία όλων των εμπορευμάτων (υλικών εκτέλεσης τεχνικών
έργων) που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν από τον ενάγοντα στον εναγόμενο‚
για τα οποία εκδόθηκαν όλα τα παραπάνω δέκα εννέα (19) τιμολόγια ανέρχεται
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σε 62.333,09 ευρώ‚ ποσό που ο τελευταίος δεν του έχει καταβάλει μέχρι σήμερα.
Η φορολογική παρατυπία του
ενάγοντος να μην εκδώσει τα επίδικα τιμολόγια ευθύς εξ αρχής με την πώληση
των εμπορευμάτων αλλά μεταγενέστερα,
οφείλεται στο ότι, κατά πάγια τακτική του
ο εναγόμενος Δήμος εξοφλούσε τους διάφορους προμηθευτές του αναλόγως της
ταμειακής δυνατότητάς του και μάλιστα με
μεγάλες καθυστερήσεις‚ όπως εν προκειμένω, ο δε ενάγων μη έχοντας εισπράξει
τα οφειλόμενα ως άνω ποσά συγχρόνως
με τις πωλήσεις των εμπορευμάτων, δεν
είχε την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ τον αναλογούντα ΦΠΑ επί των τιμολογίων που θα εξέδιδε, γι’ αυτό και τα εξέδωσε αργότερα.
Όμως η φορολογική αυτή παρατυπία δεν ενδιαφέρει εν προκειμένω ούτε
και αναιρεί το πραγματικό γεγονός των
διαδοχικών ως άνω συμβάσεων πωλήσεων που αποδείχθηκε ότι συνήφθησαν
μεταξύ των διαδίκων. Επομένως πρέπει
να γίνει δεκτή η αγωγή ως κατ’ ουσίαν
βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα το πα-

ραπάνω ποσό, που αντιπροσωπεύει την
ωφέλεια που αποκόμισε (ο εναγόμενος)
και κατά το οποίο κατέστη αδικαιολόγητα
πλουσιότερος σε βάρος του χωρίς νόμιμη αιτία, λόγω της ακυρότητας των ενδίκων συμβάσεων. Το αίτημα της αγωγής για την επιδίκαση τόκων είναι νόμιμο για το χρόνο από την επομένη της
επιδόσεώς της καθόσον στην περίπτωση της απαίτησης για μη νόμιμη αιτία
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων
910 και 346 ΑΚ, σύμφωνα με τις οποίες ο λήπτης χρηματικής παροχής οφείλει τόκους από την επίδοση της αγωγής
(βλ. ΑΠ 541/78 ΝοΒ 27,387).
Τέλος, πρέπει, να καταδικαστεί ο
εναγόμενος στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας
(άρθρ. 176, 183 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ και
281 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων») όπως ορίζεται
ειδικότερα στο διατακτικό. Επίσης πρέπει
να καθοριστεί το προκαταβλητέο παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως
από τον ερημοδικασθέντα εφεσίβλητο (άρθρα 501, 502 παρ. 1, 505 παρ. 2 ΚΠολΔ).

496/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άγγελος Στεργιόπουλος, Αλέκος Καρώκης).
Δημοτικά έργα. Όταν ανατίθεται η εκτέλεση δημοτικών έργων με το εξαιρετικό σύστημα της «απευθείας» ανάθεσης, το έγγραφο της σύμβασης έχει όχι απλώς αποδεικτικό αλλά συστατικό χαρακτήρα. Αν λείπει το έγγραφο, οι διαφορές από τη σύμβαση
εκδικάζονται από τα πολιτικά δικαστήρια ενώ τα διοικητικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία. Αγωγή με κύρια βάση την αιτιώδη σύμβαση αναγνώρισης χρέους. Στην
ένδικη περίπτωση κρίθηκε αόριστη, εξετάστηκε όμως η επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Περιστατικά.

Το άρθρο 1 του Ν. 1406/1983,
με τον οποίο ολοκληρώθηκε, κατ’ επι-

ταγή του άρθρου 94 παρ. 1 του Συντάγματος, η δικαιοδοσία των τακτικών διοι-
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κητικών δικαστηρίων ορίζει ότι: «1. Υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας που δεν έχουν μέχρι σήμερα υπαχθεί σε αυτή. 2. Στις διαφορές αυτές περιλαμβάνονται ιδίως αυτές που αναφύονται κατά την εφαρμογή
της νομοθεσίας που αφορά: α)..., β)... ι)
τις διοικητικές συμβάσεις…».
Περαιτέρω, στις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «2. Οι διαφορές δικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το τριμελές διοικητικό εφετείο. 3. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο, στην περιφέρεια του
οποίου καταρτίστηκε η σύμβαση».
Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε
συνδυασμό προς το άρθρο 95 παρ. 1
περ. α’ του Συντάγματος, συνάγεται ότι
συμβάσεις από τις οποίες γεννιούνται
διαφορές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων νοούνται όχι όλες οι οποίες συνάπτονται από
το Δημόσιο ή από Ο.Τ.Α. ή από άλλα
Ν.Π.Δ.Δ. ή για λογαριασμό τους (στις
οποίες περιλαμβάνονται και αυτές που
αφορούν την εκτέλεση δημόσιων ή δημοτικών έργων), αλλά μόνο αυτές που
έχουν διοικητικό χαρακτήρα (ΣΤΕ Ολομ.
4936/1995, 2123/1994).
Δηλαδή εκείνες με τις οποίες επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού τον οποίο
ο νόμος έχει αναγάγει σε δημόσιο σκοπό,
στις οποίες το Δημόσιο ή το Ν.Π.Δ.Δ., είτε
βάσει του κανονιστικού καθεστώτος που
διέπει τη σύμβαση είτε βάσει ρητρών που
περιλαμβάνονται στους όρους της σχετικής διακήρυξης ή στην ίδια τη σύμβαση και οι οποίες αποκλίνουν από το κοινό δίκαιο, βρίσκεται, χάρη του εν λόγω
σκοπού, σε υπερέχουσα θέση έναντι του
αντισυμβαλλομένου του, δηλαδή σε θέση
που δεν προσιδιάζει στο συμβατικό δεσμό που συνάπτεται δυνάμει των διατάξε-
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ων του ιδιωτικού δικαίου (ΣτΕ 1031/1995,
2123/1994, 22/1989).
Για τον χαρακτηρισμό δε μίας
σύμβασης ως διοικητικής είναι απαραίτητη η σωρευτική συνδρομή των παραπάνω κριτηρίων (ΑΕΔ 8, 10, 15/1992).
Εξάλλου, κατά την παράγραφο 1 του
άρθρου 7 του Π.Δ. 171/1987 (Α’ 84),
το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα έργα
που εκτελούνται από τους δήμους και
τις κοινότητες: “Οι κατά τις διατάξεις του
Ν. 1418/1984 και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων προβλεπόμενες συμβάσεις υπογράφονται από το Δήμαρχο
ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας”.
Περαιτέρω, με το άρθρο 9 του
ίδιου προεδρικού διατάγματος ορίζονται
τα εξής: «Η εκτέλεση έργων από εργοληπτική επιχείρηση του άρθρου 15 του
Ν. 1418/1984 γίνεται με σύμβαση, που
συνάπτεται μετά από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου ύστερα
από διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις....
2. Τα όργανα διοίκησης της προηγουμένης παραγράφου μπορεί να αποφασίζουν την απευθείας ανάθεση έργων,
με σύναψη σύμβασης, σε εργοληπτική
επιχείρηση, η οποία έχει από τις κείμενες διατάξεις το δικαίωμα συμμετοχής
στο διαγωνισμό εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου, στις εξής περιπτώσεις:
α) Αν ο διαγωνισμός είτε δεν φέρει αποτέλεσμα, είτε οι προσφορές κριθούν μη
ικανοποιητικές από τον κύριο του έργου.
Το μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού κρίνεται από τη Δημαρχιακή
Επιτροπή ή το Κοινοτικό Συμβούλιο, β)
Αν υπάρχει ανάγκη κατεπείγουσα, που
προέκυψε από θεομηνία ή ανωτέρα βία
και χρειάζεται να αντιμετωπισθεί αμέσως, γ) Αν πρόκειται να συνεχισθούν οι
εργασίες, μετά από έκπτωση του αναδόχου ή μετά από διάλυση της εργολα-
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βικής σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο
δ) Αν πρόκειται για έργο ειδικό ή έργο με
ειδικές συνθήκες εκτέλεσης ή ειδική κατηγορία έργων που χαρακτηρίζονται έτσι
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών, ε) Αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984.
Στην ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
με απευθείας ανάθεση λαμβάνεται, προκειμένου για Δήμους από την Δημαρχιακή Επιτροπή. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, απαιτείται να έχει εγγραφεί
στον προϋπολογισμό, είτε κατά την κατάρτιση είτε κατά την τροποποίηση του
εξειδικευμένη πίστωση, που κατονομάζεται ρητά στον προϋπολογισμό. Στην
περίπτωση αυτή, δεν καταβάλλεται στον
ανάδοχο ποσοστό γενικών εξόδων και
όφελος εργολάβου, 3. Η απόφαση της
παραγράφου 2 του παρόντος πρέπει να
είναι αιτιολογημένη και να καθορίζει τους
όρους της σχετικής σύμβασης. 4. Η κατά
την παράγραφο 2 απευθείας ανάθεση
εκτέλεσης του έργου στο συγκεκριμένο
ανάδοχο γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοιν. Συμβούλιο, επιφυλασσομένων των διατάξεων των παρ. 2 και
3 του άρθρου 102 του Π.Δ. 76/1985. Η
υπογραφή της σχετικής σύμβασης γίνεται σε κάθε περίπτωση από το Δήμαρχο
ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας».
Τέλος, όπως ορίζεται στην παρ. 5
του άρθρου 21 του ίδιου προεδρικού διατάγματος: «Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.
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1418/1984 και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση του».
Σύμφωνα δε με την περίπτωση δ΄ του άρθρου 3 του προαναφερόμενου Ν. 1418/1984 “σύμβαση είναι η
γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου
και του αναδόχου για την κατασκευή του
έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη,
σχέδια και προδιαγραφές”, ενώ, κατά το
άρθρο 26 παρ. 1 του Π.Δ. 609/1985 “Κατασκευή δημοσίων έργων” (Α 223) ορίζεται ότι: “Για την κατασκευή του έργου
υπογράφεται σχετική σύμβαση. Η σύμβαση συνάπτεται με βάση την εγκριτική απόφαση και τα τεύχη και σχέδια με
τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία ή
αυτά που αναφέρονται στην εγκριτική
απόφαση. Όταν πρόκειται για σύμβαση
που καταρτίζεται ύστερα από δημοπρασία το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα”.
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι, όταν η εκτέλεση δημοτικού έργου ανατίθεται βάσει
του εξαιρετικού συστήματος της “απευθείας” ανάθεσης το έγγραφο της σύμβασης έχει, όχι απλώς αποδεικτικό, αλλά
συστατικό χαρακτήρα.
Η σύνταξη δηλαδή, του εγγράφου
είναι απαραίτητη για την έγκυρη κατάρτιση της σύμβασης, αλλά και περαιτέρω
για τη διαπίστωση του διοικητικού της χαρακτήρα. Τούτο δε γιατί, ενόψει του ότι σε
περίπτωση εφαρμογής του εξαιρετικού
τούτου συστήματος δεν προηγείται δημοπρασία, στο έγγραφο της σύμβασης
παρατίθενται το κανονιστικό καθεστώς
από το οποίο αυτή διέπεται, καθώς και οι
αποκλίνουσες από το κοινό δίκαιο εξαιρετικές ρήτρες, βάσει των οποίων και χάρη
του επιδιωκόμενου με τη σύμβαση άμεσου δημόσιου συμφέροντος σκοπού, το
Δημόσιο ή το Ν.Π.Δ.Δ. βρίσκεται σε υπε-
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ρέχουσα θέση έναντι του αντισυμβαλλομένου του. (Δεφ. Αθηνών 1064/1997).
Συνακόλουθα, όταν λείπει η ανωτέρω έγγραφη σύμβαση τα διοικητικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία προς
εκδίκαση τέτοιων διαφορών, αλλά αυτές υπάγονται, κατ’ άρθρο 94 παρ. 2 του
Συντάγματος, στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο
ενάγων, εργολάβος δημοσίων έργων, με
την από 20-12-2006 αγωγή του ζήτησε
να αναγνωριστεί, μετά τον νόμιμο και παραδεκτό περιορισμό του καταψηφιστικού
αιτήματος της αγωγής, ότι ο εναγόμενος
Δήμος Μεσσάτιδος Αχαΐας (ΟΤΑ) οφείλει να του καταβάλει 189.544,75 ευρώ
με το νόμιμο τόκο, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην αγωγή, άλλως από την επίδοση της αγωγής, ως αμοιβή του για τα
έργα που εκθέτει στην αγωγή του και τα
οποία του ανατέθηκαν με απευθείας ανάθεση από τον εναγόμενο Δήμο εκπροσωπούμενο από τον τότε Δήμαρχο Γ.Γ.. Το
ποσό αυτό ζήτησε, κυρίως με βάση την
καταρτισθείσα μεταξύ τους αναγνωριστική επιβεβαιωτική σύμβαση αναγνώρισης
χρέους, επικουρικώς δε με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με
την εκκαλούμενη απόφασή του, κατά της
οποίας παραπονείται τώρα ο ενάγων,
απέρριψε την αγωγή ως αόριστη κατά την
κύρια βάση της και απαράδεκτη λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας των πολιτικών Δικαστηρίων κατά την επικουρική βάση της.
Κρίνοντας, όμως, έτσι, έσφαλε ως
προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, καθόσον εδώ, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, δεν πρόκει-
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ται για διαφορά υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, αλλά
για διαφορά που ανέκυψε στα πλαίσια
της λειτουργίας της παραπάνω σύμβασης, υπαγόμενη, κατ’ άρθρο 94 παρ.2
του Συντάγματος, στη δικαιοδοσία των
πολιτικών δικαστηρίων.
Κατόπιν τούτων, πρέπει να γίνει
δεκτή η έφεση ως βάσιμη κατ’ ουσίαν,
να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση και αφού κρατηθεί και εκδικαστεί η
υπόθεση από το Δικαστήριο τούτο (άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολΔ), να ερευνηθεί
περαιτέρω η αγωγή, η οποία είναι νόμιμη ως προς την επικουρική βάση της
σύμφωνα τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.
Σημειώνεται ότι ως προς την κύρια βάση της με την οποία επιχειρείται
θεμελίωση της αγωγής σε αιτιώδη σύμβαση αναγνώρισης χρέους, η αγωγή είναι αόριστη, όπως ορθά έκρινε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλούμενη απόφασή του, η οποία άλλωστε δεν
εκκαλείται κατά τούτο το κεφάλαιό της,
καθόσον ο ενάγων δεν εκθέτει στο δικόγραφό της ποιο όργανο του εναγομένου
Δήμου που είχε εξουσία εκπροσώπησης
αυτού, κατάρτισε την αιτιώδη αυτή σύμβαση και εάν για την σύναψη αυτής τηρήθηκε ο προβλεπόμενος από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα τύπος (έγγραφο - απόφαση δημοτικού συμβουλίου).
Επίσης, δεν εκθέτει αν η επικαλούμενη αναγνώριση είχε σκοπό να δημιουργήσει ίδιο και αυτοτελή λόγο γενέσεως ενοχής, αφού δικονομικά η απλή
επιβεβαίωση προϋφιστάμενης ενοχής
δεν αποτελεί νέα βάση αγωγής.
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565/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του ΝΣΚ Αικατερίνη Καραγιάννη, Δημήτριος
Τσαούσογλου, Γεώργιος Μάρκου, Γεώργιος Μακρυστάθης).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη
η αξία κατά το χρόνο συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό. Αναίρεση της αποφάσεως του εφετείου που καθόρισε την αποζημίωση. Στην μετ’ αναίρεση συζήτηση
ενώπιον του Εφετείου που παραπέμφθηκε να κριθεί η υπόθεση, λαμβάνεται υπόψη
η αξία του χρόνου τής μετά την αναίρεση συζήτησης που είναι ο κρίσιμος χρόνος. Αν
έχουμε ουσιώδη αύξηση της αξίας του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, κατά τον κρίσιμο
χρόνο, τότε ο καθ’ ου η απαλλοτρίωση δύναται με τις προτάσείς του να ζητήσει μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης (223 ΚΠολΔ). Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.
1 του ν. 2882/2001, αν η συζήτηση για
τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση
έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται
υπόψη η αξία κατά το χρόνο συζήτησης
για τον οριστικό προσδιορισμό.
Στην περίπτωση δε που αναιρεθεί
η απόφαση του εφετείου για τον οριστικό
καθορισμό της αποζημίωσης, λαμβάνεται
υπόψη η αξία του χρόνου τής μετά την αναίρεση συζήτησης ενώπιον του εφετείου, στο
οποίο παραπέμφθηκε να κριθεί η υπόθεση,
διότι οι διάδικοι, μετά την αναίρεση της απόφασης, επανέρχονται στην κατάσταση που
υπήρχε πριν από την απόφαση που αναιρέθηκε (ΕΑ 185/2006 ΕλΔ 47,847).
Αν όμως από το χρόνο άσκησης της αίτησης για τον καθορισμό της
οριστικής αποζημίωσης μέχρι το χρόνο
τής μετά την αναίρεση συζήτησης, που
κατά τα προαναφερόμενα είναι ο κρίσι-

μος, επέλθει ουσιώδης αύξηση της αξίας
του απαλλοτριωθέντος, ο αιτών μπορεί,
σύμφωνα με το άρθρο 223 ΚΠολΔ, να
ζητήσει με τις προτάσεις του να προσδιοριστεί η αποζημίωση σε ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που αρχικά ζήτησε με
την αίτησή του (ΕΑ 152/98 ΕλΔ 40, 639).
Επομένως νομίμως, σύμφωνα
και με τις προαναφερόμενες αιτιολογίες, οι αιτούντες της πρώτης αίτησης και
οι εκ των αιτούντων της δεύτερης αίτησης Λ.Π., Δ.Β., Γ.Β. και Π.Α. ζητούν με
τις προτάσεις τους της παρούσας συζήτησης να καθοριστεί η αποζημίωση σε
ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που ζήτησαν με την αρχική αίτησή τους (58,69
ευρώ το τ.μ. και 65 ευρώ το τ.μ. αντιστοίχως) και συγκεκριμένα στο ποσό των 65
ευρώ το τ.μ. και των 80 ευρώ το τ.μ. αντιστοίχως. Αντιθέτως το νέο αίτημα των αιτούντων της πρώτης αίτησης να καθοριστεί η αποζημίωση στο ποσό των 80
ευρώ το τ.μ., απαραδέκτως υποβλήθηκε
με την προσθήκη των προτάσεών τους.
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608/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Μαρία Τσιριμώκου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Πολύδωρος, Δημήτριος Δημητρουλόπουλος).
Δήμοι-Πρόσληψη προσωπικού για ορισμένο χρόνο. Ανανέωση και συνέχιση της εργασιακής σύμβασης. Δεν καθίσταται η σύμβαση αορίστου χρόνου. Γενικά, συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου, που συνάπτονται από το κράτος της ισχύος των διατάξεων (άρθρο 103 του Συντάγματος και 2 του ν. 2190/1994) με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και
όλους τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς και όχι πρόσκαιρες και απρόβλεπτες ανάγκες. Οδηγίες της Ε.Ε. αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και δεσμεύουν κάθε κράτος- μέλος της κοινότητας στο οποίο
απευθύνονται. Όμως αφήνουν την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Τρόπος εφαρμογής τους. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648 και 649 ΑΚ προκύπτει ότι η σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι
δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, ούτε η
χρονική αυτή διάρκεια συνάγεται από το
είδος και το σκοπό της εργασίας.
Αντίθετα 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.
Επομένως η διάρκεια της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου είναι
σαφώς καθορισμένη, είτε γιατί συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει από το είδος και το σκοπό της
σύμβασης εργασίας. Χαρακτηριστικό της
σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
είναι ότι τα μέρη γνωρίζουν επακριβώς
το χρονικό σημείο της λήξης της. Η σύμβαση αυτή παύει αυτοδικαίως σύμφωνα

με το άρθρο 699 παρ. 1 ΑΚ, όταν λήξει
ο χρόνος για τον οποίο συνομολογήθηκε, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία της
και καταβολή αποζημιώσεως.
Ο ορθός δε χαρακτηρισμός της
σύμβασης, ως κατ’ εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας, ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο μη δεσμευόμενο από
το χαρακτηρισμό, που προσέδωσαν τα
συμβαλλόμενα μέρη, κρίνει, ερμηνεύοντας το περιεχόμενό της, όπως απαιτούν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά
ήθη και οι περιστάσεις, υπό τις οποίες
συνήφθη η σύμβαση (Ολ ΑΠ 18/2006).
Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 8 παρ. 1 και 3 του 2112/1920,
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και αυθεντικώς ερμηνευθεί (ν. 4558/1920, άρθρο
11 α.ν. 547/1937) «είναι άκυρος οποιαδήποτε σύμβασις αντικείμενη εις τον παρόντα νόμον, πλην αν είναι μάλλον ευνοϊκή δια τον υπάλληλον...Αι διατάξεις
του νόμου τούτου εφαρμόζονται ωσαύτως και επί συμβάσεων εργασίας με ορισμένην χρονικήν διάρκειαν, εάν ο καθορισμός της διάρκειας ταύτης δεν δικαιολογείται εκ της φύσεως της συμβάσεως,
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αλλ’ ετέθη σκοπίμως προς καταστρατήγησιν των περί υποχρεωτικής καταγγελίας της υπαλληλικής συμβάσεως διατάξεων του παρόντος νόμου».
Από τις διατάξεις αυτές, πρωτοποριακές για την εποχή τους, με τις οποίες επιδιώχθηκε η αντιμετώπιση των καταχρήσεων σε βάρος των εργαζομένων
με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, προκύπτει ότι, όταν συνάπτονται αλλεπάλληλες συμβάσεις εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας, αν
ο καθορισμός της διάρκειάς τους δεν δικαιολογείται από τη φύση ή το είδος ή το
σκοπό της εργασίας ή δεν υπαγορεύεται από ειδικό λόγο, που ανάγεται ιδίως
στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της
επιχειρήσεως, αλλά έχει τεθεί με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων
περί υποχρεωτικής καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων ( άρθρα 1,
2, 3, του ν. 2112/1920 ή 1, 3, 5 του β.δ.
16/18.7.1920) ανακύπτει ακυρότητα ως
προς τον καθορισμό ορισμένης χρονικής διάρκειας της συμβάσεως και θεωρείται, ότι τότε καταρτίσθηκε ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, επί της οποίας
δεν είναι δυνατή η απόλυση του εργαζομένου χωρίς καταγγελία και καταβολή
της νόμιμης αποζημιώσεως.
Επακολούθησε ο ν.2190/1994, το
άρθρο 21 του οποίου ορίζει τα ακόλουθα: «οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά
πρόσωπα του άρθρου 14 του παρόντος
νόμου επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών
ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επομένων
παραγράφων» (παρ. 1) «Η διάρκεια της
απασχόλησης του προσωπικού της παρ.
1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8)
μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα
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(12) μηνών. Στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή ένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για
το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας
σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό
έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου
χρόνου είναι άκυρες».
Σύμφωνα δε με την παρ. 1 του
άρθρου 14 του ίδιου νόμου 2190/1994,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 2527/1997, στις διατάξεις του άρθρου
αυτού υπάγονται όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του
ν. 1256/1982 και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, ανάμεσα στους οποίους (φορείς) περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Εξάλλου, οι διατάξεις του άρθρου
103 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος οι οποίες επιβάλουν τη νομοθετική πρόβλεψη οργανικών θέσεων για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των άλλων ν.π.δ.δ. ορίζουν τα εξής: «Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που
δεν είναι νομοθετημένη. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για
να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένη χρονική περίοδο με
σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει τους
όρους για την πρόσληψη καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται».
Με την αναθεώρηση του έτους 2001
(ΦΕΚ Α 85/18-4-2001) και με σκοπό τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συνταγματικών αρχών της ισότητας ενώπιον του νόμου, και της διαφάνειας κατά τις προσλή-
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ψεις στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προστέθηκε στο άρθρο 103 του
Συντάγματος, παρ. 7, που προβλέπει ότι
η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός
καθορίζεται κάθε φορά, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται
στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.
Επίσης στο ίδιο άρθρο (103) προστέθηκε παρ. 8, που προβλέπει ότι «Νόμος ορίζει τους όρους και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε
οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρ.
3, είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων
και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί
το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται
στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των
συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου.
Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου».
Έτσι με την αναθεώρηση αυτή
του άρθρου 103 του Συντάγματος, η Ζ’
Αναθεωρητική Βουλή επέβαλε στον κοινό νομοθέτη και στη Διοίκηση αυστηρούς
όρους σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
Στους προαναφερόμενους κανόνες, τους οποίους πρώτος διατύπωσε ο
κοινός νομοθέτης με τις πιο πάνω διατάξεις του ν. 2190/1994 και οι οποίες κατέστησαν ήδη συνταγματικού επιπέδου,
υπάγεται, ενόψει της αδιάστικτης διατύ-
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πωσης των παρ.7 και 8 του άρθρου 103
του Συντάγματος, τόσο το προσωπικό που
συνδέεται με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα
άλλα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα με υπαλληλική σχέση δημοσίου δικαίου, όσο και το προσωπικό που
προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις παρ.3
και 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος.
Ο αναθεωρητικός νομοθέτης θέλησε να αποτρέψει τη συνέχιση μιας συνήθους πρακτικής του παρελθόντος,
κατά την οποία αρχικώς προσλαμβανόταν προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου,
για την κάλυψη, τυπικά πρόσκαιρων και
απρόβλεπτων ή επειγουσών αναγκών
κατά του άρθρου 103 παρ. 2 του Συντάγματος αλλά και της κοινής νομοθεσίας (
άρθρα 56 έως 82 του π.δ. 410/1998),
στη συνέχεια διαπιστωνόταν ότι οι ανάγκες αυτές ήταν πάγιες και διαρκείς και
τελικά για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών «τακτοποιούνταν» το κατά τον πιο
πάνω τρόπο προσλαμβανόμενο προσωπικό, είτε με το διορισμό του ως μόνιμου
δημοσιοϋπαλληλικού είτε με τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου
χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου,
κατ’ αποκλεισμό άλλων ενδιαφερομένων
που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τις
ίδιες θέσεις βάσει των πάγιων διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
(βλ. Πρακτικά Συνεδριάσεως της βουλής
ΡΜΔ/21-3-2001 σελ. 731, 744, 754, 755).
Έτσι μέλημα του αναθεωρητικού
νομοθέτη ήταν να αποτρέψει τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου
χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου,
όχι απλώς εκείνων που κάλυπταν παροδικές και απρόβλεπτες ανάγκες αλλά
εκείνων που πράγματι κάλυπταν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες.
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Επομένως σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, συναπτόμενες υπό το κράτος της ισχύος των πιο πάνω διατάξεων
του άρθρου 103 του Συντάγματος και του
άρθρου 2 του ν. 2190/1994, με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και όλους τους λοιπούς
φορείς του ευρύτερου δημοσίου φορέα,
δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς και
όχι πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ανάγκες.
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.
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»
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 πράξε-
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ως του εθνικού νομοθέτη που μετατρέπει την οδηγία σε κανόνα του εσωτερικού δικαίου ( Ολ ΑΠ 23/1998).
Περαιτέρω, στις 10.7.1999 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οδηγία 1999/70 του
Συμβουλίου της 28.6.1999, 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 παράστασης της εν λόγω προθεσμίας έως τις
10.7.2002‚ της οποίας (δυνατότητας) η
Ελλάδα έκανε 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 κα εργαζόμενων και ότι
οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ανταποκρίνονται, σε ορισμένες περιστάσεις, στις ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζόμενων.
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 Οδηγία δεν περιέχει κανόνες κοινοτικού δικαίου σαφείς και ορισμένους, δεκτικούς
απευθείας εφαρμογής στην ελληνική έννομη τάξη, η οδηγία αυτή δεν είναι χωρίς αιρέσεις ή περιθώρια επιλογής από
τον εθνικό νομοθέτη, τα κράτη μέλη, διαθέτουν ευρεία ευχέρεια επιλογής μεταξύ περισσοτέρων λύσεων για να αποτρέψουν την καταχρηστική χρησιμοποίηση των διαδοχικών συμβάσεων εργασί-
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ας ορισμένου χρόνου, χωρίς να επιβάλλεται σε περίπτωση σύναψης τέτοιων
συμβάσεων, ο χαρακτηρισμός αυτών
ως συμβάσεων αορίστου χρόνου, καθόσον τούτο προβλέπεται ως μέτρο δυνητικό («όταν χρειάζεται»).
Ήδη ο εθνικός νομοθέτης, έχει
εξειδικεύσει τις συνθήκες αυτές με τα
π.δ/τα 81/2003 και 164/2004. Ορίζει δε
το άρθρο 5 του τελευταίου αυτού π.δ/τος
τα εξής «1. Απαγορεύονται οι διαδοχικές
συμβάσεις που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και
του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή
παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον
μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. 2. Η κατάρτιση των συμβάσεων αυτών επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση,
εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται, όταν οι επόμενες της αρχικής
συμβάσεως συνάπτονται για την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών αναγκών
που σχετίζονται ευθέως και αμέσως με
τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης. 3. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος
των τριών με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του επομένου άρθρου».
Ως ακύρωση, για την περίπτωση της παράνομης, ήτοι κατά παράβαση
των ως άνω κανόνων, κατάρτισης διαδοχικών συμβάσεων, προβλέφθηκε από το
άρθρο 7 του ίδιου π.δ/τος η αυτοδίκαιη
ακυρότητά τους και η καταβολή στον εργαζόμενο τόσο αποδοχών για την εργασία που παρέσχε όσο και αποζημίωσης.
Όμως ενόψει του ότι οι προαναφερόμενες διατάξεις του πδ. 164/2004 άρχισαν
να ισχύουν από 19.7.2004, το διάταγμα
αυτό έπρεπε να περιλάβει και ρυθμίσεις
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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
π. δ/γμα, 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 της
ισχύος του παρόντος και είναι ενεργές έως
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, με συνολικά
ελάχιστο χρόνο απασχόλησης δέκα οκτώ
(18) μηνών, μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από
την αρχική σύμβαση».
Η επιλογή από την ελληνική πολιτεία, με το π.δ. 164/2004, των ως άνω
μέτρων για την επίτευξη του στόχου της
ρήτρας 5 της επίμαχης οδηγίας, έγινε
αφού έλαβε υπόψη, όπως ορίζει και η
οδηγία αυτή, τις ανάγκες ειδικών τομέων, όπως είναι μεταξύ άλλων και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, που δικαιολογούν διάφορο 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.
Συνεπώς, εφόσον δεν συντρέχουν
οι τιθέμενες πιο πάνω προϋποθέσεις, μετατροπή των συμβάσεων σε αόριστης δι-
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άρκειας δεν μπορεί να γίνει. Ενόψει λοιπόν αφενός των πιο πάνω συνταγματικών διατάξεων και αφετέρου της κατά
τα προεκτεθέντα προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία
1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία δεν
επιβάλλει το χαρακτηρισμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, έστω
και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ως συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, το άρθρο 8 του ν.
2112/1920, ούτε κατ’ επιταγή της οδηγίας αυτής έχει εφαρμογή κατά το μεσοδιάστημα από 10.7.2002 (ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας προσαρμογής) μέχρι την
έναρξη της ισχύος του π.δ. 164/2004 (197-2004), αλλά βέβαια και μετά την έναρξη
της ισχύος του π.δ./τος αυτού (ΟΛ.Α.Π.
19/2007 Ελλ.Δνη 48.992).
Με την κρινόμενη αγωγή οι ενάγοντες εκθέτουν ότι προσελήφθηκαν
από τον εναγόμενο Δήμο στις 30-122003 οι τρεις πρώτοι εξ αυτών και στις
4-2-2004 ο τέταρτος με διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένης διάρκειας και απασχολήθηκαν με την αναφερόμενη ειδικότητα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του εναγομένου.
Ότι οι ως άνω συμβάσεις τους, οι
οποίες ανανεώθηκαν έως 31-5-2007 για
τους τρεις πρώτους εξ αυτών και έως 315-2007 για τον τέταρτο, αποτελούν ενιαία
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου, αφού από τις προσλήψεώς τους
και εντεύθεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους
στον εναγόμενο, χωρίς διακοπή, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτού.
Ζήτησαν δε να αναγνωρισθεί ότι
συνδέονται με τον εναγόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και να υποχρεωθεί ο τελευταίος να
αποδέχεται τις υπηρεσίες τους. Με αυτό
το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή είναι,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νομική
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σκέψη, απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι:
α) οι αναφερόμενες σ’ αυτή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνήφθησαν υπό το κράτος ισχύος των διατάξεων του άρθρου 103 του Συντάγματος και του άρθρου 2 του ν. 2190/1994,
δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, έστω και
αν οι ενάγοντες στην πραγματικότητα κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του
εναγομένου, ούτε μπορούν να χαρακτηρισθούν αυτές, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου, με αποτέλεσμα υπό την ισχύ των
ως άνω διατάξεων, να μην είναι δυνατή
η εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του ν.
2112/1920 και της διάταξης του άρθρου
671 Α.Κ., αφού έστω και αν οι ενάγοντες
κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ο
εναγόμενος Δήμος δεν είχε την ευχέρεια
για την σύναψη συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου και β) εφόσον η οδηγία
1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου δεν έχει σαφείς και ορισμένες διατάξεις και δεν επιβάλλει το χαρακτηρισμό των συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου, έστω και αν
αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ως συμβάσεων εργασίας αορίστου
χρόνου, το άρθρο 8 του ν.2112/1920 καθώς και η διάταξη του άρθρου 671 Α.Κ.
ούτε κατ’ επιταγή της ανωτέρω οδηγίας
έχουν εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση και μετά την έναρξη της ισχύος του
π.δ. 164/2004, περαιτέρω δε, ούτε και ορθός νομικός χαρακτηρισμός των ενδίκων
συμβάσεων, ενόψει της ανωτέρω οδηγίας, μπορεί να γίνει, αφού τούτο, πέραν
του ότι η εν λόγω οδηγία δεν υπαγορεύει, ως συνέπεια καταχρηστικής σύναψης
συμβάσεων ορισμένου χρόνου, το χαρακτηρισμό αυτών ως μιας σύμβασης αόριστης διάρκειας, θα καθιστούσε, όπως
προαναφέρθηκε, περιττή τη λήψη μέτρων
για την ενσωμάτωση της οδηγίας αυτής
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στην εθνική έννομη τάξη και θα αναιρούσε την παρεχόμενη από την εν λόγω οδηγία ευχέρεια των κρατών-μελών, να διαφοροποιήσουν το μέτρο κατά τομείς, όταν
αυτοί διαφέρουν, να προσδιορίσουν τη διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων, την
έννοια των συμβάσεων ορισμένου και αορίστου χρόνου και τις προϋποθέσεις που
δεν θα επιτρέπουν μία τέτοια καταστρατήγηση, ενώ εξάλλου και οι διατάξεις του

άρθρου 103 του Συντάγματος δεν επιτρέπουν τη σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη
πάγιων και διαρκών αναγκών.
Κατά συνέπειαν πρέπει να απορριφθεί η αγωγή και να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας μεταξύ των διαδίκων, διότι η ερμηνεία των
κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν ήταν
ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρ. 179 Κ.Πολ.Δ).

611/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ελένη Κατσούλη, Ελένη
Κοτσομύτη, Κωνσταντίνος Πέρρος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Σταμάτης Σταματόπουλος,
Μαρία Παπαγεωργίου, Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Πέτρος
Κωνσταντινόπουλος).
ΔΕΥΑΠ. Προσφυγή σύμφωνα με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων ενώπιον του
πενταμελούς Εφετείου. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για ζημίες από τον εντολέα του έργου σε βάρος τρίτου και υπέρβαση προθεσμιών. Περιστατικά. Διαδικασία.

Με την κρινόμενη από 26-6-2007
προσφυγή της, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την παραίτηση από το δεύτερο λόγο αυτής, η προσφεύγουσα ανώνυμη Τεχνική εταιρεία «Ε. ΑΕ», ζητεί για
τους λόγους που αναφέρει σ’ αυτή, α)
την ακύρωση της τεκμαιρόμενης, λόγω
παρέλευσης τριμήνου από της επιδόσεως της, σιωπηρής απόρριψης εκ μέρους του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., της από
1-2-2007 αιτήσεως θεραπείας κατά της
υπ’αριθ. 168/2006 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώτης των
καθών ΔΕΥΑΠ, με την οποία αποφασίστηκε η κατάπτωση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του ανωτέρου έργου, συνολικού ποσού 115.631, 14 €, για
την ικανοποίηση απαιτήσεων της ΔΕΥΑΠ κατά της προσφεύγουσας, β)την
αναγνώριση ότι οφείλει και υποχρεού-

ται η ΔΕΥΑΠ να της καταβάλλει το ποσό
των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός € και δέκα τεσσάρων
λεπτών (125.631, 14), ήτοι 115.631,14 €,
για την παράνομη κατάπτωση και 10.000
€, για ηθική βλάβη, εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από του χρόνου της κατάπτωσης των ως άνω εγγυητικών επιστολών, άλλως από του χρόνου ασκήσεως της ένδικης προσφυγής,
μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση του.
Η προσφυγή αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιον του
Δικαστηρίου αυτού (άρθρο 17 παρ. 5
του ΠΔ 171/1987 και 13 παρ.2 και 3 του
Ν.1418/1984, (ΑΕΔ 10/1987, 7/1992,
45/1991, ΣτΕ 2931/1994) και είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
13 του Ν. 1918/1984, 32, 43 του ΠΔ/τος
609/1985, 17 του ΠΔ/τος 171/87 και πρέπει
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να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την βασιμότητα των λόγων, μόνο καθόσον στρέφεται κατά της πρώτης των καθ’ών (ΔΕΥΑΠ).
Είναι απορριπτέα δε ως απαράδεκτη, καθόσον στρέφεται κατά του
δευτέρου καθ’ ού Ελληνικού Δημοσίου,
αφού η προσφεύγουσα στο δικόγραφο
της δεν εκθέτει λόγο παθητικής αυτού νομιμοποιήσεως (δεν είναι κύριος του έργου το Δημόσιο).
Η καθ’ ής ΔΕΥΑΠ, με τις νομότυπα κατατεθειμένες προτάσεις της, αναφέρεται στα γεγονότα, που θεμελιώνουν
την υπαίτια εκ μέρους της προσφεύγουσας υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και την εξαιτίας
αυτής επιβολή εις βάρος των ποινικών
ρητρών και κατάπτωση των εγγυητικών
επιστολών, ισχυριζόμενη αρμοδιότητα
του Διοικητικού της Συμβουλίου για την
έκδοση αποφάσεως περί κατάπτωσης
εγγυητικών επιστολών, ευθύνη της αναδόχου για τις διαρροές των καταθλιπτικών αγωγών του έργου και ευθύνη της
αναδόχου για την αποκατάσταση ζημίας
τρίτου, που προκλήθηκε κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης του έργου.
Περαιτέρω, ισχυρίζεται ότι η ένδικη
προσφυγή τυγχάνει κατά πρώτον απαράδεκτη, για το λόγο ότι οι πρώτες βλαπτικές για την προσφεύγουσα πράξεις οι υπ΄
αριθ. 116/2004 και 16/2005 αποφάσεις του
Διοικητικού της Συμβουλίου, περί επιβολής ποινικών ρητρών λόγω υπαίτιας εκ μέρους της υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας του έργου και το υπ’ αριθμ. πρωτ.
3451Β2/Ε149 έγγραφο της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η προσφεύγουσα να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να επισκευαστούν οι ζημίες της οικίας Ι. και όχι η μεταγενέστερη υπ’ αριθ. 168/2006 απόφαση
της περί κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών του έργου, που είναι απρόσβλητη.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Επειδή, το άρθρο 17 του ΠΔ
171/1987 με το οποίο ρυθμίζονται τα
της επιλύσεως των διαφορών επί έργων
εκτελουμένων από τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τις Δημοτικές επιχειρήσεις του ν.1060/1980 κλπ.,
προβλέπει ότι για κάθε πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την οποία
ο ανάδοχος του έργου κρίνει ότι είναι
βλαπτική των συμφερόντων του δικαιούται να υποβάλλει ένσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο υποχρεωτικά, μέσω της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία την
διαβιβάζει σ’ αυτό, μαζί με τις παρατηρήσεις της, μέσα σε πέντε ημέρες. Η ένσταση ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα πέντε ημερών, αφότου έλαβε
γνώση ο ανάδοχος της προσβαλλόμενης πράξεως ή από την επίδοση αυτή
με αποδεικτικό (παρ.2).
Εάν ο ανάδοχος διαφωνεί προς
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή περάσουν δύο μήνες από την κατάθεση της ένστασης, χωρίς να έχει ληφθεί η απόφαση αυτή, μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας προς τον Νομάρχη
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών
μηνών από την επίδοση της απόφασης
με αποδεικτικό ή την παρέλευση άπρακτης της διμήνου προθεσμίας μέσα στην
οποία έπρεπε να αποφανθεί το Δημοτικό Συμβούλιο (παρ.3).
Ο Νομάρχης αποφαίνεται, μετά
γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης θεραπείας (παρ.4). Αν ο
Νομάρχης δεν εκδώσει την απόφαση του
μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία των
τριών μηνών ή κάποιος από τους συμβαλλόμενους δεν αποδεχτεί την απόφαση του Νομάρχη, τότε αρμόδιο για την
επίλυση της διαφοράς που δημιουργείται είναι το Εφετείο, στην περιφέρεια
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του οποίου εκτελούνται τα έργα (παρ.5).
Πριν υποβληθεί η διαφορά στο Εφετείο,
πρέπει να έχει εξαντληθεί η διοικητική διαδικασία, που προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου, διαφορετικά η προσφυγή κηρύσσεται απαράδεκτη (παρ. 6). Εξάλλου,
κατά τη διάταξη του άρθρου 20 του ΠΔ
171/1987, όπου στις διατάξεις του αναφέρεται Δημοτικά Συμβούλια νοείται για
τα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα και Επιχειρήσεις, τα Διοικητικά τους Συμβούλια.
Επίσης, ο Ν.1418/1984 «Περί δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» στις διατάξεις των άρθρων 12
και 13 αυτού καθιερώνει, πριν της ασκήσεως προσφυγής στο αρμόδιο Εφετείο,
σύστημα διοικητικής επιλύσεως των διαφορών που ανακύπτουν από την εκτέλεση των δημοσίων έργων και προβλέπει
ότι κατά των πράξεων της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο
συμφέρον του αναδόχου, αυτός δικαιούται, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από της κοινοποιήσεως
της πράξης, να ασκήσει ένσταση στην
Προϊσταμένη Αρχή και στη συνέχεια αίτηση θεραπείας ενώπιον του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και τελικώς προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
Κατά την έννοια των παραπάνω
διατάξεων, όταν εκδίδεται από τη Διοίκηση πράξη βλαπτική για τον ανάδοχο, αυτός οφείλει, επί ποινή απαραδέκτου, πρώτα να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 1418/1984 προκειμένου περί δημοσίων έργων και του
άρθρου 17 του ΠΔ 171/1987, προκειμένου περί έργων εκτελουμένων από τους
Ο.Τ.Α. και τις δημοτικές επιχειρήσεις του
Ν. 1069/1980, διαδικασία διοικητικής
επιλύσεως της διαφοράς και μόνο κα-
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τόπιν να ασκήσει προσφυγή στο αρμόδιο εφετείο, είτε κατά της πράξεως, στην
οποία η διαδικασία αυτή κατέληξε, είτε
κατά της παραλείψεως εκδόσεως της
(750/2009 ΣτΕ ΝΟΜΟΣ), που αν αφορά την επίλυση της διαφοράς από έργο
που εκτελείται για λογαριασμό Ν.Π.Ι.Δ
ανήκει στη δικαιοδοσία των πολιτικών
Δικαστηρίων (ΑΕΔ 10/1987 Ελ.Δ σελ.
82, ΑΠ 1525/1992 Ελ.Δ. 1994 σελ. 382).
Για να ασκηθεί δε προσφυγή κατά
της πράξεως ή παραλείψεως εκδόσεως
τέτοιας πράξεως, με την οποία τελειώνει η ενδικοφανής διοικητική διαδικασία,
απαιτείται να ήταν εκτελεστή η προσβληθείσα με την ένσταση πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης
Αρχής (Σ.Ε. 1131/2003).
Όταν εκδοθούν διαδοχικώς πράξεις με το αυτό αντικείμενο, βλαπτικές των
συμφερόντων του αναδόχου, στην ενδικοφανή διαδικασία δεν υπόκειται κάθε
πράξη ή παράλειψη οργάνου του κυρίου του έργου σχετική με την λειτουργία
της σύμβασης, αλλά αυτός (ο ανάδοχος)
προσφεύγει παραδεκτώς μόνο κατά της
πρώτης βλαπτικής για τα συμφέροντα
του πράξεως. Το ζήτημα εάν η πράξη είναι πράξη βλαπτική των εννόμων συμφερόντων του αναδόχου και ως εκ τούτου
υπόκειται σε ένσταση ή αίτηση θεραπείας
μέσα στη νόμιμη ανατρεπτική προθεσμία,
εξαρτάται από το εάν αυτός αποδέχεται ή
όχι τη θέση που διατυπώνεται στην πράξη, δηλαδή από το εάν συμφωνεί με το
περιεχόμενο της ή διαφωνεί.
Συνεπώς, οποιαδήποτε μεταγενέστερη εκδήλωση της βούλησης αυτής,
με πράξη ή παράλειψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής, υποδηλούσα απλή εμμονή της σε
όσα έχει ήδη αποδεχτεί με όμοια προγενέστερη, εφόσον η νέα πράξη ή παράλειψη εκδίδεται ή συντελείται αντίστοι-
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χα, χωρίς νέα έρευνα της υπόθεσης, ως
επιβεβαιωτική της αρχικής, δεν είναι αυτοτελώς προσβλητή και συνεπώς απαραδέκτως στρέφεται κατά μεταγενεστέρων
πράξεων με το αυτό αντικείμενο με τα ως
άνω ενδικοφανή μέσα και στη συνέχεια
με προσφυγή, γιατί κάθε μεταγενέστερη
πράξη, ως επιβεβαιωτική της προηγούμενης στερείται εκτελεστού χαρακτήρα (Εφ.
Αθ 531/1995 Δίκη 1996 σελ. 970, Διοικ.
Εφ.Αθ 509/1994 Δίκη 1994 σελ. 1375,
ΣτΕ 2390/1994 Δ.Δίκη 1995 σελ. 656).
Όταν η διαφωνία ανακύπτει το
πρώτον από πράξη ή παράλειψη του Δημοτικού Συμβουλίου ή Διοικητικού Συμβουλίου δημοτικής επιχείρησης του Ν.
1069/1980, δεν υπάρχει στάδιο ενστάσεως, αλλά η αίτηση θεραπείας ασκείται απ’ ευθείας κατά της αποφάσεως
του εν λόγω Συμβουλίου, ενεργούντος
εν προκειμένω ως Προϊσταμένης Αρχής, από την οποία γεννήθηκε το πρώτον η διαφωνία.
Πράξη βλαπτική των συμφερόντων του αναδόχου, που δεν είχε προσβληθεί με ένσταση ή αίτηση θεραπείας
καθίσταται οριστική και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εκ νέου με την ευκαιρία άλλης
βλαπτικής πράξεως, γιατί κατά τις γενικές
αρχές η μη προσβολή βλαπτικής πράξεως από τον ανάδοχο συνεπάγεται το
απρόσβλητο αυτής (Δ.Εφ.Αθ. 5411/1996
και 1751/1997 Δ.Δίκη σελ. 10, 155 και
456, ΣτΕ 899/1993 Δ.Δίκη 1994 σελ.382).
Κατά την έννοια των διατάξεων
του ΠΔ 186/1996 στις αιτήσεις θεραπείας των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ΠΔ 171/1987 (δήμοι, δημοτικές
επιχειρήσεις του Ν. 1069/1980) αρμόδιοι να αποφαίνονται είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, αν ο αρχικός
συμβατικός προϋπολογισμός είναι μέχρι
500.000.000 δραχμές και ο Υπουργός
ΠΕΧΩΔΕ για έργα με ποσό αρχικού συμ-
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βατικού προϋπολογισμού, που υπερβαίνει το ποσό των 500.000.000 δραχμών
(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους 593/2001, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Ολομ Ν.Σ.Κ. 91/2003).
Περαιτέρω, στην διάταξη του άρθρου 5 παρ.3 του Ν.1418/1984 ορίζονται
τα εξής: « Η κατάπτωση των εγγυήσεων
γίνεται πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου». Επίσης στη διάταξη του άρθρου 5
παρ. 2 εδάφιο στ του ν. 1069/1980 ορίζονται τα εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΔΕΥΑΠ διοικεί την επιχείρηση και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής, αποφασίζει επί παντός θέματος αφορώντας την επιχείρηση θέματος».
Επίσης κατά τη διάταξη του άρθρου 27 παρ.4 του ΠΔ 609/1985 οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτουν στο
σύνολό τους και χωρίς καμία διάκριση
την πιστή εφαρμογή εκ μέρους του αναδόχου όλων των όρων της σύμβασης
και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου που προκύπτει
ένεκα του έργου.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 27
παρ. 6 του ΠΔ 609/1985 «Οι σχετικές
εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραιτήτως να απευθύνονται στην Αρχή ή τον
φορέα ή τον κύριο του έργου, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη». Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτουν στο
σύνολό τους και χωρίς καμία διάκριση
κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου
κατά του αναδόχου που προκύπτει ένεκα του έργου και καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο να αποφασίσει περί της κατάπτωσης αυτών για την ικανοποίηση απαιτήσεων του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου είναι ο κύριος του έργου. Κατά τη
διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του Π.Δ.
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171/1987, τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ που περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 2 και 5
του Π.Δ. 609/85 (περί εγγυήσεων), ασκεί
η Προϊσταμένη αρχή.
Όμως, κατά τη διάταξη του άρθρου
12 παρ. 1 του νόμου 3263/2004 οι διατάξεις
του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή στους διαγωνισμούς που θα προκηρυχτούν με διακηρύξεις που θα δημοσιευθούν μετά την
έναρξη ισχύος του νόμου, καθώς και στις
συμβάσεις που θα συναφθούν συνεπεία
των διαγωνισμών αυτών».
Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 34 παρ. 3 του ΠΔ 609/1985 «ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με
όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την
ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι
δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων
του προσωπικού, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον
κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου».
Πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά :Με την υπ’ αριθ.
133/1999 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καθ’ ής εγκρίθηκε η μελέτη
του έργου «Αντλιοστάσιο ζώνης (β) πόλεως Πατρών και συναφή έργα» και προκηρύχθηκε για το έργο αυτό διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός, πού έλαβε χώρα στις
13-12-1999. Ανάδοχος του έργου, προϋπολογισμού 3.835.000.000 δραχμών (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και
ΦΠΑ) αναδείχθηκε η προσφεύγουσα εταιρεία «Ε. ΑΕ». Το δημοπρατηθέν ως άνω
έργο αφορούσε την κατασκευή οικοδομικών εργασιών του παραπάνω αντλιοστασίου, με τους καταθλιπτικούς αγωγούς αυτού και τους αγωγούς υπερχείλισης.
Περαιτέρω, σε όλο το μήκος των
αγωγών προβλεπόταν η κατασκευή χω-
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ριστού δικτύου αποχέτευσης (αγωγοί ομβρίων και λυμάτων) και η εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών. Η εκτέλεση του
έργου διεπόταν από την 4-4-2001 σύμβαση και τα συνοδευτικά αυτής συμβατικά τεύχη και ειδικότερα την διακήρυξη, το έντυπο προσφοράς, το τιμολόγιο
της μελέτης, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, την τεχνική έκθεση—περιγραφή, τα τεύχη υπολογισμών, το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής,
τις ισχύουσες αναλύσεις τιμών και περιγραφικό τιμολόγια, του κωδικούς αριθμούς ανάλυσης των επί μέρους εργασιών κάθε έργου και της εργολαβίας κατά
ποσοστό αναλογίας για τον υπολογισμό
της αναθεώρησης. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δεκαοκτώ (18) ημερολογιακοί μήνες, ήτοι
μέχρι 4-10-2002, πλην όμως η προθεσμία αυτή παρατάθηκε διαδοχικά τέσσερις (4) φορές μέχρι την 31-7-2004. Μέχρι την 31-7-2004, που είχε οριστεί ως
τελευταία προθεσμία παραδόσεως του
έργου, είχαν εγκριθεί τρείς Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ).
Την 14-10-2004, κοινοποιήθηκε
στην προσφεύγουσα με το υπ’ αριθ. πρωτ.
3233Βγ/Ε137/14-10-2004 διαβιβαστικό
έγγραφο της καθ’ ής (ΔΕΥΑΠ) αντίγραφο
της υπ’ αριθ. 101/28-9-2004 απόφασης
του ΔΣ της τελευταίας, με την οποία εγκρίθηκε ο τέταρτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 του ΠΔ 609/1985.
Ενόψει της εγκρίσεως του ως
άνω ΑΠΕ, η προσφεύγουσα ζήτησε από
την πρώτη των καθών, με το υπ’ αριθ.
πρωτ. (294/22-10-2004 έγγραφό της,
πεντάμηνη παράταση προθεσμίας, αρχόμενης από 14-10-2004, για την ολοκλήρωση του έργου. Το ανωτέρω αίτημα της προσφεύγουσας απορρίφθηκε με
την υπ’ αριθ. 115/8-11- 2004 απόφαση
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του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώτης
των καθών. Ακολούθως, η πρώτη των
καθών με την υπ’ αριθ. 116/8-11-2004
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, επέβαλε στην προσφεύγουσα ποινική ρήτρα ύψους 80.426,85 € για υπαίτια
εκ μέρους της τελευταίας υπέρβαση της
συνολικής προθεσμίας περαίωσης του
έργου και για το χρονικό διάστημα από
31-7-2004 έως 1-11- 2004.
Στη συνέχεια η πρώτη των καθών
με την υπ’ αριθ.16/23-3-2005 απόφαση
του ιδίου Δ.Σ επέβαλε στην προσφεύγουσα ποινική ρήτρα ποσού 112,597,72
ευρώ για υπαίτια εκ μέρους της τελευταίας υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου και για το
χρονικό διάστημα από 2-11-2004 έως
12-1-2005. Έχει δε κριθεί αμετακλήτως
το θέμα της υπαίτιας υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας του έργου από την
προσφεύγουσα - ανάδοχο και η νομιμότητα της ανωτέρω υπ’ αριθ. 115/2004
αποφάσεως του Δ.Σ της πρώτης των καθών (βλ. Εφ. Πατρών 107/2006 και ΑΠ
1310/2007), όπως και η νομιμότητα της
επιβολής ποινικών ρητρών δυνάμει της
υπ’ αριθ. 116/8-1-2004 αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου της καθ’ ής (βλ.
Εφ Πατρών 106/2006 και ΑΠ 1311/2007),
ενώ τελεσιδίκως έχει κριθεί η νομιμότητα
της επιβολής ποινικής ρήτρας με την υπ’
αριθ. 16/23-3-2005 απόφαση του ιδίου
Δ.Σ με την υπ’ αριθ. 1077/2008 απόφαση του Εφετείου Πατρών.
Τα ποσά των ανωτέρω επιβληθέντων ποινικών ρητρών εγράφησαν στον
32° λογαριασμό του έργου, ο οποίος εκ
του λόγου αυτού ήταν αρνητικός και δυνάμει αυτού η προσφεύγουσα υποχρεούνταν να καταβάλει στην ΔΕΥΑΠ μετά
από συμψηφισμό με εκτελεσθείσες εργασίες, ποσό 149.412,42 €.
Στη συνέχεια, στα πλαίσια της υπ’
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αρ. 114/19.10.2004 αποφάσεως του Δ.Σ.
της πρώτης των καθών, 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
«Υ.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 πρώτης των καθών δεν άσκησε την προβλεπόμενη ενδικοφανή και ένδικη διαδικασία,
ενώ κατά της υπ’ αρ. 15/2005 απόφασης
άσκησε 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 6 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 συμμόρφωσής της, θα κηρυσσόταν έκπτωτη.
Στην εν λόγω ειδική πρόσκληση
συμμορφώθηκε η προσφεύγουσα και
υπέβαλε, με το από 25.5.2005 έγγραφό
της, τεχνική έκθεση και τα αποτελέσματα ελέγχου που πραγματοποίησε η εταιρεία «Υ. ΑΕ». Περαιτέρω, με την υπ’ αρ.
723/2008 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου απορρίφθηκε σχετική προσφυγή και έτσι κρίθηκε τελεσιδίκως το θέμα
της υπαιτιότητος της προσφεύγουσας
για τις βλάβες που διαπιστώθηκαν στους
καταθλιπτικούς αγωγούς του έργου, ως
προς τον οποίο λόγο της προσφυγής
παραιτήθηκε η προσφεύγουσα εταιρεία.
Επίσης, έχει κριθεί τελεσιδίκως με
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την υπ’ αριθ. 683/2009 απόφαση το παρόντος Δικαστηρίου ότι η προσφεύγουσα
δεν δικαιούται πρόσθετης αποζημιώσεως ή
αμοιβής για την αποκατάσταση των διαρροών των καταθλιπτικών αγωγών του έργου.
Τέλος, με το υπ’ αριθ. πρωτ.
3451Β2/Ε149 έγγραφο της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας κλήθηκε η προσφεύγουσα να
προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια,
προκειμένου να επισκευαστούν οι ζημιές,
που προκλήθηκαν στην οικοδομή της Δ.
συζ Χ.Ι. κατά και εξαιτίας των εργασιών
του έργου, πλην όμως την ως άνω βλαπτική για τα συμφέροντά της πράξη δεν
προσέβαλε η προσφεύγουσα με ένσταση εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας από της επιδόσεως αυτής, που κοινοποιήθηκε στις 2-11-2004 στην αντίκλητο
της αναδόχου Ζ.Σ και ως εκ τούτου η ως
άνω υπ’ αριθ. 3451Β2/Ε149 πράξη της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας οριστικοποιήθηκε και δεν δύναται πλέον να προσβληθεί με ενδικοφανές ή ένδικο μέσο.
Εξάλλου, με την υπ’ αριθ. 86/2005
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της πρώτης των καθών εγκρίθηκε η καταβολή στη Δ. σύζ. Χ.Ι, ποσού 2.550,00
€, για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις εργασίες του έργου και
η παρακράτηση του ποσού αυτού από
την προσφεύγουσα - ανάδοχο. Η Οικονομική Υπηρεσία της πρώτης των καθών, κατόπιν του από 27-9-2006 υπηρεσιακού σημειώματος της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Αποχέτευσης, προέβη στη συμψηφιστική εκκαθάριση των
απαιτήσεων της προσφεύγουσας, των
επιβληθεισών ποινικών ρητρών και της
αποζημίωσης Ι., όπως προκύπτει από
το υπ’ αριθ. πρωτ. 271Α /2-10-2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, Ι.Κ και προέκυψε οφειλή
της προσφεύγουσας ποσού 115.631,14
€, λόγω δε της άρνησής της να κατα-
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βάλει το ποσό αυτό, η πρώτη των καθών με την υπ’ αριθμ. 168/2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου
αποφάσισε την κατάπτωση των αναφερομένων σ’ αυτή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου, συνολικού ποσού 115.631,14 €, για την ικανοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεών της
κατά της προσφεύγουσας. Σε εκτέλεση
της ανωτέρω υπ’ αριθ. 168/2006 αποφάσεως του Δ.Σ η πρώτη των καθ’ ών
με την από 22-1-06 εξώδικη ειδοποίηση και πρόσκλησή της, απευθυνόμενη
προς την Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α. Β. ΑΕ» η οποία κοινοποιήθηκε
νομίμως σ’ αυτή, όπως προκύπτει από
την υπ’ αριθ. 6006Γ/5-1-2007 έκθεση
επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του
Πρωτοδικείου Αθηνών, Κ.Κ, ζήτησε την
κατάπτωση των αναφερομένων σ’ αυτή
εγγυητικών επιστολών, συνολικού ποσού 115.631,14 €, για την ικανοποίηση
των ανωτέρω απαιτήσεών της. Η προσφεύγουσα άσκησε την από 10-1-07
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, κατά της
πρώτης των καθών και κατά της «Α. Β.
ΑΕ», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αίτημα να απαγορευθεί στην πρώτη των καθ’ ών να προβεί
στην είσπραξη των εγγυητικών επιστολών και να απαγορευθεί στην «Α.Β ΑΕ»
να προβεί στην πληρωμή του ποσού των
εν λόγω εγγυητικών επιστολών, επί της
οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1558/2007
απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, με
την οποία απορρίφθηκε η αίτηση.
Κατά της ανωτέρω υπ’ αριθ.
168/1-12-06 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της πρώτης των καθών η
προσφεύγουσα άσκησε ενώπιον του
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ την από 1-2-07 αίτηση θεραπείας, επί της οποίας δεν εκδόθηκε απόφαση εντός της τρίμηνης ανατρεπτικής προθεσμίας από την υποβολή της.
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Από τα παραπάνω συνάγεται ότι
οι υπ’ αριθ. 116/2004 και 16/2005 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώτης των καθών, με τις οποίες επιβλήθηκαν
ποινικές ρήτρες εις βάρος της προσφεύγουσας, συνιστούν τις αρχικές βλαπτικές
για τα συμφέροντα της αναδόχου πράξεις
της Προϊσταμένης Αρχής του έργου, κατά
των οποίων αυτή άσκησε όλα τα προβλεπόμενα ενδικοφανή και ένδικα μέσα.
Επίσης το υπ’ αριθ. πρωτ.
3451Β2/Ε149 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας συνιστά την αρχική βλαπτική για τα συμφέροντα της αναδόχου
πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
κατά της οποίας αυτή όφειλε να ασκήσει
τα προβλεπόμενα ενδικοφανή μέσα και
τελικώς προσφυγή, τα οποία όμως δεν
άσκησε και η σχετική πράξη οριστικοποιήθηκε και δεν δύναται να προσβληθεί με
ενδικοφανές ή ένδικο μέσο.
Το γεγονός ότι κοινοποιήθηκε
στην προσφεύγουσα στις 10-1-2007, η
υπ’ αριθ.168/2006 απόφαση του Δ.Σ με
περιεχόμενο την κατάπτωση των αναφερόμενων σ’ αυτή εγγυητικών επιστολών
καλής εκτέλεσης, κατόπιν συμψηφισμού
των παραπάνω επιβληθεισών ποινικών
ρητρών εις βάρος της και της ανωτέρω
αποζημιώσεως στην Δ.Ι με απαιτήσεις
της προσφεύγουσας, υποδηλώνει απλά
εμμονή του Δ.Σ της πρώτης των καθ’
ών σε όσα είχαν ήδη κριθεί με τις αριθ.
116/2004, 16/2005 και 86/2005 αποφάσεις του. Εφόσον δε η νέα πράξη εκδόθηκε χωρίς νέα έρευνα της υποθέσεως,
ως επιβεβαιωτική των αρχικών, δεν είναι αυτοτελώς προσβλητή και σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγηθείσα νομική σκέψη, δεν μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο της ενδικοφανούς ή της ένδικης προστασίας.
Τέλος, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα το Δ.Σ της καθ’ ής είναι το καθ’
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ύλην αρμόδιο όργανο να αποφασίσει
για την κατάπτωση των αναφερομένων
στην υπ’ αριθ. 168/2006 απόφασή του
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης,
ως το όργανο που εκπροσωπεί τον κύριο του έργου (ΔΕΥΑΠ), υπέρ του οποίου έγινε η κατάπτωση και ως το όργανο
που είναι η Προϊσταμένη Αρχή του επίδικου έργου. Όσον αφορά στην έλλειψη
ή μη ευθύνης της προσφεύγουσας για
τις διαρροές που προκάλεσαν την καθυστέρηση στην συμβατική προθεσμία
του έργου, έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα
με τις υπ’ αριθ. 723/2008 και 683/2009
αποφάσεις του παρόντος Δικαστηρίου.
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 5 εδάφιο 3 και 8 της διακήρυξης του επιδίκου έργου οι παραπάνω
ασφαλίσεις (αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και κατά παντός κινδύνου του έργου)
δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν ουδόλως και κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου, που
απορρέουν από τη σύμβαση, ιδιαίτερα
σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα
σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. Ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης
των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία, με την οποία ο ανάδοχος συνομολόγησε τις παραπάνω ασφαλίσεις,
παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιοδήποτε ζημία κλπ για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο ανάδοχος
έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημίας
ή βλάβης κλπ. σύμφωνα με τους όρους
της παρούσης και η υπηρεσία δικαιούται
να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του αναδόχου ή εγγύησή του
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οποιασδήποτε φύσεως τα ποσά πού κατά
την κρίση της απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 3
παρ. 8 εδάφιο 2 της Γενικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων οποιασδήποτε φύσης
δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό
του αναδόχου ή σε τρίτους η και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του
αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και
μόνο τον ανάδοχο.
Κατά την έννοια των παραπάνω
διατάξεων των συμβατικών τευχών του
επίδικου έργου και του άρθρου 34 παρ.
3 του ΠΔ 609/1985 ο ανάδοχος έχει συμβατική και νόμιμη υποχρέωση έναντι του
κυρίου του έργου για την αποκατάσταση
των ζημιών, που προκλήθηκαν σε τρίτους
κατά και εξαιτίας των εργασιών του έργου.
Έτσι, η αποκατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν σε τρίτο, αποτελεί νόμιμη και συμβατική υποχρέωση
της αναδόχου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτουν κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που
προκύπτει ένεκα του έργου και συνεπώς
η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών
για τις αιτίες που αναφέρονται παραπάνω, συνιστούσε νόμιμη υποχρέωση και
δικαίωμα των αρμόδιων Οργάνων της
καθ’ ής, όσα δε αντίθετα υποστηρίζει η
προσφεύγουσα είναι απορριπτέα.
Τέλος, κατά την έννοια των άρθρων 20 παρ. 2 του Συντάγματος και
6 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.

2690/1999 [Α’45], δεν επιβάλλεται η
προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου, όταν το σε βάρος του διοικητικό
μέτρο λαμβάνεται βάσει αντικειμενικών
κριτηρίων μη επηρεαζομένων κατά νόμο
από την υποκειμενική συμπεριφορά του,
δηλαδή δεν καταλείπεται στη διακριτική
ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου, αλλά
αποτελεί δέσμια ενέργειά του, εφόσον
διαπιστωθεί η συνδρομή των νομίμων
προς τούτο προϋποθέσεων.
Όταν, όμως εκ του νόμου καταλείπονται περιθώρια, όπως στην επιμέτρηση του ποσού ενός προστίμου, για την
οποία λαμβάνονται υπόψη η βαρύτητα
και σι συνθήκες τελέσεως της παραβάσεως, καθώς και οι λοιπές περιστάσεις που
ασκούν επιρροή στον προσδιορισμό του
ύψους, επιβάλλεται η κατά τις προεκτεθείσες διατάξεις τήρηση του τύπου της προηγούμενης ακροάσεως (βλ. ΣτΕ 103/2006,
337/2007, ΔΕφ. Αθ. 1098/2007).
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομική σκέψη είναι απορριπτέος ως
αβάσιμος και ο λόγος προσφυγής «περί
μη προηγούμενης ακρόασης της προσφεύγουσας», ο οποίος παραδεκτώς
προβάλλεται με τις προτάσεις, καθόσον
στην προκειμένη περίπτωση η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών του έργου
έγινε βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και
δη μετά την τελεσίδικη κρίση περί ευθύνης της προσφεύγουσας για τις διαρροές
που προκάλεσαν την καθυστέρηση στη
συμβατική προθεσμία του έργου και μη
καταβολής των ποινικών ρητρών και δεν
καταλείπονταν περιθώρια δεν υπήρχε ευχέρεια - διαφορετικής δράσης της καθής.

641/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Αριστείδης Βαγγελάτος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Βλάχος, Φωτεινή Δερμιτζάκη, Χρήστος Σούφρας).
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Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Πότε έχουν τέτοια τα πολιτικά δικαστήρια. Επιδίωξη με αγωγή ή με ένσταση της αναγνώρισης της ανυπαρξίας μιας δικαστικής απόφασης, είναι επιτρεπτή, αλλά μόνο για ορισμένους λόγους (313 ΚΠολΔ). Η δικαστική αρμοδιότητα κρίνεται από τη φύση της διαφοράς, την οποία δεν μπορεί να μεταβάλει ο νομοθέτης και, σε συνάρτηση με τη θεμελιώδη αυτή αρχή, ότι η, κατά νομοθετική πρόβλεψη,
παρεμβολή ενδεχομένως της διοικήσεως δεν μεταβάλλει τη φύση της διαφοράς, η για την
οποία δικαιοδοτική αρμοδιότητα παραμένει αδιατάρακτη, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά από το χαρακτήρα της υποκείμενης σχέσεως. Περαιτέρω ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός έννομων σχέσεων και καταστάσεων αποτελεί έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας
και δεν χωρεί σ’ αυτό επέμβαση του νομοθέτη. Τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Υπάγονται
όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας. Οι διαφορές από τις συμβάσεις εργασίας μισθωτών
που συνδέονται με το Δημόσιο και λοιπά ανωτέρω νομικά πρόσωπα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αλλά στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, ακόμα και αν παρεμβάλλεται πράξη της διοικήσεως, αφού χωρίς υποκείμενη σχέση δημόσιου δικαίου δεν είναι δυνατόν να
ανακύψει αρμοδιότητα της διοικητικής δικαιοδοσίας. Π.Δ. 164/2004. Ρυθμίσεις σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου. Περιεχόμενο και προϋποθέσεις. Δεδικασμένο. Απαιτείται για
την ενεργοποίηση του δεδικασμένου η ταυτότητα της νομικής αιτίας. Τυχόν μεταστροφή
της νομολογίας των δικαστηρίων από διαφορετική ερμηνεία του ιδίου κανόνα δικαίου δεν
επηρεάζει το δεδικασμένο από προηγούμενη δίκη, όπως επίσης δεν επηρεάζεται το δεδικασμένο από απόφαση εσφαλμένη είτε κατά το νομικό είτε κατά το πραγματικό της μέρος. Περιστατικά. Παραγραφή αξιώσεων κατά των ΟΤΑ. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που
διέπουν την παραγραφή αξιώσεων κατά του δημοσίου (άρθρο 276 παρ.2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν. 3423/2006). Χρόνος παραγραφής αξιώσεων
υπαλλήλου. Σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού (ν. 2362/1995)και του ν.
496/1974 «περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ που συνδέονται με
αυτό με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία
των οργάνων του Δημοσίου, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις παραγράφονται μετά διετία από της γενέσεώς τους. Άσκηση αγωγής (κατάθεση και
επίδοση).Διακόπτουν την παραγραφή. Αν όμως ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή
αν η αγωγή απορριφθεί για λόγους μη ουσιαστικούς και επανεγερθεί αυτή μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, τότε θεωρείται ότι η παραγραφή διακόπηκε με την προηγούμενη αγωγή (263 ΑΚ). Όμως πρέπει η νέα αγωγή να στηρίζεται στην ίδια ιστορική και νομική βάση
με την προηγουμένη. Ισχυρισμός στην κατ’ έφεση δίκη νέος. Πότε επιτρέπεται. Πάντως ο
εφεσίβλητος μπορεί να προτείνει στην κατ’ έφεση δίκη νέους ισχυρισμούς ως υπεράσπιση κατά της εφέσεως. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ΚΠολΔ, στη δικαιοδοσία των
πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν α) οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν τις έχει υπαγάγει σε άλλα δικαστή-

ρια, β) οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, που ο νόμος έχει υπαγάγει σε αυτά και
γ) οι υποθέσεις δημοσίου δικαίου, που ο
νόμος έχει υπαγάγει σε αυτά, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΠολΔ, τα πολιτικά

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

δικαστήρια απαγορεύεται να επεμβαίνουν
σε διοικητικές διαφορές ή σε διαφορές,
που υπάγονται σε διοικητικά δικαστήρια.
Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 4
του ΚΠολΔ, τα πολιτικά δικαστήρια ερευνούν αυτεπαγγέλτως την έλλειψη δικαιοδοσίας στην περίπτωση του άρθρου 1
του ΚΠολΔ και απορρίπτουν την αγωγή
ή την αίτηση, αν δεν έχουν δικαιοδοσία.
Ο έλεγχος αυτός είναι δυνατόν να γίνει
σε κάθε στάση της δίκης, ακόμη και αν
δεν προβλήθηκε η έλλειψη δικαιοδοσίας
από τους διαδίκους (βλ. Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, ΚΠολΔ, εκδ. 2000, υπό το
άρθρο 4, ΑΠ 1780/2009 δημοσιευμένη
στη ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατ. 581/2006 ΑχΝομ
2007.589, ΕφΑθ 9477/1992 Δ.24.714).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 313
παρ.1 του ΚΠολΔ «μπορεί να επιδιωχθεί
με αγωγή ή με ένσταση η αναγνώριση της
ανυπαρξίας μιας δικαστικής αποφάσεως
μόνα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)… β)
αν πολιτικό δικαστήριο αποφάσισε για αντικείμενο που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία
των πολιτικών δικαστηρίων, γ).. δ)… ε)... ».
Εξάλλου από τα άρθρα 94 και 95
του Συντάγματος προκύπτει ευθέως ότι
η δικαστική αρμοδιότητα κρίνεται από
τη φύση της διαφοράς, την οποία δεν
μπορεί να μεταβάλει ο νομοθέτης και,
σε συνάρτηση με τη θεμελιώδη αυτή
αρχή, ότι η, κατά νομοθετική πρόβλεψη,
παρεμβολή ενδεχομένως της διοικήσεως δεν μεταβάλλει τη φύση της διαφοράς, η για την οποία δικαιοδοτική αρμοδιότητα παραμένει αδιατάρακτη, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά από το χαρακτήρα της υποκείμενης σχέσεως (ΑΕ.Δ.
10/1989, Α.Ε.Δ 85/1991, Α.ΕΔ 3/2004,
Σ.τ.Ε. 1986/1995, Ολ.Σ.τ.Ε. 1303/1997
δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός έννομων σχέσεων και καταστάσεων αποτελεί έργο της δικαιοδο-
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τικής λειτουργίας και δεν χωρεί σ’ αυτό
επέμβαση του νομοθέτη. Αυτό ισχύει
ακόμη και στις περιπτώσεις που προσδίδεται ορισμένος νομικός χαρακτηρισμός
βάσει νόμου, αφού χωρίς τον ελεύθερο
νομικό χαρακτηρισμό συμβατικών σχέσεων, καταστάσεων, παροχών κ.λ.π.,
τα δικαστήρια δεν μπορούν να επιτελέσουν την ανατεθειμένη σ’ αυτά από το
Σύνταγμα λειτουργία (άρθρ. 87 παρ. 2
Σ.) κατοχυρώνοντας παράλληλα και τη
λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών
(Α.Ε.Δ. 3/2001, Α.Π. 6/2001, 141/2000,
Ολ.Α.Π. 18/2006 ολ Ελ.Συν 17/2010 δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ).
Εξάλλου κατά το άρθρο 1 παρ.1
του ν. 1406/83, υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας
που δεν έχουν μέχρι σήμερα υπαχθεί,
κατά δε το άρθρο 1 παρ.2 ίδιου νόμου,
στις διαφορές αυτές περιλαμβάνονται ιδίως αυτές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά α)... β)...
η) την ευθύνη του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
προς αποζημίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 Εισαγωγικού Νόμου του
Αστικού Κώδικα θ) τις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού εν γένει του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου οι οποίες ρυθμίζονται από διατάξεις
κανονιστικού περιεχομένου.
Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, οι διαφορές από τις συμβάσεις
εργασίας μισθωτών που συνδέονται με το
Δημόσιο και λοιπά ανωτέρω νομικά πρόσωπα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
αλλά στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων (ΑΕΔ 11/1992, ΑΕΔ 3/2004, ΑΠ

678

854/2009, ΑΠ 517/2004 δημοσιευμένες
στη ΝΟΜΟΣ Α.Π. 1359/96 ΕΕΔ 57/329)
ακόμα και αν παρεμβάλλεται πράξη της
διοικήσεως αφού χωρίς υποκείμενη σχέση δημόσιου δικαίου δεν είναι δυνατόν να
ανακύψει αρμοδιότητα της διοικητικής δικαιοδοσίας (Α.Ε.Δ. 10/1989, Α.Π. 1359/96
ΕΕΔ57/329, Σ.τ.Ε. 2691/2005, 45/2009
δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ κά.).
Περαιτέρω με το π.δ. 164/2004
«Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 134), με το
οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία, καθόσον αφορά τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, προς την
Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου
της 28.6.1999, σχετικά με τη συμφωνία - πλαίσιο για την εργασία ορισμένου
χρόνου, ορίζει, στο άρθρο 11, τα ακόλουθα: «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 έως την έναρξη ισχύος αυτού, συνιστούν εφεξής σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά ακόλουθες προϋποθέσεις α) συνολική χρονική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών έως την έναρξη ισχύος του διατάγματος, ανεξαρτήτως του αριθμού ανανεώσεων των 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

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

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 διαρκείς ανάγκες του αντίστοιχου φορέα 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 2. Για τη διαπίστωση της
συνδρομής των κατά την προηγούμενη
παράγραφο προϋποθέσεων ο εργαζόμενος υποβάλλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση προς
τον οικείο φορέα, στην οποία αναφέρει
τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η
συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών.
Αρμόδιο όργανο να κρίνει αιτιολογημένα εάν συντρέχουν, κατά περίπτωση, οι
προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, είναι το οικείο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο ή το όργανο που εξομοιώνεται με αυτό και όπου δεν υπάρχει, το Διοικητικό Συμβούλιο ή το διοικούν όργανο του οικείου νομικού προσώπου ή το
όργανο που εξομοιώνεται με αυτό κατά
την κείμενη νομοθεσία. Οι κατά την παρ.
2 κρίσεις των αρμοδίων οργάνων, θετικές ή αρνητικές διαβιβάζονται αμέσως
στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο αποφαίνεται εντός τριών (3) μηνών από τη διαβίβαση σε αυτό των σχετικών κρίσεων ».
Κατά την κρατούσα δε άποψη
μέχρι την έναρξη της ισχύος του πδ.
164/2004, αλλά βέβαια και μετά την έναρξη ισχύος αυτού, εφόσον δεν συντρέχουν
οι τιθέμενες από αυτό πιο πάνω προϋποθέσεις, μετατροπή των συμβάσεων εργασίας σε συμβάσεις αορίστου χρόνου
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δεν μπορεί να γίνει, έστω και αν αυτές
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες,
(ΟλΑΠ 20/2007, Ολομ.ΑΠ 19/2007, ΑΠ
113/2009, ΑΠ 1308/2008 δημοσιευμένες
στη ΝΟΜΟΣ, αντίθετα ΕφΛαρ. 77/2007
δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω η κατά τ’ ανωτέρω
προβλεπόμενη διαδικασία ενώπιον των
οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και
του ΑΣΕΠ για τη «μετατροπή» των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου
δεν αποκλείει ούτε είναι δυνατόν ν’ αποκλείσει το δικαίωμα των εργαζομένων να
προσφύγουν, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 20 σε συνδυασμό με εκείνες
των άρθρων 26, 94 και 95 του Συντάγματος, στα πολιτικά δικαστήρια, επιδιώκοντας την αναγνώριση του πραγματικού
χαρακτήρα της συμβατικής εργασιακής
σχέσης τους, ο ορθός χαρακτηρισμός της
οποίας, όπως ήδη προεκτέθηκε, αποτελεί έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας.
Εμπόδιο για την εφαρμογή των εν
λόγω διατάξεων για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν αποτελούν οι διατάξεις
του άρθρου 103 παρ. 8 του Συντάγματος (που προστέθηκε με την αναθεώρηση του 2001), αφού αυτές απαγορεύουν
τη μετατροπή συμβάσεων προσωπικού
που προσελήφθηκε με σύμβαση εργασίας ή έργου για την κάλυψη πρόσκαιρων ή απρόβλεπτων και επειγουσών
αναγκών, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου (Ολ.ΑΠ. 18/2006 ΟλΕλΣυν. 17/2010
δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ).
Αντίθετη εκδοχή, ότι δηλαδή με
τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ.
164/2004 αποκλείσθηκε από τα πολιτικά
δικαστήρια η δυνατότητα να κρίνουν τη
φύση των ως άνω συμβάσεων και ανατέθηκε σε διοικητικές αρχές (υπηρεσιακά συμβούλια και Α.Σ.Ε.Π.) η αποκλειστική κρίση ζητήματος, το οποίο κατ’ ου-
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σίαν αποτελεί ιδιωτική διαφορά, συνιστά
ενέργεια αντικείμενη στο Σύνταγμα (άρθρα 26, 94, 96), αφού ο νομοθέτης δεν
μπορεί να αναθέσει την κρίση ιδιωτικών διαφορών σε διοικητικές αρχές (βλ.
ΟλΑΠ 490/82 ΝοΒ83/204, Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα Ερμ. ΚΠολΔ αρθρ. 1 σελ. 3).
Ως εκ τούτου ούτε με το άρθρο 11
του π.δ. 164/2004 αλλά ούτε και με το
άρθρο 103 παρ.7 του Σ διαρρηγνύεται
εξαιρετικά υπέρ των προαναφερόμενων
διοικητικών οργάνων η θεμελιωμένη στο
άρθρο 94 του Συντάγματος δικαιοδοτική
αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων
ενώ περαιτέρω δεν προκύπτει ότι καθιερώνεται από τις διατάξεις αυτές αποκλειστική διοικητική διαδικασία τηρητέα υποχρεωτικά πριν από την άσκηση του ατομικού δικαιώματος του άρθρου 20 του Σ,
ούτε ότι μεταπλάσσεται η από τη φύση
της ιδιωτική διαφορά, που προκύπτει
από την υποκείμενη συμβατική εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου και ρυθμίζεται από το ιδιωτικό δίκαιο (βλ. Βαλμαντώνη «Οι συμβασιούχοι του Δημοσίου
Τομέα» άρθρο στο ΔΕΝ 63. σελ. 1 επ.,
ΟλΕλΣυν. 17/2010, ΔΕφΑθ 2/2007 δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ).
Άλλωστε ενώ έχουν κριθεί με δικαστικές αποφάσεις ως μη νόμιμες αγωγές με αίτημα την αναγνώριση συμβάσεων εργαζομένων στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και
ΟΤΑ ως συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
καθότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις
του ΠΔ 164/2004 (βλ. σχετ. ΑΠ 113/2009,
ΑΠ 1308/2008 δημοσιευμ. στη ΝΟΜΟΣ,
ΕφΠατ. 1094/2008 ΑχΝομ 2009.547), δεν
κρίθηκε με αυτές ότι τα πολιτικά δικαστήρια στερούνται δικαιοδοσίας, παρότι η έλλειψη δικαιοδοσίας ερευνάται, όπως προαναφέρθηκε και αυτεπαγγέλτως.
Τέλος από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 321, 322, 324, 325
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του ΚΠολΔ προκύπτουν τα εξής: Δεδικασμένο υπάρχει μεταξύ των ιδίων προσώπων με την ίδια ιδιότητα μόνο για το
δικαίωμα που κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο και την ίδια
ιστορική και νομική αιτία (ΑΠ 1205/2000
ΕλΔ 2002.110, ΑΠ 111/2008 δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ).
Δεδικασμένο δημιουργείται και
όταν το αντικείμενο της δίκης που διεξάγεται μεταξύ των ιδίων προσώπων είναι
διαφορετικό από εκείνο που ζητήθηκε
στη δίκη που δημιουργήθηκε, έχει όμως
αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του
δικαιώματος που κρίθηκε στη δίκη εκείνη. Τούτο δε συμβαίνει όταν στη νέα δίκη
πρόκειται να κριθεί η ίδια δικαιολογητική σχέση και το ίδιο νομικό ζήτημα που
κρίθηκε με την προηγούμενη απόφαση.
Απαιτείται όμως για την ενεργοποίηση του δεδικασμένου η ταυτότητα
της νομικής αιτίας (ΑΠ ολ 10/2002 ΕλΔ
43.687). Τυχόν μεταστροφή της νομολογίας των δικαστηρίων από διαφορετική ερμηνεία του ιδίου κανόνα δικαίου
δεν επηρεάζει το δεδικασμένο από προηγούμενη δίκη (ΑΠ 1011/2000 ΕΕργΔ
2002.46), όπως επίσης δεν επηρεάζεται
το δεδικασμένο από απόφαση εσφαλμένη είτε κατά το νομικό είτε κατά το
πραγματικό της μέρος (ΑΠ 111/2008 οπ.
ΑΠ 667/1997 ΕΕργΔ 1998.896, ΕφΑθ
99/1998 ΕλΔ 1998,425).
Κατά τη νέα δίκη, στην οποία ως
προδικαστική έννομη σχέση αναφύεται
η τελεσιδίκως κριθείσα, εκ της οποίας
αναβλύζουν άλλες αξιώσεις για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, το δικαστήριο υποχρεούται να θεωρήσει ως δεδομένη την ύπαρξή της και επ’ αυτής να
στηρίξει την δικαιοδοτική κρίση του περί
της υπάρξεως των μεταγενεστέρων αξιώσεων που αποτελούν, ως κύριο ζήτημα, το νομικό αντικείμενο της νέας δίκης
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(ΑΠ 111/2008 ΕλΔ 50.712).
Με βάση τα εκτεθέντα στη μείζονα
σκέψη που προηγήθηκε ο πρώτος λόγος της εφέσεως του εκκαλούντα, ότι οι
υπ’ αριθ. 59/2007, 60/2007 και 61/2007
αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, που αναγνώρισαν ότι οι
εφεσίβλητοι συνδέονται με αυτόν (εκκαλούντα) με συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
από της προσλήψεώς τους, δεν παράγουν δεδικασμένο, ως ανυπόστατες, καθότι δεν υφίσταται δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων να αποφανθούν για
το ως άνω ζήτημα, αφού αυτό είχε ανατεθεί στον ΑΣΕΠ με το άρθρο 11 του ΠΔ
164/2004 δεν είναι βάσιμος.
Και τούτο διότι υφίστατο δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων να αποφανθούν επί του αιτήματος των εναγόντων για αναγνώριση των συμβάσεών
τους ως συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έστω και αν αυτό είχε ανατεθεί στον
ΑΣΕΠ με το άρθρο 11 του ΠΔ 164/2004.
Συνακόλουθα εφόσον με την υπ’
αριθ. 59/2007 αμετάκλητη απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας,
αναγνωρίσθηκε ότι οι δύο πρώτες ενάγουσες και ήδη εφεσίβλητες συνδέονται
με τον εναγόμενο και ήδη εκκαλούντα με
σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις 264-2004, με την υπ’ αριθ. 61/2007 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, αναγνωρίσθηκε ότι
η τρίτη ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη
συνδέεται με τον εναγόμενο και ήδη εκκαλούντα με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από 4-8-2604 και με την υπ’ αριθ.
60/2007 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας αναγνωρίσθηκε ότι ο τέταρτος ενάγων και
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ήδη εφεσίβλητος συνδέεται με τον εναγόμενο και ήδη εκκαλούντα με σύμβαση
εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου από 18-10-2004, οι ως
άνω αποφάσεις, παράγουν δεδικασμένο, ακόμα και αν είναι εσφαλμένες, ως
προς την αναγνώριση των συμβάσεων
εργασίας των εναγόντων με τον εναγόμενο ως συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
Επομένως η εκκαλουμένη απόφαση που απέρριψε τον ως άνω ισχυρισμό του εναγομένου ως μη νόμιμο, έστω
και εν μέρει με διαφορετική αιτιολογία, η
οποία αντικαθίσταται με αυτή της παρούσας (άρθρο 534 ΚΠολΔ) δεν έσφαλε αλλά
ορθά εφάρμοσε το νόμο και συνεπώς ο
σχετικός πρώτος λόγος της εφέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Κατά το άρθρο 276 παρ.2 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν. 3423/2006 «για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των ΟΤΑ
εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν
την παραγραφή αξιώσεων κατά του δημοσίου. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει
μεγαλύτερο χρόνο παραγραφής των
αξιώσεων κατά των ΟΤΑ καταργείται».
Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 90 παρ.3 και 94 του
ν. 2362/1995 «περί δημοσίου Λογιστικού» και 48 παρ.3 και 49 του ν. 496/1974
«περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των υπαλλήλων
του Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ που συνδέονται με αυτό με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αφορούν
σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και
αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ ή στις
περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις παραγράφονται μετά διετία από της
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γενέσεώς τους που αρχίζει κατά την ορθότερη άποψη από τη γένεση κάθε αντίστοιχης αξίωσης και όχι από το τέλος του
οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν σι αξιώσεις και ήταν δυνατή η
δικαστική επιδίωξη αυτών όπως ορίζεται
στο άρθρο 91 του ν. 2362/1995 ( βλ. ΑΕΔ
32/2008, ΑΠ ολ 29/2006, ΑΠ 808/2008
δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ, αντίθετα
ότι η διετής παραγραφή αρχίζει από το
τέλος του οικονομικού έτους που γεννήθηκαν βλ. ΑΠ 460/2005 ΕλΔ 47.821, ΑΠ
1069/2002 ΕλΔ 45.166).
Η θέσπιση της ως άνω διετούς
παραγραφής που λαμβάνεται και αυτεπάγγελτα υπόψη από το Δικαστήριο δεν
αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος
και στα άρθρα 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και 1Α
του Πρωτ. ΕΣΔΑ (ΑΠ ολ 38/2005 ΝοΒ
2005.1577, ΟλΑΠ 31/2007, ΑΠ 663/2003
ΝοΒ 52.227, ΑΠ 450/2003 ΕλΔ 44.1637,
ΑΠ 1865/2008 ΕλΔ 50.170, αντ. ΣΤΕ
199/2007 ΕλΔ 48.1229).
Στην προκειμένη περίπτωση το
εναγόμενο και ήδη εκκαλούν κατά τη συζήτηση στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με
δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και με τις προτάσεις του προέβαλε παραδεκτά ένσταση παραγραφής των ενδίκων αξιώσεων των εναγόντων για το έτος
2006 ισχυριζόμενο ότι η ένδικη αγωγή
του επιδόθηκε στις 14-1-2009 και ότι για
το λόγο αυτό οι αξιώσεις των εναγόντων
για το έτος 2006 υπέπεσαν στη διετή παραγραφή που ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 276 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων και του άρθρου 90 παρ.3
του ν. 2362/1995, ένσταση που το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε ως αόριστη σύμφωνα με το άρθρο 262 παρ.1 του
ΚΠολΔ με την αιτιολογία ότι ο εναγόμενος δεν προσδιόριζε το εναρκτήριο χρονικό σημείο της διετούς παραγραφής των
ενδίκων αξιώσεων του έτους 2006 πλην
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όμως η ως άνω ένσταση ήταν επαρκώς
ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, δεδομένου ότι κατά τους ισχυρισμούς του εναγομένου, όλες οι ένδικες αξιώσεις των εναγόντων για το έτος 2006 είχαν υποπέσει
στη διετή παραγραφή αφού η ένδικη αγωγή του επιδόθηκε στις 19-1-2009, δηλαδή μετά την πάροδο 2 ετών από το τέλος
του έτους 2006, και συνεπώς δεν ήταν
αναγκαίος ο προσδιορισμός του χρόνου
ενάρξεως της παραγραφής κάθε επιμέρους κονδυλίου του έτους αυτού.
Και τούτο ανεξαρτήτως του ότι
ακόμα και αν ήταν αόριστη η ως άνω
ένσταση διετούς παραγραφής του εναγομένου, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
όφειλε να εξετάσει αυτεπάγγελτα αν οι
αξιώσεις των εναγόντων είχαν υποπέσει
στην άνω διετή παραγραφή από της γενέσεως κάθε αξιώσεως σύμφωνα με τα
εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε. Επομένως η εκκαλουμένη απόφαση που έκρινε αόριστη την ως άνω ένσταση, έσφαλε ως προς την ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου και για το λόγο αυτό
πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος ο δεύτερος λόγος εφέσεως του εκκαλούντα .
Από τις διατάξεις των άρθρων 261
του ΑΚ και 215 παρ. 1 εδ. α΄ και 221 παρ.
1 του ΚΠολΔ προκύπτει, ότι την παραγραφή διακόπτει όχι η κατάθεση της αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο, αλλά η επίδοση αυτής στον εναγόμενο, με την οποία
συντελείται η άσκησή της (ΑΠ 1778/2008
δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 263
ΑΚ κάθε παραγραφή που διακόπηκε με
την έγερση της αγωγής, θεωρείται σαν
να μη διακόπηκε, αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή αν η αγωγή απορριφθεί για λόγους μη ουσιαστικούς. Αν
ο δικαιούχος εγείρει και πάλι την αγωγή μέσα σε έξι μήνες η παραγραφή θε-
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ωρείται ότι έχει διακοπεί με την προηγούμενη αγωγή. Για την εφαρμογή της
ως άνω διατάξεως απαιτείται η νέα αγωγή να στηρίζεται στην ίδια ιστορική και
νομική βάση με την προηγουμένη (ΑΠ
1137/2000 ΕλΔ 42.1341).
Εξάλλου από το συνδυασμό των
ως άνω διατάξεων με τις διατάξεις των
άρθρων 106, 522 και 535 παρ.1 του
ΚΠολΔ προκύπτει ότι με την άσκηση της
έφεσης η υπόθεση μεταβιβάζεται, στα
όρια που καθορίζονται από αυτή και τους
προσθέτους λόγους, στο δευτεροβάθμιο
δικαστήριο, το οποίο έχει σε σχέση με
την αγωγή την ίδια εξουσία που είχε και
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και μπορεί
να εξετάσει αυτεπαγγέλτως, αν η αξίωση
κατά του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ έχει
παραγραφεί, έστω και αν δεν υποβάλλεται ειδικό παράπονο, αρκεί να ζητεί την
απόρριψή της ο εκκαλών και να μην εκδοθεί επιβλαβέστερη γι’ αυτόν απόφαση
(ΑΠ 433/1992 ΕλΔ 34.1023, ΑΠ 11/2003
ΝοΒ 51.415, ΑΠ 38/2005 ΝοΒ 53.1577).
Περαιτέρω από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 4 και 8 του α.ν
539/1945, 1 επ. του ν. 3302/2004, 3 του α.ν.
4504/1966 προκύπτει ότι η ετήσια άδεια
και το επίδομα αδείας χορηγούνται μέσα
στο ημερολογιακό έτος, το οποίο αφορούν
και το αργότερο έως το τέλος Δεκεμβρίου
ενώ κατά το άρθρο 10 της ΥΑ 19041/1981,
που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν.
1082/1980, το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται από την 21 η έως 31η του μηνός
Δεκεμβρίου (βλ. Λαναρά «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» εκδ. 2005
σελ. 332, 539, 201/2008 ΕλΔ 49.1664, ΑΠ
1682/2000 ΔΕΝ 57.892, ΕφΑθ 244/2002
ΕλΔ 44.1004).
Τέλος κατά το άρθρο 527 αριθ. 1
ΚΠολΔ είναι απαράδεκτη η προβολή στην
κατ’ έφεση δίκη πραγματικών ισχυρισμών
που δεν προτάθηκαν στην πρωτόδικη δίκη
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εκτός αν α) προτείνονται από τον εφεσίβλητο .. ως υπεράσπιση κατά της έφεσης
και δεν μεταβάλλεται με τους ισχυρισμούς
αυτούς η βάση της αγωγής... β) γεννήθηκαν μετά την τελευταία συζήτηση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και γ) συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 269 ΚΠολΔ..
Από την ως άνω διάταξη συνάγεται ότι στο εφετείο ο ενάγων, ως εφεσίβλητος, μπορεί να προτείνει στην κατ’
έφεση δίκη νέους πραγματικούς ισχυρισμούς ως υπεράσπιση κατά της εφέσεως και επικύρωση της πρωτόδικης
αποφάσεως (Σαμουήλ, «Η Έφεση»,
εκδ.2009 σελ. 295, ΑΠ 352/2004, ΑΠ
1160/2007, ΕφΑθ 1857/2008 δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ).
Στην προκειμένη περίπτωση οι
ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι προς
απόκρουση του ως άνω λόγου της εφέσεως και προς υποστήριξη του διατακτικού της αποφάσεως προβάλουν αντένσταση περί διακοπής της διετούς παραγραφής, ισχυριζόμενοι ότι είχαν κοινοποιήσει στο εναγόμενο και ήδη εκκαλούντα στις 11-11-2008, την από 7-11-2008
αγωγή, όμοια κατά την ιστορική και νομική της βάση με την ένδικη από 9-1-2009
αγωγή, με την οποία παραιτήθηκαν από
το δικόγραφο της προγενέστερης από
7-11-2008 αγωγή τους και ότι είχε επέλθει βάσει του άρθρου 263 ΑΚ διακοπή
της διετούς παραγραφής των ενδίκων
αξιώσεών τους από τις 11-11-2008.
Η ως άνω αντένσταση έχει ασκηθεί παραδεκτά και νόμιμα σύμφωνα με
τα παραπάνω εκτιθέμενα και πρέπει να
ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία. Αντίθετα ο ισχυρισμός τους ότι η διετής παραγραφή των ενδίκων αξιώσεών τους
αντίκειται στο άρθρο 1 περί του Πρώτου
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής συμβάσεως για την προστασία των
δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν είναι νό-
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μιμος σύμφωνα με τα εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι ενάγοντες και ήδη
εφεσίβλητοι προσελήφθηκαν από τον εναγόμενο Δήμο οι δύο πρώτες στις 26-4-2004
η τρίτη στις 4-8-2004 ως διοικητικές υπάλληλοι και ο τέταρτος στις 18-10-2004 ως
οδηγός υδροφόρας. Οι ενάγοντες εργάσθηκαν μέχρι 26-11-2008 που ο εναγόμενος
κατήγγειλε τις συμβάσεις εργασίας τους.
Επί αγωγών των εναγόντων κατά
του εναγομένου εκδόθηκαν στις 13-22007 α) η υπ’ αριθ. 59/2007 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι οι
δύο πρώτες ενάγουσες συνδέονται με
τον εναγόμενο με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου β) η υπ’ αριθ. 61/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι
η τρίτη ενάγουσα συνδέεται με τον εναγόμενο με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και γ) η υπ’ αριθ. 60/2007 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, με
την οποία αναγνωρίσθηκε ότι ο τέταρτος
ενάγων συνδέεται με τον εναγόμενο με
σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Οι ως άνω αποφάσεις έχουν καταστεί αμετάκλητες, δεδομένου ότι δεν
ασκήθηκαν ένδικα μέσα κατ’ αυτών και
συνεπώς έχουν ισχύ δεδικασμένου ως
προς το κριθέν ζήτημα των συμβάσεων
των εναγόντων με τον εναγόμενο ως
συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Περαιτέρω επί της από 9-1-2009
αγωγής των εναγόντων κατά του εναγομένου, με την οποία ζητούν δεδουλευμένες αποδοχές για τα αναγραφόμενα σ’
αυτή διαστήματα, εκδόθηκε η εκκαλου-

684

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

μένη απόφαση, η οποία έκανε δεκτή εν
μέρει την αγωγή ως κατ’ ουσία βάσιμη.
Όπως προαναφέρθηκε, το εναγόμενο
και ήδη εκκαλούν, με τις προτάσεις του
και με το σχετικό λόγο εφέσεως, προβάλει την ένσταση της διετούς παραγραφής
μέρους εκ των ενδίκων αξιώσεων των
εναγόντων, που άλλωστε εξετάζεται και
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με τα εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε.
Όπως προκύπτει από την προσαγόμενη υπ’ αριθ. 9839/14-1-2009 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου Δ.Φ., ακριβές αντίγραφο της από
9-1-2009 ένδικης αγωγής επιδόθηκε
στον εναγόμενο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα στις 14-1-2009. Με την αγωγή αυτή οι ενάγοντες παραιτήθηκαν του
δικογράφου της από 7-11-2008 προγενέστερης αγωγής τους κατά του εναγομένου προς το Μονομελές Πρωτοδικείο
Μεσολογγίου, με την ίδια ιστορική και
νομική βάση, αντίγραφα της οποίας είχαν κοινοποιήσει στον εναγόμενο στις
11-11-2088, όπως προκύπτει από την
προσαγόμενη 9765/11-11-2008 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου Δ.Φ..
Επομένως και βάσει των εκτεθέντων στη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε,
η διετής παραγραφή των ενδίκων αξιώσεων των εναγόντων διακόπηκε στις 11-112008 με την άσκηση της από 7-11-2008

αγωγής, ανεξαρτήτως του ότι παραιτήθηκαν από το δικόγραφο αυτής, αφού αυτοί (ενάγοντες) άσκησαν εντός της προθεσμίας των 6 μηνών από της παραιτήσεως (άρθρο 263 ΑΚ) την από 9-1-2009
ένδικη αγωγή με την ίδια ιστορική και νομική αιτία, γενομένης δεκτής ως κατ’ ουσία βάσιμης της αντενστάσεως των εναγόντων και ήδη εφεσιβλήτων περί διακοπής της παραγραφής για τις ένδικες αξιώσεις τους από 11-11-2006 και έχουν υποπέσει στην διετή παραγραφή του άρθρου
90 παρ3 του ν. ν. 2362/1995 οι ένδικες και
επιδικασθείσες με την εκκαλουμένη αξιώσεις α) της πρώτης ενάγουσας για το διάστημα από 1-5-2006 έως 10-11-2006, β)
της δεύτερης ενάγουσας για το διάστημα από 1-5-2006 έως 10-11-2006, και γ)
της τρίτης ενάγουσας για τα διαστήματα
από 1-5-2005 έως 30-11-2005 και από
1-3-2006 έως 10-11-2006.
Εξάλλου ως προς τον τέταρτο
ενάγοντα οι ένδικες και επιδικασθείσες
με την εκκαλουμένη αξιώσεις του συνολικού ποσού 34.740 ΕΥΡΩ, αφορούν
αξιώσεις για το διάστημα από 1-1-2007
έως 31-12-2008 και συνεπώς λόγω της
διακοπής της διετούς παραγραφής των
ως άνω αξιώσεών του που έγινε στις
11-11-2008, με την επίδοση στο εναγόμενο της από 7-11-2008 προαναφερθείσας αγωγής, καμία εκ των επιδικασθεισών σ’ αυτόν αξιώσεων δεν έχει υποπέσει στη διετή παραγραφή.

655/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Ελένη
Κοτσομύτη, Κωνσταντίνος Πέρρος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Σταμάτης Σταματόπουλος
Δ.Σ. Αθηνών, Μαρία Παπαγεωργίου, Δικαστικός Αντιπρόσωπος του ΝΣΚ
Πέτρος Κωνσταντινόπουλος).
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Δημόσια Έργα- Ένσταση, αίτηση θεραπείας. Αρμοδιότητα οργάνων για την παραλαβή της και συνέπειες. Αν δεν ασκηθεί προηγουμένως αίτηση θεραπείας από τον προσφεύγοντα ενώπιον του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ή άλλου οργάνου στο οποίο
μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα αυτή), ή ασκήθηκε μεν αίτηση θεραπείας, αλλά κατά
παράβαση ουσιωδών διαδικαστικών τύπων διατεταγμένων από τις διατάξεις του ν.
1418/1984 και π.δ. 609/1985, η προσφυγή ενώπιον του Εφετείου απορρίπτεται. Κύριος του έργου όχι το Δημόσιο, αλλά τρίτος εργοδότης (πχ. ΔΕΥΑΠ) Διαδικασία για
την αίτηση θεραπείας. Γενικώς οι διαδικαστικοί αυτοί τύποι (ένσταση, αίτηση θεραπείας, προθεσμίες κ.λ.π.) είναι ουσιώδεις και αν δεν τηρηθούν η προσφυγή στο Εφετείο είναι απαράδεκτη. Περιστατικά.

Το άρθρο 12 του Ν. 1418/1984
ορίζει ότι «1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον
του αναδόχου χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της
παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτό
ή τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του. 2. Η ένσταση
απευθύνεται στην προϊσταμένη αρχή…
Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε δύο μήνες
από την κατάθεση της ένστασης. 3. Αν η
ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή
μερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει
αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη
πάροδο του διμήνου… 4. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Δημοσίων Έργων και η επίδοσή της γίνεται
πάντοτε με δικαστικό επιμελητή. 5. Αίτηση
θεραπείας μπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, εφόσον δεν είναι το Δημόσιο.... 6. Αν δεν είναι το Δημόσιο κύριος
του έργου, αντίγραφο της αίτησης θεραπείας επιδίδεται στον αντισυμβαλλόμε-

νο μέσα σε δέκα μέρες από την επίδοσή
της στον Υπουργό, διαφορετικά η αίτηση θεραπείας θεωρείται σαν να μην είχε
ασκηθεί. Ο αντισυμβαλλόμενος μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία ενός μήνα μπορεί να υποβάλλει στον Υπουργό Δημοσίων Έργων τις τυχόν αντιρρήσεις του στην
αίτηση θεραπείας. Η παράλειψη υποβολής αντιρρήσεων δεν δημιουργεί τεκμήριο αποδοχής των όσων προβάλλονται
στην ένσταση ή την αίτηση θεραπείας, τα
οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να αποκρούσει για πρώτη φορά στο Δικαστήριο.
7. Σε κάθε αίτηση θεραπείας αποφασίζει ο Υπουργός Δημοσίων Έργων, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών
από την επίδοση της αίτησης θεραπείας.
8. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή αν
ο Υπουργός δεν εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του μέσα στην τρίμηνη
προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούται αυτός που υπέβαλε την
αίτηση θεραπείας να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου...».
Το επόμενο δε άρθρο 13 του Ν.
1418/1984 ορίζει ότι «1. Κάθε διαφορά
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που
προκύπτει από τη σύμβαση κατασκευής δημοσίου έργου επιλύεται με προσφυ-
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γή στο αρμόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με
την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων. 2. Αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών αυτών είναι το διοικητικό ή πολιτικό εφετείο της περιφέρειας στην οποία εκτελείται το έργο... 3.Της
προσφυγής στο εφετείο προηγείται υποχρεωτικά αίτηση θεραπείας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου,
διαφορετικά η προσφυγή κηρύσσεται απαράδεκτη. Η προσφυγή στο εφετείο ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο
μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης που εκδόθηκε στην αίτηση θεραπείας
ή από τη λήξη της τρίμηνης προθεσμίας
της παρ. 7 του προηγούμενου άρθρου...».
Εξάλλου το εκδοθέν κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του ανωτέρω
Ν.1418/1984 π. δ/γμα 609/1985 (ΦΕΚ
Α΄ 223) ορίζει στο άρθρο 57 ότι «1.... 7.
Όταν κύριος του έργου δεν είναι το Δημόσιο, αυτός που υπέβαλε την αίτηση - θεραπείας υποχρεούται να υποβάλει στον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων επικυρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού εμπρόθεσμης επίδοσης της αίτησής του αυτής στον αντισυμβαλλόμενο. Η υποβολή του εν λόγω αντιγράφου γίνεται μέσα σε προθεσμία δέκα
ημερών από την επίδοση στον αντισυμβαλλόμενο. Οι αιτήσεις θεραπείας στην
περίπτωση αυτή δεν εισάγονται για συζήτηση στο συμβούλιο πριν περάσει η κατά
νόμο μηνιαία ανατρεπτική προθεσμία για
υποβολή αντιρρήσεων...».
Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται, ότι η ενώπιον του αρμοδίου Εφετείου προσφυγή, με την οποία εισάγονται
διαφορές εκ συμβάσεως περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, είναι απορριπτέα
ως απαράδεκτη, εάν είτε δεν ασκήθηκε
προηγουμένως αίτηση θεραπείας από
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τον προσφεύγοντα ενώπιον του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ή άλλου οργάνου
στο οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα
αυτή), είτε ασκήθηκε μεν αίτηση θεραπείας, αλλά κατά παράβαση ουσιωδών διαδικαστικών τύπων διατεταγμένων από
τις άνω διατάξεις, διότι και στην περίπτωση αυτή η αίτηση θεραπείας είναι τύποις
απορριπτέα και, επομένως, αποκλείεται
η κατ’ ουσίαν επανεξέταση των παραπόνων του ενδιαφερομένου εντός των κόλπων της διοικήσεως, στην οποία επανεξέταση αποσκοπεί η θέσπιση του ενδικοφανούς αυτού μέσου, προ της προσφυγής στο δικαστήριο.
Από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται
περαιτέρω ότι, όταν κύριος του έργου
δεν είναι το Δημόσιο, αλλά άλλο νομικό
πρόσωπο, ο ασκήσας την αίτηση θεραπείας, η οποία κατά τους ρητούς όρους
της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του
Ν. 1418/1984, επιδίδεται πάντοτε με δικαστικό επιμελητή, υποχρεούται όπως,
εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως αυτής στον Υπουργό ή άλλο αρμόδιο όργανο, επιδώσει αντίγραφο της
αιτήσεως αυτής και στον αντισυμβαλλόμενο, και, εντός προθεσμίας άλλων δέκα
(10) ημερών αρχομένης από της ανωτέρω επιδόσεως, υποβάλει προς τον
Υπουργό κεκυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού περί της εμπρόθεσμης επιδόσεως αντιγράφου της αίτησης θεραπείας προς τον αντισυμβαλλόμενο.
Εκ του ότι δε, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984
η μη επίδοση αντιγράφου της αίτησης
θεραπείας προς τον αντισυμβαλλόμενο εντός της οριζόμενης προθεσμίας
έχει ως συνέπεια η αίτηση θεραπείας,
η άσκηση της οποίας αποτελεί κατά τα
ανωτέρω, προϋπόθεση του παραδεκτού
της προσφυγής στο δικαστήριο, να θεωρείται ως μη ασκηθείσα, η προθεσμία
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αυτή είναι αποκλειστική.
Ομοίως αποκλειστική είναι και η
υπό της παραγράφου 7 του άρθρου 57 του
πδ. 609/1985 προβλεπόμενη δεκαήμερη
προθεσμία, εντός της οποίας ο ασκήσας
την αίτηση θεραπείας οφείλει να υποβάλει
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων επικυρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού εμπρόθεσμης επίδοσης αντιγράφου της αίτησης
θεραπείας προς τον αντισυμβαλλόμενο.
Τούτο δε διότι και η προθεσμία
αυτή εντάσσεται εντός του πλαισίου της
επίδοσης της αίτησης θεραπείας προς
τον αντισυμβαλλόμενο και ως εκ τούτου, συνδέεται αρρήκτως προς το δικαίωμα αυτού να αντικρούσει τις αιτιάσεις
της αίτησης θεραπείας με αντιρρήσεις,
προ της εκπνοής της προθεσμίας προς
υποβολή των οποίων, η αίτηση θεραπείας δεν εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, η
γνωμοδότηση του οποίου είναι, κατά την
παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984
υποχρεωτική πριν τη λήψη απόφασης
επί της αίτησης θεραπείας.
Εξάλλου, εκ του ότι αυτός που
άσκησε την αίτηση θεραπείας υποχρεούται όπως, εντός της τελευταίας αυτής
αποκλειστικής προθεσμίας, υποβάλλει
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων επικυρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού εμπρόθεσμης επίδοσης αντιγράφου της αίτησης
θεραπείας προς τον αντισυμβαλλόμενο,
το αντίγραφο της αίτησης θεραπείας επιδίδεται προς τον τελευταίο αποκλειστικά
με δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο
όργανο, διότι μόνο επί τέτοιων επιδόσεων εκδίδεται αποδεικτικό, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου ο ασκήσας την
αίτηση θεραπείας υποβάλει ακολούθως
προς τον ανωτέρω Υπουργό.
Οι διαδικαστικοί αυτοί τύποι ως εκ
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του επιδιωκόμενου σκοπού είναι ουσιώδεις. Ειδικότερα, με την τήρηση των τύπων αυτών, επιδιώκεται η εξασφάλιση
της δυνατότητας στον κύριο του έργου να
υποβάλει τις αντιρρήσεις του κατά της αίτησης θεραπείας του αναδόχου και στη
συνέχεια να παραστεί κατά τη συζήτηση
της υπόθεσης και να αναπτύξει αυτές και
προφορικώς ενώπιον του αρμόδιου τεχνικού Συμβουλίου, ώστε να δυνηθεί τούτο
να εκφέρει την κρίση του, μετά από εκτίμηση των ισχυρισμών και στοιχείων που
υποβάλλονται και από τα δύο μέρη, γεγονός που συμβάλει αποφασιστικά στη
πλήρη διάγνωση της διαφοράς και κατά
συνέπεια στην ορθή λύση αυτής.
Συνεπώς, η μη τήρηση των τύπων αυτών καθιστά την αίτηση θεραπείας
απαράδεκτη και την ασκούμενη στη συνέχεια προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου
Εφετείου επίσης απαράδεκτη για τον ίδιο
λόγο, είναι δε αδιάφορο αν επί της αίτησης θεραπείας απεφάνθη το αρμόδιο όργανο ή άφησε αυτήν ανεξέταστη, ώστε να
τεκμαίρεται αυτή απορριφθείσα από την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, εντός
της οποίας κατά νόμο έπρεπε να αποφανθεί το όργανο αυτό (βλ. ΣτΕ 1580/2004,
ΔιΔικ. 2006.488, ΣτΕ 3610/1998 ΕλλΔνη 2001.1057, ΣτΕ 2790/2006, ΣτΕ
3806/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Πεντ. Εφ. Αθ.
726/2009 ΕλλΔνη 2009.1451, ΔΕφΙωαν
146/2001 Αρχ Ν 2002.242).
Με την κρινόμενη από 21-3-2007
προσφυγή, η προσφεύγουσα ανώνυμη τεχνική εταιρία με την επωνυμία «Ε.
ΑΕ», ανάδοχος του έργου «Αντλιοστάσιο
Ζώνης (Β) πόλεως Πατρών και συναφή
έργα», ζητά την ακύρωση της τεκμαιρόμενης, λόγω παρέλευσης άπρακτης της
τρίμηνης προθεσμίας, σιωπηρής απόρριψης εκ μέρους του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
αίτησης θεραπείας που αυτή άσκησε κατά
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της 117/1-8-2006 αποφάσεως του ΔΣ της
ΔΕΥΑ Πατρών, με την οποία απορρίφθηκε
η 1806 Β2/8-6-2006 ένστασή της κατά της
1733 Β2/Α 407/1-6-2006 βλαπτικής πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την
οποία κοινοποιήθηκε σ’ αυτήν (προσφεύγουσα) ο 5ος ΑΠΕ υπογεγραμμένος και
θεωρημένος από την τελευταία, ο οποίος συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση του επίδικου έργου, για όσους λόγους αναφέρει
σ’ αυτήν (προσφυγή).
Στην προκείμενη περίπτωση, από
τα διαδικαστικά έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Η Διευθύνουσα Υπηρεσία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ) με το με αριθμ.
πρωτ. 1733 Β2/Α 407/1-6-2006 έγγραφό
της κοινοποίησε στις 5-6-2006 στην προσφεύγουσα ανώνυμη τεχνική εταιρία με
την επωνυμία «Ε. ΑΕ», ανάδοχο του έργου «Αντλιοστάσιο ζώνης (β) πόλεως Πατρών και συναφή έργα», τον 5ο ΑΠΕ υπογεγραμμένο και θεωρημένο από αυτήν (Διευθύνουσα Υπηρεσία), ο οποίος συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν από
την τελική επιμέτρηση του επίδικου έργου.
Κατά της ανωτέρω βλαπτικής για τα
έννομα συμφέροντά της πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η προσφεύγουσα ανώνυμη τεχνική εταιρία άσκησε εμπροθέσμως
την από 8-6-2006 και με αριθμ. πρωτ. 1806
Β2/Α 425/8-6-2006 ένσταση ενώπιον της
Προϊσταμένης Αρχής του επίδικου έργου,
επί της οποίας εκδόθηκε η 117/1-8-2006
απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ, με την οποία
απορρίφθηκε η ένστασή της.
Κατόπιν τούτου η προσφεύγουσα άσκησε την από 26-10-2006 αίτηση
θεραπείας ενώπιον του Υπουργού Περι-
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βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, επί της οποίας δεν εκδόθηκε απόφαση μέσα στην τρίμηνη προθεσμία του άρθρου 12 παρ. 7 του Ν. 1418/1984. Αντίγραφο της αίτησης θεραπείας επιδόθηκε
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στις 26-10-2006
(βλ. 1341/26-10-2006 έκθεση επίδοσης
του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δ.Κ.), και στο αντισυμβαλλόμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ», κύριο του έργου, κατά την ίδια
ως άνω ημερομηνία (βλ. 7794/26-10-2006
έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών Α.Μ.).
Από τα στοιχεία όμως της δικογραφίας δεν προκύπτει, ούτε άλλωστε,
η προσφεύγουσα ανάδοχος ανώνυμη
τεχνική εταιρία επικαλείται ότι υπέβαλε
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων επικυρωμένο
αντίγραφο του παραπάνω αποδεικτικού
εμπρόθεσμης επίδοσης της αίτησης θεραπείας στο ανωτέρω αντισυμβαλλόμενο εντός της δεκαήμερης αποκλειστικής
προθεσμίας από την επίδοσή της στο τελευταίο. Ενόψει αυτών και των διατάξεων που προπαρατέθηκαν το Δικαστήριο
κρίνει, ότι η κρινόμενη προσφυγή είναι
απαράδεκτη, λόγω της μη τήρησης της
ενδικοφανούς διαδικασίας διοικητικής
επίλυσης της διαφοράς.
Επομένως, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη προσφυγή ως απαράδεκτη και να καταδικαστεί η προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα των καθών η
προσφυγή (άρθρ. 176 ΚΠολΔ), τα οποία
όμως ορίζονται μειωμένα, σύμφωνα με
το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3693/1957 και
το άρθρο 281 του Ν. 3463/2006, όπως
ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.
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671/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Θεώνη Μπούρη- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μιράντα Πολύχρου-Τσούκαλη, Σωτήριος Κολλιόπουλος,
Κωνσταντίνος Παλαιολόγου, Νικόλαος Παρασκευόπουλος).
Δημόσιοι υπάλληλοι. Υπαλληλικός Κώδικας. Αδικοπραξίες των δημοσίων υπαλλήλων. Για
κάθε αδικοπραξία που διέπραξε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι το ελληνικό δημόσιο. Δεν ευθύνεται όμως ο υπάλληλος έναντι τρίτων για τις πράξεις ή παραλείψεις
του. Δηλαδή για ζημίες των άρθρων 299, 914, 928 και 932 ΑΚ που προήλθαν από ενέργεια
του δημοσίου υπαλλήλου ή παράλειψη, δεν ευθύνεται έναντι του δικαιούχου της αποζημίωσης, ο οποίος δύναται να στραφεί κατά του ελληνικού δημοσίου. Αγωγή που στρέφεται
κατά του δημοσίου υπαλλήλου απορρίπτεται για έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης. Καταστροφή πράγματος. Στοιχεία για την αγωγή. Η επίκληση της ιδιότητας του τελευταίου αρκεί να γίνεται τόσο, όσο είναι αναγκαίο για την εξειδίκευση της επί του πράγματος σχέσης,
από την οποία, κατά το λόγο του δικαιώματος, θα εξαρτηθεί ο περαιτέρω προσδιορισμός
της ζημίας, που υπέστη ο ζημιωθείς. Αμφισβήτηση των πραγματικών ισχυρισμών του ενάγοντος. Θα αποδειχθούν από αυτόν γιατί δεν συνιστά η αμφισβήτηση ένσταση ελλείψεως
νομιμοποιήσεως, αλλά άρνηση της βάσεως της αγωγής. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1
του Υπαλληλικού Κώδικα που είχε κωδικοποιηθεί με το π. δ/γμα 611/1977 και
ίσχυε μέχρι την 9-4-1999, όταν άρχισε
να ισχύει ο νεότερος Υπαλληλικός Κώδικας που κυρώθηκε με το ν. 2683/1999
και ίσχυσε μέχρι την 8-2-2007, οπότε άρχισε να ισχύει πλέον ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας που κυρώθηκε με το ν.
3528/2007, ο δημόσιος υπάλληλος ευθύνεται έναντι του δημοσίου για κάθε θετική ζημία που προξένησε σ’ αυτό από
δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του, καθώς επίσης για
τις αποζημιώσεις στις οποίες υποβλήθηκε έναντι τρίτων ένεκα παρανόμων πράξεων ή παραλείψεων αυτού που έγιναν
επίσης από δόλο ή βαριά αμέλεια.
Δεν ευθύνεται όμως ο υπάλληλος
έναντι τρίτων για τις αυτές πράξεις ή παραλείψεις του. Από τη διάταξη αυτή, που ταυτίζεται από άποψη περιεχομένου προς εκείνη του άρθρου 38 παρ. 1 του Υπαλληλικού

Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 2638/1999
αλλά και του ισχύοντος ήδη Υπαλληλικού
Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007,
προκύπτει ότι στην έννοια της ζημίας διαλαμβάνονται, κατά τα άρθρα 299, 914, 928
και 932 ΑΚ, η περιουσιακή ζημία και η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή
ψυχικής οδύνης (ΟλΑΠ 3/2009 Δημ.Νόμος,
ΟλΑΠ 798/1992 Δνη 33,943).
Ως εκ τούτου, ο ζημιωθείς από
παράνομη πράξη ή παράλειψη δημοσίου υπαλλήλου, δεν μπορεί να στραφεί
κατ’ αυτών προσωπικά και να απαιτήσει
αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση,
κατά τις ανωτέρω διατάξεις περί δικαιοπραξιών, αλλά την αξίωση αυτή μπορεί να την ασκήσει κατά του Ελληνικού
Δημοσίου (ΑΠ 1090/1995 Δνη 36,1643,
ΕφΛαρ 47/2002 Δνη 2003/1408).
Στην προκειμένη περίπτωση, με
την κρινόμενη αγωγή, που φέρει την ανωτέρω ιστορική βάση, διώκεται η ικανοποίηση αξιώσεως αποζημιώσεως του ενάγο-
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ντος, για περιουσιακή ζημία και χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης από
τις, κατά τους ισχυρισμούς του, εις βάρος του παράνομες και ποινικώς κολάσιμες πράξεις των τριών πρώτων εναγομένων, δημοσίων υπαλλήλων της Δ/νσης
Ν.Α. Αχαΐας του Υπουργείου Γεωργίας,
στις οποίες προέβησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δη με την
ιδιότητά τους ως μέλη της κατ’ άρθρ. 22
ν.674/1977 Επιτροπής Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων επί αναδασμών.
Με το ανωτέρω ιστορικό και αίτημα η αγωγή, σύμφωνα με αυτά που εκτίθενται στην ανωτέρω μείζονα σκέψη, πάσχει από έλλειψη παθητικής νομιμοποιήσεως ως προς τους ανωτέρω εναγόμενους, καθώς ο ενάγων δεν έχει τις αξιώσεις του κατ’ αυτών ατομικώς, αφού για
τις εν λόγω πράξεις τους, που ανάγονται
στον κύκλο των καθηκόντων τους, δεν ευθύνονται έναντι του ατομικώς ούτε ενέχονται για αποκατάσταση της προκληθείσας
απ’ αυτές, κατά τους ισχυρισμούς του, ζημίας, αλλά υπόχρεο προς τούτο είναι το
Ελληνικό Δημόσιο, κατά του οποίου και
μόνο θα μπορούσε να στραφεί.
Κατά συνέπεια η αγωγή έπρεπε
να απορριφθεί ως απαράδεκτη, κατά το
βάσιμο περί τούτου ισχυρισμό των παραπάνω εναγομένων, που ερευνάται
και αυτεπαγγέλτως (άρθρο 73 ΚΠολΔ).
Επομένως, η εκκαλουμένη που έκρινε
ομοίως, δεχόμενη τη σχετική ένσταση
ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως
αυτών, ορθώς τον νόμο ερμήνευσε και
εφάρμοσε, όσα δε αντίθετα υποστηρίζει
ο ενάγων και ήδη εκκαλών με τον πρώτο
λόγο εφέσεως είναι ουσιαστικά αβάσιμα.
Για τη θεμελίωση αξιώσεων αποζημίωσης από αδικοπραξία λόγω καταστροφής πράγματος, αρκεί, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 297, 298
και 914 ΑΚ, η επίκληση των περιστάσεων
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που συνιστούν την παρανομία, την υπαίτια συμπεριφορά του ζημιώσαντα, τη ζημία και τον ουσιώδη σύνδεσμο, η δε επίκληση της ιδιότητας του τελευταίου αρκεί να γίνεται τόσο, όσο είναι αναγκαίο
για την εξειδίκευση της επί του πράγματος σχέσης, από την οποία, κατά το λόγο
του δικαιώματος, θα εξαρτηθεί ο περαιτέρω προσδιορισμός της ζημίας, που υπέστη ο ζημιωθείς (ΕφΔωδ 23/2004 Δημ.
Νόμος, ΕΑ 2965/2002 Δ/νη 2003/205).
Επομένως, αν ο τελευταίος στηρίξει την αξίωσή του στην επί του πράγματος κυριότητα, αρκεί η επίκληση του
στοιχείου αυτού, αν δε αυτή αμφισβητηθεί, τότε θα καταστεί απλώς αντικείμενο
αποδείξεως (ΑΠ 1148/1993 Δνη 36/320,
ΑΠ 45/1990 Δνη 31.1257). Για τη νομιμοποίηση δε προς διεξαγωγή συγκεκριμένης δίκης κατ’ αρχήν αρκεί ο ισχυρισμός
του ενάγοντος ότι αυτός και ο εναγόμενος
είναι τα υποκείμενα της επίδικης έννομης
σχέσεως (κατά κανόνα νομιμοποίηση).
Συνεπώς η εκ μέρους του εναγομένου αμφισβήτηση των πραγματικών
περιστατικών, που επικαλείται ο ενάγων
προς θεμελίωση του ισχυρισμού του,
συνιστά όχι ένσταση ελλείψεως νομιμοποιήσεως, αλλά άρνηση της βάσεως της
αγωγής (ΑΠ 602/2002 Δνη 2002/1680,
ΑΠ 954/1997 Δνη 40/339).
Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ προκύπτει ότι αξίωση αποζημίωσης από αδικοπραξία έχει κατά κανόνα μόνο ο αμέσως ζημιωθείς, εκείνος
δηλαδή που προσβλήθηκε αμέσως στα
δικαιώματα και γενικώς στα εννόμως
προστατευόμενα συμφέροντά του, αντανακλαστικές συνέπειες δε της αδικοπραξίας στην περιουσίου τρίτου δεν καθιστούν
αυτόν δικαιούχο αποζημίωσης, εκτός
από τις εξαιρέσεις των άρθρων 928 και
929 ΑΚ (ΕΑ 218/2007 Αρμ 2008/580, ΕΑ
8343/2005 Δνη 2006/571, ΕΑ 9223/2000
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Δνη 2002/214, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου,
ΑΚ, υπό το άρθρο 914 ΑΚ, αρ 69 και 74).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Στα
πλαίσια της διαδικασίας ενιαίου υποχρεωτικού αναδασμού της Λεκάνης του Βουραϊκού ποταμού Ν. Αχαΐας, όπως αυτή
κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Ζ 5174/1993
απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας, νομίμως
δημοσιευθείσα (ΦΕΚ Β 591/9.8.1993),
περιελήφθη και ένα αγροτεμάχιο, δηλαδή μία χορτολιβαδική έκταση, επιφανείας
δύο περίπου στρεμμάτων, που βρίσκεται
στη θέση «Δεσούλα» του δημοτικού διαμερίσματος Κέρτεζης δήμου Καλαβρύτων. Το ακίνητο αυτό έλαβε στους αρχικούς κτηματολογικούς πίνακες τον αριθμό
446 με φερόμενο ιδιοκτήτη τον ενάγοντα.
Στη συνέχεια, συγκροτήθηκε με την
υπ’ αριθμ. Ζ 2407/16-3-1994 απόφαση
του Νομάρχη Αχαΐας η Επιτροπή Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων, που προβλέπεται στο άρθρο 22 του ν. 674/1977,
αποτελούμενη από τους τρεις πρώτους
εναγόμενους, με την ιδιότητά τους ως Διοικητική Υπάλληλος η πρώτη, ως γεωπόνος και Πρόεδρος της επιτροπής ο δεύτερος και ως Τοπογράφος Μηχανικός της Τοπογραφικής Υπηρεσίας ο τρίτος.
Κατόπιν σχετικής γνωμοδοτήσεως της παραπάνω επιτροπής και του
από 16.12.1993 πρακτικού της, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Ζ 11900/29.12.1994 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας, με την οποία
διορθώθηκαν τα κτηματολογικά στοιχεία
του εν λόγω αναδασμού, ως προς την
αναγραφή του φερομένου ιδιοκτήτη του
παραπάνω ακινήτου, από το εσφαλμένο
όνομα του ενάγοντα στο ορθό όνομα της
τέταρτης εναγομένης και εκδόθηκε το υπ’
αριθμ. 674/23.8.1996 παραχωρητήριο
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας,
που μεταγράφηκε νόμιμα, στο όνομά της.
Ο ενάγων έλαβε γνώση της μεταβολής αυτής το Δεκέμβριο του 2003,
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οπότε και εκδήλωσε πρόθεση να πωλήσει το επίδικο ακίνητο, θεωρώντας αυτονόητο ότι δεν επήλθε μεταβολή των αρχικών κτηματολογικών πινάκων και πιστεύοντας ότι είχε εκδοθεί στο όνομά
του το παραχωρητήριο του εν λόγω ακινήτου. Ο ενάγων ισχυρίζεται ότι είναι κύριος του εν λόγω ακινήτου δυνάμει του
υπ’ αριθμ. 14473/2.7.1976 δωρητηρίου
συμβολαίου του άλλοτε συμβολαιογράφου Καλαβρύτων Ν Αχαΐας Γ.Σ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων στον τόμο 128 με αύξοντα αριθμό 3294 και ότι λόγω της παρόδου τριετίας από τη μεταγραφή του ως άνω παραχωρητηρίου απώλεσε οριστικά το επίδικο
ακίνητο, αγοραίας αξίας 14.673 ευρώ, το
οποίο περιήλθε στην τέταρτη εναγομένη.
Ωστόσο από το προσκομιζόμενο
ως άνω δωρητήριο συμβόλαιο προκύπτει
ότι το επίδικο ακίνητο περιήλθε κατά κυριότητα, λόγω δωρεάς, από τον Α.Σ. του
Κ., πατέρα του ενάγοντος, στον ανήλικο
γιο του ενάγοντα Α.Σ. του Κ.(συνονόματο
του παππού του), και όχι στον ενάγοντα,
ο οποίος συμβλήθηκε με την ιδιότητά του
ως νόμιμος επίτροπος του γιου του, κατά
το δίκαιο εκείνης της εποχής.
Ο ενάγων δεν επικαλείται αλλά
ούτε και αποδεικνύει ότι απέκτησε την κυριότητα του παραπάνω ακινήτου με πρωτότυπο ή άλλον παράγωγο τρόπο ή έστω
ότι συνδέεται με αυτό με άλλης μορφής
προστατευόμενη έννομη σχέση, δια της
οποίας θα εδικαιούτο ως αμέσως ζημιωθείς την εξ αδικοπραξίας αποζημίωση είτε
λόγω υλικής ζημίας (απώλεια) είτε ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τον
αναδασμό, είναι μεν δυνατό να δηλωθεί
κυριότητα επί ορισμένου ακινήτου, ώστε
να λάβει στο τέλος ο δηλών έτερο ακίνητο στην ίδια κτηματική περιοχή αντί-
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στοιχου εμβαδού, εν προκειμένω όμως
ο ενάγων, καίτοι φέρεται να δήλωσε την
επίδικη έκταση ως ιδιοκτήτης στηριζόμενος στο παραπάνω δωρητήριο συμβόλαιο, ωστόσο δεν θα μπορούσε να αποκτήσει δικαίωμα να λάβει το ίδιο ή έτερο
ακίνητο με παραχωρητήριο, με βάση τον
τίτλο αυτό, αφού πραγματικός ιδιοκτήτης
ήταν ο γιος του Α.Σ., ο οποίος και μόνον
αντλεί δικαιώματα από τον τίτλο αυτόν.
Σύμφωνα δε με το νόμο περί αναδασμών (άρθρ. 22 παρ. 4 ν. 674/1977)
στην περίπτωση παρέλευσης τριετίας από
τη μεταγραφή των παραχωρητηρίων τίτλων, δεν είναι πλέον δυνατή η αυτούσια διεκδίκηση του ακινήτου, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτός που διεκδικεί πράγματι είναι κύριος αυτού, αλλά πλέον μόνο ενο-

χική, υπό την ίδια ωστόσο προϋπόθεση.
Κατ’ ακολουθία τούτων, ακόμη και
αν ήθελε θεωρηθεί ότι υπάρχουν μη σύννομες ενέργειες και παρατυπίες κατά την
έκδοση της διορθωτικής νομαρχιακής
απόφασης, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε το παραχωρητήριο του εν λόγω ακινήτου στο όνομα της τέταρτης εναγομένης,
κατά τους ισχυρισμούς του ενάγοντος, ο
τελευταίος, εφόσον δεν ήταν ιδιοκτήτης
του επιδίκου ακινήτου, δεν προσβάλλεται κάποιο έννομο αγαθό ή και προστατευόμενο συμφέρον του.
Συνεπώς, δεν υφίσταται καμία άμεση ζημία είτε από την οριστική απώλεια του
ακινήτου αυτού είτε από τη ματαίωση της
πώλησής του, στην οποία άλλωστε, ως μη
κύριος αυτού, δεν θα μπορούσε να προβεί.

746/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευλαλία Μιχαηλίδου, Τάκης Παπαδόπουλος).
ΟΤΕ. Σε έργα που αναθέτει ο ΟΤΕ σε εργολάβο, δεν εφαρμόζεται ο ν. 1418/1984. Είναι όμως επιτρεπτό να συμφωνηθεί μεταξύ ΟΤΕ και εργολάβου να εφαρμόζονται οι
διατάξεις του νόμου ατού.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 2
παρ. 1 του Ν 1418/1984,όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου
1 παρ. 2 του Ν 2229/1994, οι διατάξεις
του νόμου αυτού εφαρμόζονται σε όλα τα
έργα, που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τους φορείς, οι οποίοι αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 14
παρ. 1 του Ν 2190/1994.
Στους φορείς αυτούς συγκαταλέγονται, όπως αναφέρεται στην υπό
στοιχ. ε΄ περίπτωση της τελευταίας αυτής διατάξεως, και τα νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφω-

να με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του
ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου αυτών.
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του ΠΔ 361/1991, που ισχύει από
20.8.1991 και έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της διατάξεως του άρθρου 30 του
Ν.1914/1990, από την ως άνω ημερομηνία ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ) παύει να υπάγεται στις διατάξεις, που ισχύουν για το δημόσιο Τομέα.
Συνεπώς, δεν έχουν εφαρμογή
στον ΟΤΕ οι διατάξεις των άρθρων 12
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και 13 του Ν 1418/1984, που προβλέπουν τη διοικητική και δικαστική επίλυση
των διαφορών και αφορούν την εκτέλεση
δημόσιων έργων, αφού ο ΟΤΕ δεν συγκαταλέγεται στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία εφαρμόζεται,
κατά τα προλεχθέντα, ο Ν 1418/1984,
ούτε οι διάδικοι ισχυρίζονται το αντίθετο.
Η εξαίρεση αυτή δεν ρυθμίστηκε
διαφορετικά με το Ν 2940/2001 “αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα
για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις”, του οποίου οι διατάξεις δεν αναφέρονται στην
προεκτεθείσα ρύθμιση της διατάξεως
του άρθρου 2 παρ.1 του Ν 1418/1984,
και εξακολουθεί να ισχύει και μετά την
έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού
(ΑΠ 447/2010 Δημ.ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαρ
510/2003, ΕφΛαρ 475/2003 αδημ).
Η θεσπιζόμενη όμως από τη διάταξη του άρθρου 361 του ΑΚ ελευθερία
των συμβάσεων περιλαμβάνει, εκτός
από την ελευθερία της σύναψης ή της μη
σύναψης της συμβάσεως, και την ελευ-

θερία καθορισμού του περιεχομένου της
συμβάσεως, υπό την έννοια του προσδιορισμού των όρων, υπό τους οποίους
θα ισχύει η σύμβαση, δυναμένων των
συμβαλλομένων να δώσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτήν, το οποίο θα
ισχύει και θα είναι δεσμευτικό γι’ αυτούς,
αρκεί να μη καταστρατηγούνται διατάξεις
αναγκαστικού δικαίου (Μπαλής: Ενοχ.
Δικ. Έκδοση τρίτη παρ. 70, σελ. 250,
Σταθόπουλο: Στον Αστικό Κώδικα Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τόμος ΙΙ Γεν. Ενοχ.
Υπ’ άρθρο 361, αριθμός 3, σελ. 288).
Η κατά τα άνω θεσπιζόμενη ελευθερία των συμβάσεων παρέχει στους
συμβαλλομένους τη δυνατότητα να συνομολογήσουν ως περιεχόμενο της συμβάσεως τους όρους του Ν 1418/1984
“δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων”, έστω και αν η συνομολογούμενη σύμβαση δεν έχει αντικείμενο την
εκτέλεση δημόσιου έργου, δεδομένου ότι
δεν καταστρατηγούνται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου (Πρβλ. ΠεντΕφΑΘ
10493/1996 ΕλλΔνη 38,880).

747/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Μαρία Τσιριμώκου- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστικός αντιπρόσωπος του ΝΣΚ Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου,
Κωνσταντίνος Ανδρόπουλος).
Δημόσιο. Χρέη προς αυτό. Αίτηση να επιβληθεί σε βάρος του οφειλέτη του προσωρινή κράτηση.

Επειδή, το μέτρο της προσωρινής
κρατήσεως διαφέρει των γνησίων μέτρων
εκτελέσεως (κατάσχεση κ.λ.π.), τα οποία
συνιστούν άμεση επέμβαση του Δημοσίου στην περιουσία του οφειλέτη προς είσπραξη του προς αυτό χρέους, διότι αποτελεί μέτρο καταναγκασμού όχι επί της
περιουσίας, αλλά επ’ αυτού τούτου του

προσώπου οφειλέτη, προκειμένου να
εξαναγκασθεί αυτός στη δια παντός μέσου καταβολή του οφειλόμενου χρέους.
Τούτο, όμως είναι συνταγματικώς
ανεπίτρεπτο, ως αντικείμενο στο άρθρο
2 παρ. 1 του Συντάγματος. Τούτο δε διότι
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας είναι, κατά το ανωτέρω άρθρο, ο σεβασμός
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και η προστασία της αξίας του ανθρώπου,
πυρήνας της οποίας είναι η προσωπική
ελευθερία. Και ναι μεν το Σύνταγμα ανέχεται τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι
η στέρηση αυτή είναι λογικώς αναγκαία
για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, χάριν του οποίου επιβάλλεται.
Τέτοιοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, δικαιολογούντες την επιβολή των
στερητικών της ελευθερίας ποινών είναι
οι προβλεπόμενοι υπό του ποινικού δικαίου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται,
άλλωστε, το ποινικό αδίκημα της παραβιάσεως της προθεσμίας καταβολής των
βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων χρεών
προς το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. (άρθρ.
25 ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ. 1 ν. 2523/1997).
Είναι, όμως, όλως διάφορο το θέμα
της στερήσεως της προσωπικής ελευθερίας, όχι ως ποινής για αποδοκιμαστέα κοινωνική συμπεριφορά, αλλά ως διοικητικού μέτρου, αποβλέποντος στην άσκηση
πιέσεως προς εξόφληση χρέους με χρήματα, τα οποία δεν έχει ή δεν δύναται το
Δημόσιο να αποδείξει ότι έχει ο οφειλέτης.
Υπό το πρίσμα τούτο, δεν υφίσταται καν θέμα εφαρμογής της αρχής της
αναλογικότητας, διότι αυτή προϋποθέτει
ότι τόσον ο σκοπός, όσον και τα χρησιμοποιούμενα προς επίτευξη αυτού μέσα
είναι καταρχήν θεμιτά, οπότε και ερευνάται, περαιτέρω, η μεταξύ τους σχέση σε
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το μέτρο, όμως, της προσωπικής κρατήσεως
για χρέη προς το δημόσιο απαγορεύεται, ως αντικείμενο στο Σύνταγμα (άρθρ.2
παρ.1), κατά τα προεκτεθέντα και, για το
λόγο αυτό, οι διατάξεις των άρθρων 1
επ. του ν. 1867/1989, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με το άρθρο 46 του ν. 2065/1992 και 33
του ν. 2214/1994, οι οποίες εφαρμόζονται
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στη προκείμενη περίπτωση, είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα ( Α.Ε.Δ. 1/2010).
Εξάλλου από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 522, 524 παρ. 1,
525 παρ. 1 και 536 ΚΠολΔ προκύπτει ότι
με την άσκηση της εφέσεως η υπόθεση
μεταβιβάζεται στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο κατά τα όρια που καθορίζονται με
την έφεση και τους πρόσθετους λόγους.
Από το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα
της εφέσεως, κατά το προαναφερόμενο
άρθρο 522 ΚΠολΔ., το Δευτεροβάθμιο
Δικαστήριο έχει ως προς την αγωγή την
ίδια εξουσία που έχει και το Πρωτοβάθμιο, μπορεί δε χωρίς ειδικό παράπονο να
εξετάσει αυτεπαγγέλτως το νόμω βάσιμο
της αγωγής και να απορρίψει αυτή ως μη
νόμιμη, αρκεί να μην εκδοθεί επιβλαβέστερη απόφαση για τον εκκαλούντα χωρίς έφεση ή αντέφεση του εφεσιβλήτου.
Ειδικότερα αν η αγωγή απορρίφθηκε
πρωτοδίκως κατ’ ουσίαν και κατά της αποφάσεως παραπονείται ο ενάγων, το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, αν κρίνει ότι η αγωγή είναι νόμω αβάσιμη, εξαφανίζει την απόφαση και απορρίπτει την αγωγή, εφόσον η
απόφαση αυτή είναι επωφελέστερη για τον
εκκαλούντα από την προσβληθείσα. Στην
περίπτωση αυτή αντικατάσταση της απορριπτικής αιτιολογίας, κατά το άρθρο 534
ΚΠολΔ., δεν αρκεί, διότι οδηγεί σε διάφορο
ως προς το αποτέλεσμα διατακτικό ( Α.Π.
40/2006 ΝΟΜΟΣ, Α.Π.7/2001 Ελλ. Δνη.
42.925, Α.Π. 103/2001 Ελλ. Δνη 42.714).
Στην προκείμενη περίπτωση με
το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση είναι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη, απορριπτέα
ως μη νόμιμη, αφού οι διατάξεις του ν.
1867/1987, όπως ίσχυαν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με το
άρθρο 46 του ν. 2065/1992 και το άρθρο 33 παρ. 2 έως 8 του ν. 2114/1994,
οι οποίες εφαρμόζονται στην προκείμε-
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νη περίπτωση, αντίκεινται στο Σύνταγμα.
Επομένως το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο έκρινε νόμιμη την αγωγή, ως στηριζόμενη στις προαναφερόμενες διατάξεις, στη συνέχεια δε την απέρριψε ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, έσφαλε
ως προς την εφαρμογή του νόμου, κατ’
αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει η έφεση να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν

βάσιμη και να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη.
Ακολούθως, αφού κρατηθεί η υπόθεση
από το Δικαστήριο αυτό ( άρθρ. 535 παρ.
1 ΚΠολΔ) και ερευνηθεί εκ νέου η αγωγή,
πρέπει αυτή να απορριφθεί ως μη νόμιμη
και να συμψηφιστούν εξ ολοκλήρου τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, επειδή η ερμηνεία των
κανόνων δικαίου, που εφαρμόστηκαν ήταν
ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρ. 179 ΚΠολΔ).

775/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Γεώργιος Αξιωτάκης-Εισηγητής, Εφέτες ).
(Δικηγόροι: Παρασκευή Σφαέλου, Ιωάννης Κολέσης).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2882/2001.
Απαραίτητη η προσκόμιση της πράξης εφαρμογής του τοπογραφικού διαγράμματος
και του πίνακα που συνοδεύουν αυτή, των πιστοποιητικών του Υποθηκοφυλακείου
για την μεταγραφή της πράξεως εφαρμογής και του πιστοποιητικού του ιδίου Υποθηκοφυλακείου περί μη ύπαρξης υποθηκών, κατασχέσεων ή εγγραφών στο βιβλίο διεκδικήσεων ενώ δεν απαιτείται η κατά το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 2882/2001 έκθεση
της σχετικής εκτιμητικής επιτροπής, αφού τα ακίνητα εμπίπτουν στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας.

Με την υπό κρίση αίτηση ο Δήμος
Πατρέων ζητεί να καθοριστεί η οριστική
τιμή μονάδος αποζημίωσης για τα αναφερόμενα σ’ αυτή ακίνητα των καθ’ ων η αίτηση, τα οποία απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για την τακτοποίηση των ιδιοκτησιών
στα πλαίσια ρυμοτόμησης και δημιουργίας
κοινοχρήστων χώρων στην αναφερόμενη
σ’ αυτήν περιοχή το οποίο εγκρίθηκε με το
από 13-8-1988 Π. Διάταγμα, που έχει δημοσιευθεί νόμιμα στο ΦΕΚ 361/1988 τεύχος Δ’ για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3/1992 πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης που συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με την υπ’
αριθμ. 53/2006 διορθωτική πράξη η οποία
(πράξη) κυρώνεται με την αναφερόμενη σ’
αυτή (αίτηση) απόφαση του Νομάρχη Αχα-

ΐας και μεταγράφηκε νόμιμα.
Η αίτηση αυτή, η οποία έχει ασκηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα κατά την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 εδ. α του
Ν. 2882/2001 μέσα στην προβλεπόμενη από την διάταξη αυτή εξάμηνη προθεσμία από την δημοσίευση της απόφασης για τον καθορισμό της προσωρινής αποζημίωσης, της οποίας δε γίνεται
επίκληση επιδόσεως, αρμόδια εισάγεται
στο Δικαστήριο αυτό (αρθρ. 20 παρ. 1 Ν.
2882/2001) και παραδεκτά με την διαδικασία των άρθρων 19 παρ. 5 και 7 έως
9, 20 του Ν. 2882/2001.
Για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη
από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.
2882/2001 προδικασία με την προσκό-
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μιση της πράξης εφαρμογής του τοπογραφικού διαγράμματος και του πίνακα
που συνοδεύουν αυτή των υπ’ αριθμ.
2287/2009 και 2208/2009 πιστοποιητικών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών
για την μεταγραφή της υπ’ αριθμ. 3/1992
εφαρμογής όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 53/2006 πράξη και των
υπ’ αριθμ. 914, 915 και 916/13-3-2009
πιστοποιητικών του ιδίου ως άνω Υποθηκοφύλακα περί μη ύπαρξης υποθηκών κατασχέσεων ή εγγραφών στο βι-
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βλίο διεκδικήσεων ενώ δεν απαιτείται η κατά το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν.
2882/2001 έκθεση της σχετικής εκτιμητικής επιτροπής, αφού τα απαλλοτριούμενα ακίνητα εμπίπτουν στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας του
(άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 2882/2001).
Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 20, 32, 34 του ΝΔ
17.7./16.8.1923, 13, 18, 19, 20, 29 παρ.
2 και 3 του Ν. 2882/2001.
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12. αυτοκινητα
39/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Τσούκαλης, Ευλαλία Μιχαηλίδου).
Σωματική βλάβη που προξενήθηκε σε τροχαίο ατύχημα. Ο καθορισμός του ύψους της
ζημίας για την αποστέρηση μελλοντικών εισοδημάτων γίνεται με βάση την αδυναμία του
παθόντος να μετέλθει την επαγγελματική δραστηριότητα την οποία ασκούσε πριν από
τον τραυματισμό του και ανεξάρτητα από το ποσοστό της αναπηρίας του το οποίο προσδιορίσθηκε ιατρικώς. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η ένσταση του εναγομένου για να
είναι ορισμένη, ότι ο παθών υποχρεούται να μετέλθει άλλο επάγγελμα, προκειμένου να
περιορίσει τη ζημία. Περιστατικά.

Η σωματική ακεραιότητα ενός
προσώπου που είναι συνέπεια κάποιας
αδικοπραξίας τότε μόνο προκαλεί ζημία
στον παθόντα, η οποία έγκειται στην αποστέρηση μελλοντικών εισοδημάτων, όταν
αποδεικνύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι το παθόν πρόσωπο εξαιτίας
της αναπηρίας του και μάλιστα ανεξάρτητα από το ποσοστό αυτής, που προσδιορίζει ιατρικώς, περιέρχεται σε αδυναμία
να μετέλθει την επαγγελματική δραστηριότητα την οποία ασκούσε προηγουμένως (ΕφΑθ 4512/1988 Αρμ. 1988, 1109).
Έτσι, όταν το βλαβέν μέρος του
σώματος είναι αποφασιστικής σημασίας για την εργασία που ασκούσε προηγουμένως ο παθών, είναι δυνατόν να
θεωρηθεί ολική η αδυναμία άσκησης της
επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας,
παρόλο που η σωματική αυτή αναπηρία
προσδιορίζεται ιατρικώς σε ποσοστό.
Σε μια τέτοια περίπτωση ανακύπτει το ζήτημα της υποχρέωσης του παθόντος να μετέλθει άλλο επάγγελμα ανάλογο προς την ηλικία, τις σωματικές του
δυνάμεις, τη μόρφωση κλπ., προκειμένου να περιορίσει τη ζημία του.

Τον ισχυρισμό όμως αυτό, που
συνιστά ένταση κατά την έννοια του άρθρου 300 ΑΚ, πρέπει να προτείνει ο εναγόμενος, ο οποίος πρέπει να εκθέσει με
σαφήνεια και πληρότητα όλα τα πραγματικά περιστατικά που τον θεμελιώνουν και συγκεκριμένα ποιο άλλο επάγγελμα θα μπορούσε να μετέλθει ο παθών και ποιες προσόδους θα μπορούσε
να αποκομίσει από αυτό, ώστε, σε περίπτωση ευδοκίμησης της ένστασης, είτε
να μην επιδικαστεί αποζημίωση, είτε να
επιδικαστεί η μεταξύ των αποδοχών των
υπό σύγκριση επαγγελματικών δραστηριοτήτων διαφορά (ΑΠ 691/1978 ΝοΒ
27, 525, ΕφΑθ 4965/1976 ΝοΒ 25, 81,
ΕφΑθ 6574/1979 ΝοΒ 27, 1343, Εφ.Αθ
106/1985 και 11791/1987, αδημ.).
Με τον δεύτερο λόγο της εφέσεως προβάλλεται από τους εκκαλούντες
ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο εσφαλμένα ερμήνευσε και εφήρμοσε το άρθρο
300 του Αστικού Κώδικα, διότι δεν δέχθηκε την ένσταση τους περί συνυπολογισμού κέρδους ζημίας καθόσον, α) η εφεσίβλητη μπορεί να προσληφθεί ως επιστήμων γεωπόνος σε όλες τις υπηρεσί-
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ες του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς
και σε μελετητικό γραφείο που απασχολεί γεωπόνους και β)σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να αλλάζει επάγγελμα διότι παρά τις σωματικές της βλάβες, έχει
τη δυνατότητα να προσληφθεί σε οποιαδήποτε θέση στο δημόσιο τομέα, λαμβάνοντας μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.000
ευρώ ή στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνοντας
αποδοχές ύψους 800 ευρώ.
Ο ισχυρισμός αυτός, όσον αφορά

το υπό στοιχείο β΄ σκέλος του περί αλλαγής επαγγέλματος της εφεσίβλητης είναι
αόριστος, αφού οι εκκαλούντες δεν ανέφεραν συγκεκριμένες θέσεις και το είδος
της εργασίας που θα μπορούσε να απασχοληθεί η εφεσίβλητη, ενόψει της φύσεως των σοβαρών κινητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, κατά το χρονικό
διάστημα από τις 1-9-2003 έως 31-122008 (πρβλ. Α.Π. 1609/1995, 691/1978,
ΣΤΕ 936/2009 Α΄ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).

41/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Ατσαλάκης, Ιάκωβος Μπαλτάς, Τάκης Σπηλιόπουλος,
Παύλος Καταφυγιώτης, Ευσταθία Σκούρα).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση τέκνου. Οι αξιώσεις των γονέων κατά των υποχρέων για διατροφική αποζημίωση και για αποζημίωση λόγω στέρησης των υπηρεσιών
του τέκνου προς αυτούς δεν επιτρέπεται να ασκηθούν σωρευτικά αλλά μόνο διαζευκτικά, διότι διαφορετικά απορρίπτονται ως μη νόμιμες. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αγωγή για το ορισμένο αυτών των κονδυλίων. Περιστατικά. Δαπάνες μνημοσύνου. Δεν επιδικάζονται στον καταβαλόντα οικείο του θανόντος. Χρηματική ικανοποίηση
λόγω ψυχικής οδύνης. Επιδικάσθηκαν 50.000 ευρώ, 30.000 ευρώ και 17.000 ευρώ,
αντίστοιχα, στους συγγενείς του θύματος έναντι 15.000 ευρώ, 6.000 ευρώ και 3.000
ευρώ που επιδικάσθηκαν από το Πρωτοδικείο.

Κατά το άρθρο 928 εδ. β Α.Κ. «σε
περίπτωση θανατώσεως προσώπου
οφείλεται από τον υπόχρεο αποζημίωση σε εκείνον που κατά το νόμο είχε δικαίωμα να απαιτήσει από το θύμα διατροφή ή παροχή υπηρεσιών. Η αποζημίωση του γονέα δικαιούχου λόγω στέρησης διατροφής, όταν πρόκειται για θανάτωση τέκνου καθορίζεται σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 1485 επ.ΑΚ.
Απαιτείται δηλαδή το δικαίωμα διατροφής του ενάγοντα δικαιούχου γονέα
να αποτελούσε αντίστοιχη νομική υποχρέωση του θανατωθέντος τέκνου και
δεν θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημιώ-

σεως υπέρ του επιζώντος γονέα, όταν
η παροχή διατροφής σε αυτόν από το
τέκνο γινόταν από απλή ελευθεριότητα.
Έτσι βασικές προϋποθέσεις για τη
θεμελίωση σχετικής αξιώσεως αποζημιώσεως αποτελούν η αδυναμία του δικαιούχου (γονέα) και η δυνατότητα του υποχρέου. Οπότε στοιχείο της αγωγής του γονέα
για αποζημίωση λόγω στέρησης της διατροφής που του παρείχε το θανατωθέν
τέκνο είναι εκτός των άλλων η απορία του
δικαιούχου αυτού, με την έννοια ότι αυτός
δεν έχει εισοδήματα ή πόρους ούτε περιουσία καθώς και ότι δεν είναι ικανός για
βιοποριστική εργασία κατάλληλη για την
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ηλικία, την κατάσταση της υγείας του και
τις λοιπές βιοτικές συνθήκες.
Περαιτέρω από τη διάταξη του
άρθρου 1508ΑΚ υπό τις αναφερόμενες
προϋποθέσεις καθιερώνεται νόμιμη υποχρέωση του τέκνου προς παροχή υπηρεσιών προς του γονείς του, οπότε γεννάται και αντίστοιχη αξίωση αυτών προς
παροχή αποζημιώσεως (928 ΑΚ) σε περίπτωση θανατώσεως από τρίτον του τέκνου και οι γονείς του θανατωθέντος τέκνου για να αξιώσουν αποζημίωση για τη
στέρηση με βάση την ΑΚ 1508 των προς
αυτούς υπηρεσιών του τέκνου τους πρέπει να επικαλεσθούν ότι το τέκνο αποτελούσε μέλος του οίκου των γονέων του
και διατρεφόταν από αυτούς (εφόσον
ήταν ενήλικο) καθώς και να προσδιορίζεται το είδος και η έκταση των υπηρεσιών που προσέφερε, ώστε να καθίσταται δυνατόν να κριθεί αν αυτές ήταν ανάλογες με τις δυνάμεις και τις βιοτικές του
συνθήκες και να αποτιμηθεί η αξία τους.
Με βάση τα ανωτέρω σε περίπτωση θανατώσεως του τέκνου οι γονείς του μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση είτε για στέρηση διατροφής, είτε
για στέρηση παροχής υπηρεσιών. Τα δικαιώματα αυτά των γονέων τελούν μεταξύ τους σε σχέση διαζευκτική και όχι
συμπλεκτική, οπότε εναπόκειται στους
γονείς ποιό από τα δύο δικαιώματα θα
επιλέξουν και δεν μπορούν να αξιώσουν
αποζημίωση και για τα δύο.
Εξάλλου η διάταξη του άρθρου
1508 ΑΚ προϋποθέτει ευπορία των εναγόντων γονέων που παρέχουν διατροφή
προς το τέκνο τους, ώστε να μπορούν να
αξιώσουν από αυτό την παροχή υπηρεσιών, ενώ η διάταξη του άρθρου 1486 ΑΚ
προϋποθέτει απορία των γονέων για να
μπορούν να αξιώσουν διατροφή από το
τέκνο τους, οπότε η εφαρμογή της πρώτης διάταξης αποκλείει την εφαρμογή
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της δεύτερης και αντιθέτως (Αθ.Κρητικός Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα έκδ. 2008 παρ. 19 σελ. 362 επ.,
ΕφΑθ 10116/1998 ΕλλΔνη 31.856).
Στην προκειμένη περίπτωση με
την πρώτη ως άνω κύρια αγωγή οι ενάγοντες γονείς επιδιώκουν την επιδίκαση σε αυτούς αποζημιώσεως 100 ευρώ
μηνιαίως στον καθένα και για το αναφερόμενο διάστημα λόγω στερήσεως των
υπηρεσιών που τους παρείχε το θανατωθέν τέκνο τους, το οποίο αποτελούσε
μέλλον του οίκου τους και διατρεφόταν
από αυτούς, χωρίς να προσδιορίζεται
το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών.
Παράλληλα οι ίδιοι ενάγοντες ζητούν σωρευτικά με το ως άνω πρώτο αίτημα, την επιδίκαση σε αυτούς αποζημιώσεως το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως στον καθένα λόγω στερήσεως της
διατροφής που εδικαιούντο από το θανατωθέν τέκνο τους, γιατί είναι άποροι,
στερούμενοι περιουσίας και πόρων, ενώ
ο πρώτος αυτών δεν εργάζεται, χωρίς
να επικαλούνται ότι είναι ανίκανοι προς
άσκηση βιοποριστικής εργασίας υπό την
έννοια που προαναφέρθηκε.
Τα κονδύλια αυτά πέραν της αοριστίας τους, αφού σε κάθε περίπτωση γίνεται αόριστη επίκληση των από το νόμο προϋποθέσεων χωρίς εξειδίκευση και προσδιορισμό των ως άνω στοιχείων, προβάλλονται σωρευτικά, ώστε η μία περίπτωση να
αποκλείει την άλλη, αφού η αξίωση αποζημιώσεως λόγω στέρησης υπηρεσιών
προϋποθέτει ευπορία των εναγόντων δικαιούχων που διέτρεφαν το θανατωθέν τέκνο τους, σε αντίθεση με την αποζημίωση
λόγω στέρησης διατροφής τους από το τέκνο που προϋποθέτει απορία τους.
Οπότε λόγω της σωρευτικής υποβολής των αιτημάτων αυτών τα σχετικά
κονδύλια της αγωγής καθίστανται μη νόμιμα, όπως ορθά απορρίφθηκαν και από
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το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και ο σχετικός λόγος εφέσεως της πρώτης υπό κρίση εφέσεως, με τον οποίο οι ενάγοντες
εκκαλούντες γονείς παραπονούνται για
την απόρριψη των κονδυλίων αυτών της
αγωγής τους πρέπει να απορριφθεί ως
ουσιαστικά αβάσιμος.
Περαιτέρω το ποσό των 1.000
ευρώ που ζητεί ο ίδιος πρώτος ενάγων
ως δαπάνη για την τέλεση του μνημοσύνου του θανόντος γιου του δεν αποτελεί αναγκαία δαπάνη, συνδεόμενη άμεσα με το γεγονός του θανάτου του προσώπου, αλλά δαπάνη στην οποία υποβάλλονται οι οικείοι του θανόντος από
λόγους ευπρέπειας και ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος προς τη μνήμη του θανόντος, οπότε δεν επιδικάζεται μεταξύ
των εξόδων κηδείας.
Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε τα ίδια και απέρριψε
το ως άνω κονδύλιο της αγωγής για δαπάνη μνημοσύνου, ως μη νόμιμο ορθά
εφάρμοσε το νόμο (άρθ. 928 ΑΚ) και ο
σχετικός αντίθετος λόγος της πρώτης
υπό κρίση έφεσης πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος.
Περαιτέρω το Δικαστήριο σταθμίζοντας όλες τις περιστάσεις που αφορούν
την ένδικη περίπτωση, όπως αυτές προκύπτουν από τις αποδείξεις που έχουν
προσκομισθεί και συγκεκριμένα τις ειδικότερες συνθήκες της θανατώσεως του
συγγενούς των εναγόντων, την ηλικία του,
μόλις 22 ετών, τη βαρύτητα της πράξης
αυτής, το βαθμό υπαιτιότητας των εναγομένων οδηγών, το ποσοστό συνυπαιτιότητας του παθόντος στην επέλευση του
τροχαίου ατυχήματος, αλλά και το θανατηφόρο αποτέλεσμα, το στενό συγγενικό
δεσμό του θανόντος με τους ενάγοντες,

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

τις αρνητικές επιπτώσεις στον ψυχικό
κόσμο αυτών και το υπόλοιπο του βίου
τους από το γεγονός του θανάτου, ιδιαίτερα των δύο πρώτων γονέων του θανόντος, αλλά και των λοιπών εναγόντων
δύο ενηλίκων αγάμων αδελφών του και
της πέμπτης ενάγουσας γιαγιάς του που
όλοι συμβίωναν στην ίδια οικία με τον θανόντα στη μικρή κοινωνία της πόλης Ματαράγκα Μεσολογγίου, αλλά και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής κρίνει ότι οι παραπάνω επιζώντες συγγενείς του θανόντος, λόγω του απροσδόκητου και με τις παραπάνω συνθήκες βιαίου θανάτου του υπέστησαν αναντίρρητα ψυχική οδύνη.
Επομένως πρέπει να επιδικασθεί
σε αυτούς χρηματική ικανοποίηση, της
οποίας το εύλογο χρηματικό ποσό, αφού
ληφθούν υπόψη οι παραπάνω συνθήκες
του θανάτου του συγγενούς τους, σε συνάρτηση προς την κοινωνική και σχετικά καλή οικονομική κατάσταση των διαδίκων φυσικών προσώπων πρέπει να
προσδιοριστεί σε 50.000 ευρώ για καθένα των δύο πρώτων εναγόντων γονέων,
30.000 ευρώ για καθένα τρίτο και τέταρτο, αδελφών του και 17.500 ευρώ για την
πέμπτη ενάγουσα γιαγιά του θανόντος.
Τα ποσά αυτά είναι υψηλότερα
αυτών που επιδικάσθηκαν από την ως
άνω αιτία στους ενάγοντες πρωτοδίκως και συγκεκριμένα 15.000, 6.000 και
3.000 ευρώ αντίστοιχα στον καθένα και
ο σχετικός λόγος εφέσεως της δεύτερης
υπό κρίση εφέσεως που παραπονούνται
οι δύο πρώτοι εναγόμενοι ότι έπρεπε να
επιδικαστούν ποσά χρηματικής ικανοποιήσεως μικρότερα των ως άνω πρέπει
να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος.
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58/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Νικόλαος Λαλιώτης).
Σωματική βλάβη από αυτοκινητικό ατύχημα. Δεδικασμένο από τελεσίδικη απόφαση,
η οποία εκδόθηκε επί προγενέστερης αγωγής. Ποια ζητήματα περιλαμβάνει το δεδικασμένο. Παραγραφή της αξίωσης από αδικοπραξία του ζημιωθέντος τρίτου κατά του
υποχρέου και της ασφαλιστικής εταιρίας. Για να επεκταθεί η παραγραφή κατά της τελευταίας από διετή (κατά το προϊσχύον δίκαιο) σε πενταετή με βάση τη σωρευτική
αναδοχή χρέους, πρέπει η βάση αυτή να περιέχεται στην αγωγή και δεν επιτρέπεται
να προβληθεί για πρώτη φορά με τις προτάσεις του πρώτου βαθμού ή με την έφεση.
Προϋποθέσεις για την επιμήκυνση της παραγραφής σε εικοσαετή. Διάκριση μεταξύ
προβλεπτής και απρόβλεπτης ζημίας και συνέπειες αυτής της διάκρισης ως προς το
χρόνο έναρξης της παραγραφής. Περιστατικά. Προϋποθέσεις για την επιδίκαση της
χρηματικής παροχής του άρθρου 931 ΑΚ. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 321, 322, 324, 325, 331
ΚΠολΔ και 929 ΑΚ, προκύπτει ότι σε περίπτωση αγωγής αποζημίωσης που θεμελιώνεται σε αδικοπραξία από την οποία
έχει προκληθεί βλάβη του σώματος ή της
υγείας προσώπου, η τελεσίδικη απόφαση
που έχει εκδοθεί επί προγενέστερης αγωγής του παθόντος, αποτελεί δεδικασμένο
στη νέα δίκη, κατά την οποία, με βάση την
αδικοπραξία που κρίθηκε, επιδιώκεται η
παραπέρα ανόρθωση της συνεχιζόμενης
ζημίας, εφόσον δεν επήλθε μεταβολή του
νομικού καθεστώτος που διέπει το δικαίωμα και των πραγματικών περιστατικών
που το αποτέλεσαν, τόσο ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η αδικοπραξία και την υπαιτιότητα του εναγομένου ή των προσώπων που είχαν προστηθεί από αυτόν, όσο και ως προς τη ζημία που υπέστη ο ενάγων κατά το χρονικό
διάστημα που περιλαμβάνεται στην πρώτη αγωγή, όχι όμως και για μεταγενέστερο
χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι δυνατόν η αδικοπραξία να εξακολουθήσει να
αναδίδει συνέπειες που δεν προβλέφθη-

καν με την πρώτη αγωγή (ΑΠ 4/2001, ΑΠ
88/2000, ΑΠ 166/99 ΕλΔ 40, 1040).
Εξάλλου από τις ίδιες πιο πάνω
διατάξεις, προκύπτει επίσης ότι εκείνος
που δεν ζήτησε με προηγούμενη αγωγή του ολόκληρη την απαίτηση του, αλλά
μόνο μέρος αυτής, δεν εμποδίζεται να
επιδιώξει με νέα αγωγή και το υπόλοιπο,
εφόσον αυτό δεν αποτέλεσε αντικείμενο
της πρώτης δίκης (ΑΠ 2038/2006 δημοσ.
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 426/2000 ΕλΔ 2000, 1576,
ΕΑ 3276/2002 ΕλΔ 2003, 510).
Από το συνδυασμό των άρθρων
247, 251, 298, 914 και 937 ΑΚ συνάγεται ότι σε περίπτωση αδικοπραξίας, αφότου εκδηλώθηκε το ζημιογόνο γεγονός,
γεννάται υπέρ του ζημιωθέντος αξίωση
αποζημίωσης για την όλη ζημία, θετική
και αποθετική, παρούσα ή μέλλουσα, αν
είναι προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία
των πραγμάτων και εφόσον η δικαστική
της επιδίωξη είναι δυνατή, η δε παραγραφή της αξίωσης αυτής είναι πενταετής και αρχίζει να τρέχει για όλες τις ζημίες ενιαία, από τότε που ο ζημιωθείς έλαβε
γνώση των πρώτων επιζήμιων συνεπει-
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ών και του υπόχρεου προς αποζημίωση.
Ως γνώση της ζημίας νοείται η
γνώση των επιζήμιων συνεπειών της αδικοπραξίας, χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητη η γνώση της ακριβούς έκτασης
της ζημίας. Τρέχει δε από τότε ο χρόνος
παραγραφής για όλες τις ζημιές, επελθούσες και μέλλουσες, εκτός από εκείνες
των οποίων δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων.
Σε περίπτωση αξιώσεων του ζημιωθέντος τρίτου κατά της ασφαλιστικής εταιρίας, που κατά τον κρίσιμο χρόνο είχε ασφαλίσει την αστική ευθύνη
του υπόχρεου προς αποζημίωση προσώπου, η παραγραφή αυτή είναι διετής
και αρχίζει από την ημέρα του ατυχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 του
ν. 489/1976, όπως ίσχυε πριν από την
αντικατάσταση του με το άρθρο 8 του ν.
3557/2007, με την επιφύλαξη των περί
αναστολής και διακοπής διατάξεων των
άρθρων 255 επ. και 260 επ. ΑΚ.
Εξάλλου από τις συνδυασμένες
διατάξεις των άρθρων 261 εδ. α΄ ΑΚ και
221 παρ.1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι σε περίπτωση άσκησης αγωγής για μέρος μόνο
της αξίωσης για αποζημίωση, η επίδοση της αγωγής διακόπτει την παραγραφή μόνο για το μέρος αυτό, ως προς το
οποίο δημιουργείται αντίστοιχα εκκρεμοδικία, όχι δε και για άλλες αξιώσεις προς
αποζημίωση από την ίδια αιτία, που ανάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο, έστω και
αν, ως προς τις τελευταίες, είχε διατυπωθεί επιφύλαξη για τη δικαστική επιδίωξη
τους (ΑΠ 123/99 ΕλΔ 40, 774).
Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 268 εδ. α΄ ΑΚ, κατά την
οποία «κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται
μετά είκοσι χρόνια, και αν ακόμη η αξίωση καθαυτή υπαγόταν σε συντομότε-
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ρη παραγραφή», αν βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ύπαρξη αξίωσης για θετική και αποθετική ζημία και
αδικοπραξία, η οποία υπόκειται κατ’ αρχήν στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 937 παρ.1 ΑΚ, από την τελεσιδικία αρχίζει εικοσαετής παραγραφή και
ως προς το μέρος της όλης αξιώσεως
για αποκατάσταση της ζημίας, η οποία
ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου, για τον οποίο επιδικάσθηκε αποζημίωση (ΟλΑΠ 24/2003 ΕλΔ 44, 1262).
Και τούτο διότι το μέρος αυτό της
αξίωσης, καίτοι δεν περιέχεται ειδική
αναγνωριστική διάταξη στην απόφαση,
θεωρείται ότι έχει βεβαιωθεί (εμμέσως)
στην περίπτωση αυτή με την παρεμπίπτουσα δικαστική κρίση, η οποία ήταν
αναγκαία για την ύπαρξη δικαιώματος
αποζημίωσης του παθόντος γενικώς για
κάθε ζημία από την αδικοπραξία.
Αναγκαία όμως προϋπόθεση για
τη δέσμευση από το δεδικασμένο εκδοθείσας απόφασης είναι η ασκούμενη με
τη μεταγενέστερη αγωγή αξίωση καταβολή αποζημίωσης (για βλάβη π.χ. του
σώματος ή της υγείας του παθόντος σε
ατύχημα από αυτοκίνητο) να μπορούσε απ’ αρχής να προβλεφθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η ζημία είναι απρόβλεπτη, ισχύει νέα παραγραφή για εκείνες τις δυσμενείς συνέπειες που δεν μπορούσαν από την αρχή
να προβλεφθούν κατά τους κοινούς κανόνες, η οποία (παραγραφή) και αρχίζει από τότε που ο παθών έλαβε γνώση
των νέων δυσμενών συνεπειών και της
αιτιώδους συνάφειας τους με το ατύχημα (ΑΠ 1100/2005 ΝοΒ 54, 191).
Κατά τη διάταξη του άρθρου
931ΑΚ « η αναπηρία ή η παραμόρφωση,
που προξενήθηκε στον παθόντα, λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης, αν επιδρά στο μέλ-
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λον του». Ως αναπηρία θεωρείται κάποια
έλλειψη της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου, ενώ
ως παραμόρφωση, νοείται κάθε ουσιώδης αλλοίωση της εξωτερικής εμφάνισης
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 παραμόρφωσης
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 εξέλιξης 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 και απόδειξη ζημίας περιουσιακής, δηλαδή διαφοράς μεταξύ της περιουσιακής κατάστασης μετά το ζημιογόνο γεγονός και εκείνης που θα υπήρχε χωρίς αυτό.
Εξάλλου η συνεπεία της αναπηρίας ή παραμόρφωσης ανικανότητα προς
εργασία, εφόσον προκαλεί στον παθόντα περιουσιακή ζημία αποτελεί βάση
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αξίωσης 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 παραμόρφωσης 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 παραμόρφωσης, 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 παραμόρφωσης αφενός
και την ηλικία του παθόντος αφετέρου.
Είναι πρόδηλο ότι η κατά την ΑΚ
931 αξίωση είναι διαφορετική : α) από την
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 σωρευ-
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τικώς, είτε μεμονωμένως, αφού πρόκειται για αυτοτελείς αξιώσεις και η θεμελίωση κάθε μιας από αυτές δεν προϋποθέτει αναγκαίως την ύπαρξη μιας των λοιπών (ΑΠ 433/2008, 177/2008, 634/2007,
514/2007, 154/2007 δημ. ΝΟΜΟΣ).
Αποδείχτηκε ότι η κατάσταση της
υγείας του ενάγοντος, μετά την έξοδο του
από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (31-1-2003), παρέμεινε ίδια,
χωρίς να επιδέχεται περαιτέρω χειρουργική αντιμετώπιση και πρέπει να θεωρηθεί μόνιμη. Μάλιστα έκτοτε δεν προκύπτει οιαδήποτε νοσηλεία του ενάγοντος σε νοσοκομείο για αντιμετώπιση κάποιας αιφνίδιας απρόβλεπτης επιπλοκής.
Την πορεία αυτή της υγείας του ο ενάγων
(και ανεξαρτήτως τυχόν προσδοκίας του
για ίαση ή καλυτέρευση) γνώριζε δεκαπέντε ημέρες μετά από την έξοδό του
από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, σε νεώτερη επίσκεψή του
σ’ αυτό. Ο ισχυρισμός του ότι για πρώτη
φορά έλαβε γνώση της μονιμότητας και
του βαθμού της αναπηρίας του μετά την
υποβολή του στις 28-6-2005 σε νευροφυσιολογικό έλεγχο από το νευρολόγο
Σ.Ρ, δεν κρίνεται βάσιμος από ουσιαστική άποψη, αφού ήδη στην προγενέστερη από 26-2-2004 αγωγή του, ο ενάγων
περιγράφει εναργώς τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του από τον ένδικο τραυματισμό του, αναφέροντας συγκεκριμένα
ότι έχει υποστεί συντριπτικό κάταγμα αριστερού χεριού με βαρύτατη και μη αναστρέψιμη, κατά τις προβλέψεις των γιατρών, βλάβη των νεύρων, από την οποία
πιθανολογείται ότι θα υποστεί μερική κινητική ανικανότητα των δακτύλων του χεριού του, ότι δεν διερευνήθηκε η βαρύτατη βλάβη των νεύρων των τριών δακτύλων του (αντίχειρα, δείκτη και μέσου) του
αριστερού του χεριού κατά την εγχείρηση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο-
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μείο Πατρών, αλλά μετά την έξοδό του απ’
αυτό και ότι μετά από δεκαπέντε ημέρες
από τότε, σε εξέτασή του στο ίδιο Νοσοκομείο, διαπιστώθηκε πέραν της βαριάς
κάκωσης του αριστερού του αντιβραχίου, βαριά εξελκιστική πάρεση μυοδερματικού και μέσου νεύρου. Από κανένα άλλωστε στοιχείο δεν αποδείχθηκε οποιαδήποτε επιδείνωση της υγείας του ενάγοντος, που εκδηλώθηκε μετά την άσκηση
της προγενέστερης αγωγής του και δεν
μπορούσε να προβλεφθεί.
H δεύτερη των εναγομένων επαναφέρει με την έφεση της την προβληθείσα απ’ αυτήν ένσταση παραγραφής των
ασκούμενων με την υπό κρίση αγωγή αξιώσεων του ενάγοντος, ισχυριζόμενη ότι
από το χρόνο που έλαβε χώρα το ένδικο
ατύχημα (26-1-2003) έως την κοινοποίηση
σ’ αυτήν της δεύτερης αγωγής (21-9-2006)
παρήλθε ο χρόνος της διετούς παραγραφής του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 489/1976.
Η ένσταση αυτή είναι ουσιαστικά
βάσιμη και πρέπει να γίνει δεκτή, αφού οι
αξιώσεις του ενάγοντος δεν ασκήθηκαν
μέσα στη διετία που ορίζει η ανωτέρω διάταξη, από τότε που αυτός έλαβε γνώση των επιζήμιων συνεπειών του τραυματισμού του και των υπόχρεων προς
αποζημίωση προσώπων, κατά τα εκτιθέμενα στην προγενέστερη αγωγή του,
οι δε ένδικες αξιώσεις ήταν προβλεπτές,
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων.
Ο ενάγων αμυνόμενος κατά της
ως άνω ένστασης παραγραφής απαράδεκτα επιχείρησε με τις πρωτοδίκως και
τις κατ’ έφεση υποβληθείσες έγγραφες
προτάσεις του να θεμελιώσει την αγωγή του στη σωρευτική αναδοχή χρέους,
ώστε να ισχύει και ως προς τη δεύτερη
των εναγομένων η πενταετής παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ.
Και τούτο γιατί προβλέποντας ο
παθών προβολή από τον ασφαλιστή της
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εκ του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 489/1976
ένστασης παραγραφής, θα πρέπει προς
εξουδετέρωσή της να ασκήσει, είτε πλαγιαστικώς κατ’ άρθρ. 72 ΚΠολΔ τα δικαιώματα του ασφαλισμένου (υπαιτίου του
ατυχήματος) κατά του ασφαλιστή, ενόψει
της παραγραφής των 4 ετών από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε
η αξίωση (άρθρο 10 του ν. 2496/1997),
είτε να θεμελιώσει την αξίωση στην σωρευτική αναδοχή χρέους (άρθρο 477
ΑΚ), που προκύπτει από την κατάθεση
κατ’ άρθρο 43 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ)
από τον ασφαλιστή στο αστυνομικό τμήμα του αποδεικτικού ασφάλισης.
Αν δεν πράξει τούτο με την αγωγή, δε μπορεί μεταγενεστέρως να το πράξει το πρώτον με τις έγγραφες προτάσεις
του πρώτου βαθμού ή με την έφεση, γιατί κάτι τέτοιο αποτελεί ανεπίτρεπτη (άρθρο 224 ΚΠολΔ) είτε μεταβολή της βάσης
της αγωγής, είτε προσθήκη νέας βάσης
αγωγής (ΑΠ 828/2005 ΕλΔ 2006,105, ΑΠ
442/2005 δημοσ. ΝΟΜΟΣ).
Ούτε εξάλλου είχε έννομη σημασία για τη διαδρομή του χρόνου της παραγραφής η επιφύλαξη την οποία διατύπωσε ο ενάγων με την προγενέστερη αγωγή του για τη διεκδίκηση άλλης
αποζημίωσης για περαιτέρω ζημία του

από το ως άνω ατύχημα (βλ. Α. Κρητικού «Αποζημίωση αυτοκινητικά ατυχήματα» εκδ. 2008 παρ. 23, αρ. 42).
Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε, ο ενάγων εξαιτίας του τραυματισμού
του υπέστη μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό 5-10 %, όπως αποφάνθηκε ο ως
άνω πραγματογνώμονας. Πλην όμως
δεν προέκυψε ότι η μερική αυτή αναπηρία του ενάγοντος θα επηρεάσει το μέλλον του. Ειδικότερα από την άνω έκθεση πραγματογνωμοσύνης δεν προκύπτει ότι η μερική αυτή αναπηρία του ενάγοντος αποκλείει ή περιορίζει την επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική του
εξέλιξη, αλλά ότι θα έχει αυτός δυσχέρεια
στις καθημερινές συνήθεις χρήσεις του
αριστερού άκρου χεριού του.
Εξάλλου ο ενάγων μετά τον
τραυματισμό του και την εξ αυτού μερική αναπηρία του εισήχθη στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει τη δυνατότητα να διοριστεί
ως δάσκαλος στην Α/βαθμια εκπαίδευση, όπως ο ίδιος αναφέρει στις έγγραφες προτάσεις του στον πρώτο βαθμό.
Έτσι η αγωγική αξίωση του ενάγοντος
για την επιδίκαση αυτοτελούς και ιδιαίτερης αποζημίωσης εκ του άρθρου 931
ΑΚ κρίνεται ουσιαστικά αβάσιμη.

100/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άγγελος Στεργιόπουλος, Αθανάσιος Στρεπέλιας, Νικόλαος Λαλιώτης).
Ο οδηγός που είναι κάτοχος νόμιμης άδειας οδήγησης υποχρεούται να την ανανεώσει
μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του, διαφορετικά αυτή παύει να ισχύει.
Αν συμβεί τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο οδηγό που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της
ηλικίας του χωρίς αυτός να έχει ανανεώσει την άδεια οδήγησης συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού της ευθύνης του ασφαλιστή. Ο τελευταίος δικαιούται να ζητήσει από
τον ασφαλισμένο αναγωγικά ό,τι υποχρεώθηκε να καταβάλει στον ζημιωθέντα τρίτο.
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Με το άρθρο 95 παρ.1 του ν.
2696/1999 (ΚΟΚ) ορίζεται, ότι οι άδειες
οδήγησης των κατηγοριών Α΄ και Β΄ και
των υποκατηγοριών Α1 και Β1 ισχύουν
χρονικά μέχρι να συμπληρώσουν οι κάτοιχοι τους το εξηκοστό πέμπτο (65ο )
έτος της ηλικίας τους (εδ.α΄). Μετά από
τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής ανανεώνονται κάθε τρία (3) έτη από την έκδοση ή την ανανέωση τους, μετά από ιατρική εξέταση (εδ.γ΄).
Εξάλλου, με την παρ.3 του ίδιου
ως άνω άρθρου ορίζεται, ότι η ανανέωση της άδειας οδήγησης μπορεί να γίνει
οποτεδήποτε, όχι όμως προ του διμήνου
το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της. Άδεια οδήγησης που ανανεώνεται πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους
ηλικίας του κατόχου της σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης της ισχύος της μετά τη συμπλήρωση του 68ου έτους της ηλικίας του. Η
ανανέωση γίνεται χωρίς θεωρητική και
πρακτική εξέταση, έπειτα από ιατρική
εξέταση, κατά την οποία πρέπει να κριθεί ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας.
Περαιτέρω, με την παρ.4 εδ. α΄
του προαναφερόμενου άρθρου ορίζεται
ότι για τον υπολογισμό της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας λαμβάνεται
υπόψη η ημερομηνία (ημέρα, μήνας) και
το έτος γέννησης του κατόχου της άδειας
και, τέλος, με την πάρ.5 εδ. β΄ περ. α΄ του
εν λόγω άρθρου ορίζεται «η άδεια οδήγησης θεωρείται ότι δεν ισχύει, αν έληξε ο
χρόνος ισχύος της». Η δικαιολόγηση των
ως άνω ρυθμίσεων πρέπει να αναζητηθεί στο ενδιαφέρον του νομοθέτη να θέσει υπό ιατρικό έλεγχο την ικανότητα του
κατόχου της άδειας ικανότητας να οδηγεί
μετά τη συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας.
Επανάληψη της θεωρητικής και
πρακτικής εξέτασης του οδηγού δεν απαι-
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τεί ο νόμος. Για να πιέσει όμως τον κάτοχο
σε ανανέωση της άδειας πριν από τη λήξη
της ισχύος της, ορίζει δραστική κύρωση.
Η κύρωση αυτή είναι παύση της ισχύος
της άδειας, η οποία μπορεί και πάλι να
ανακτήσει την ισχύ της με την ανανέωση της, εφόσον ο κάτοχος της υποβληθεί στην ιατρική εξέταση που επίσης ο
νόμος προβλέπει στην ιατρική εξέταση
που επίσης ο νόμος προβλέπει, η οποία
(ανανέωση) ισχύει από τότε που θα χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο η ανανεωμένη άδεια ικανότητας οδηγού.
Στην περίπτωση αυτή η άδεια
δεν ανατρέχει ούτε μπορεί να ανατρέξει στον χρόνο λήξεως της προηγούμενης άδειας, αφού οι διατάξεις που προαναφέρθηκαν δεν ορίζουν ότι η ανανέωση έχει αναδρομική ισχύ. Εξάλλου, αυτό
δεν θα ήταν σύμφωνο με την πραγματικότητα, αφού η ιατρική εξέταση, που
γίνεται σε ορισμένο χρόνο, δεν μπορεί
να αναφέρεται σε προγενέστερο χρόνο.
Εξάλλου, με το άρθρο 25 παρ. 6
της υπ’ αριθμ. Κ4/585/5.4.1978 αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου ορίζεται
ότι «αποκλείονται της ασφαλίσεως ζημίαι προξενούμεναι υπό οδηγού μη έχοντος την υπό του νόμου και δια την κατηγορίαν του οχήματος το οποίον οδηγεί προβλεπομένην άδειαν οδηγήσεως».
Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται
ο αποκλεισμός της ευθύνης του ασφαλιστή για τον λόγο που σ’ αυτήν αναφέρεται (έλλειψη άδειας ικανότητα οδηγού),
όχι έναντι αυτού που ζημιώθηκε, αλλά
μόνο έναντι του ασφαλισμένου.
Η περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 25 της υπ’ αριθμ. Κ4/585/5.4.1978
αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου
συντρέχει και όταν κατά τον χρόνο του
ατυχήματος έχει λήξει η άδεια ικανότητας
οδηγού λόγω συμπληρώσεως από τον
κάτοχο της του 65ου έτους της ηλικίας
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του και δεν έχει χωρήσει ανανέωση της
κατά το άρθρο 95 του ν. 2696/1999, διότι
έτσι ολοκληρώνεται η κύρωση την οποία
επιβάλλει η διάταξη της παρ.5 εδ. β΄ περ.
α΄ αυτού του άρθρου (95 ν.2696/1999).
Ειδικότερα, η διατύπωση της
παρ. 6 του άρθρου 25 της υπ’ αριθμ.

Κ4/585/5.4.1978 αποφάσεως του
Υπουργού Εμπορίου είναι γενική. Τον
αποκλεισμό της ευθύνης του ασφαλιστή
τον συνδέει με την έλλειψη άδειας ικανότητας οδηγού. Τα αίτια της έλλειψης αυτής δεν ερευνώνται (Εφ.Πατρ. 32/2008
Επισκ.Εμπ.Δικ. 2008, 540).

112/2010
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Πάνος Παπαχρήστου, Γεώργιος Τάτσης, Ευθύμιος Σιδέρης).
Θανάτωση προσώπου σε αυτοκινητικό ατύχημα. Διεκδίκηση διατροφικής αποζημίωσης κατά
των υποχρέων από τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα του θανόντος. Στοιχεία που πρέπει να
περιέχει η αγωγή για να είναι ορισμένη. Απόρριψη της αγωγής ως αόριστης. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
928 εδ. β. 1389 και 1390 ΑΚ προκύπτει
ότι σε περίπτωση θανατώσεως συζύγου
και πατρός στην αγωγή αποζημιώσεως
του άλλου συζύγου και του τέκνου για την
αποκατάσταση της ζημίας τους από τη
στέρηση του δικαιώματος τους διατροφής πρέπει να μνημονεύονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) Η ύπαρξη γάμου μεταξύ δικαιούχου και υποχρέου, όπως και
η γονική σχέση β) η θανάτωση του υποχρέου από παράνομη και υπαίτια πράξη του εναγομένου, γ)ο πιθανός χρόνος
ζωής του υποχρέου σε διατροφή συζύγου και πατρός και δ)το ποσό της καταβλητέας από αυτόν διατροφής ανάλογα
με τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής.
Αντίθετα δεν απαιτείται για να είναι
ορισμένη η αγωγή αποζημιώσεως να γίνεται αποτίμηση της συνεισφοράς που θα
παρείχε καθένας από τους συζύγους για
την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας. Στη περίπτωση δε στέρησης διατροφής ανηλίκου κατιόντος η αγωγή για
να είναι ορισμένη πρέπει ν’ αναφέρει ότι ο
ανήλικος δεν έχει περιουσία και εισοδήμα-

τα από αυτή ή ότι έχει περιουσία αλλά τα εισοδήματα της περιουσίας του ή το προϊόν
της εργασίας του που είναι κατάλληλη για
την ηλικία του και τις συνθήκες της ζωής
του δεν αρκούν για τη διατροφή του (βλ.ΑΠ
1067/1996 ΕΕΝ 1999, 208, ΑΠ 933/2002
ΕλλΔνη 2003, 1276, ΑΠ 1914/2005 ΕλλΔνη 2006, 430, ΕφΑθ 4299/1993 ΕλλΔνη
35,51, ΕφΑθ 2014/2000 ΕλλΔνη 2001,
1646, Κρητικός Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα § 19 αρ. 74, 75 σελ.
376, 377 Κων/νο Παπαδόπουλο Αγωγές
Οικογενειακού δικαίου έκδοση 2001 τ.Α΄
σελ. 266 τόμος Β΄ σελ. 162).
Στη προκειμένη περίπτωση η υπό
κρίση αγωγή με το προαναφερόμενο περιεχόμενο είναι αόριστη ως προς όλα τα κονδύλια της αιτούμενης διατροφής και τούτο
διότι δεν αναφέρεται σ’αυτήν η ηλικία του
θανόντος στον χρόνο του ατυχήματος ούτε
η κατάσταση της υγείας του ώστε να μπορεί
να εκτιμηθεί από το Δικαστήριο αλλά και να
μπορέσουν οι εναγόμενοι να αμυνθούν ως
προς τον προσδιορισμό των χρονικών διαστημάτων για τα οποία ζητείται αποζημίωση για στέρηση διατροφής κατά τα οποία
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ο υπόχρεος αν δεν μεσολαβούσε το επίδικο ατύχημα θα ζούσε και θα ήταν ικανός
να εκπληρώσει την υποχρέωση του για διατροφή ενόψει της ηλικίας του και της κατάστασης της υγείας του.
Η αναφορά του ανωτέρω στοιχείου είναι απαραίτητη για τον καθορισμό του
ύψους της καταβλητέας αποζημιώσεως
της διάρκειας της ανωτέρω υποχρεώσεως η οποία προσδιορίζεται από τον χρόνο
στον οποίο ο θανών θα ήταν υποχρεωμένος για παροχή διατροφής ακρότατο όριο
του οποίου αποτελεί η πιθανή διάρκεια
ζωής του θύματος. Στο υπολογισμό αυτό
βοηθούν οι στατιστικοί πίνακες οι οποίοι
ως διδάγματα της κοινής πείρας λαμβάνονται υπόψει αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο κατ’ άρθρο 336 § 4 του ΚΠολΔ.
Η αναφορά μόνο του χρόνου
συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας της ενάγουσας συζύγου του στις
17.10.2007 και ότι ο θανών ως το χρόνο
αυτό κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα ζούσε και θα εργαζόταν δεν καλύπτουν τις ανωτέρω ελλείψεις. Ούτε δε
από τη προσκομιδή εγγράφων (πιστοποιητικών από τον Δήμο, ποινική δικογραφία κ.λπ) δύναται να καλυφθεί η έλ-

λειψη του στοιχείου αυτού, όπως αβασίμως υποστηρίζουν οι εκκαλούντες.
Επί πλέον δεν αναφέρεται στην
αγωγή ως προς τα κονδύλια της διατροφής των ανηλίκων τέκνων της ενάγουσας
το στοιχείο της έλλειψης από αυτά ατομικής περιουσίας και εισοδημάτων από
την περιουσία αυτή ή της αναφοράς ότι
έχουν περιουσία αλλά τα εισοδήματα της
περιουσίας τους ήτο προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για τη διατροφή τους.
Η αναφορά στην αγωγή ότι το μοναδικό μέλος της οικογενείας της ενάγουσας που εργαζόταν ήταν ο θανών δεν καλύπτει την έλλειψη αυτή η οποία δεν καλύπτεται επίσης από την αναφορά στη προσθήκη-αντίκρουση, των προτάσεων που
κατέθεσε η ενάγουσα κατά την εκδίκαση
της υπόθεσης που εκδόθηκε η 246/2007
μη οριστική απόφαση του Πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου, ότι η οικογένεια της στερείτο
οποιουδήποτε εισοδήματος πλην του εισοδήματος του συζύγου της. Ούτε φυσικά καλύπτεται η έλλειψη αυτή με την κατάθεση του μάρτυρα της και την αποδεικτική εν γένει διαδικασία, όπως αβασίμως
υποστηρίζουν οι εκκαλούντες.

149/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ελένη Κούφη, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σταύρος Κοντονής, Ιωάννης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος
Αγγελόπουλος, Βασίλειος Ασπρούλιας, Καλλιόπη Φωτιάδη, Νικόλαος
Κυριακόπουλος).
Θανάτωση προσώπου σε αυτοκινητικό ατύχημα. Δικαιούχοι χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς οι πρώτοι εξάδελφοι, οι
σύζυγοι των αδελφών, οι θείοι και οι ανηψιοί του θύματος και τα τέκνα των ανηψιών
αυτού. Η συνυπαιτιότητα του παθόντος ως στοιχείο προσδιοριστικό του ύψους της
χρηματικής ικανοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο,
αλλά πρέπει να προταθεί κατ’ ένσταση από τον εναγόμενο. Αν το ατύχημα προκλήθηκε από τη συγκλίνουσα υπαιτιότητα περισσοτέρων, δημιουργείται μεταξύ τους οφει-
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λή εις ολόκληρο. Ο βαθμός συμμετοχής εκάστου στην πρόκληση του ατυχήματος θα
προσδιοριστεί στη δίκη αναγωγής που θα γίνει μεταξύ τους.

Κατά το άρθρο 932 εδ. γ’ ΑΚ σε
περίπτωση θανατώσεως προσώπου η
χρηματική ικανοποίηση μπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύματος
λόγω ψυχικής οδύνης. Στην διάταξη αυτή
δεν γίνεται προσδιορισμός της έννοιας του όρου «οικογένεια του θύματος»,
προφανώς, γιατί ο νομοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσμευτικώς τα όρια
ενός θεσμού, ο οποίος, ως εκ της φύσεώς του ‚ υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις εκ των κοινωνικών διαφοροποιήσεων κατά την διαδρομή του χρόνου.
Κατά την αληθή όμως έννοια της
εν λόγω διατάξεως, που απορρέει από
τον σκοπό της θεσπίσεώς της, στην οικογένεια του θύματος περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόμενοι συγγενείς
του θανατωθέντος που δοκιμάσθηκαν ψυχικά από την απώλειά του και στην ανακούφιση του ηθικού πόνου τους στοχεύει η διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν μαζί
τους ή διέμεναν χωριστά (Ολ ΑΠ 21/2000).
Υπό την έννοια αυτή δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προσώπων
τούτων, τα οποία δικαιούνται χρηματικής ικανοποιήσεως, λόγω ψυχικής
οδύνης, οι πρώτοι εξάδελφοι, οι σύζυγοι των αδελφών, οι θείοι και ανηψιοί
του θύματος και τα τέκνα των ανηψιών
του θύματος, αδιαφόρως αν υπάρχουν
και άλλοι εγγύτεροι συγγενείς ή αν αυτοί είναι οι μόνοι επιζώντες συγγενείς
του (ΑΠ 868/2002 Ελ.Δ/νη 44,1276, ΑΠ
749/2000 ΕλΔ/νη 42,76, Αθ. Κρητικού,
Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα, έκδοση 2008, παρ.20, αριθμ.29).
Κατά το άρθρο 926 εδ. α’ ΑΚ αν
από κοινή πράξη περισσοτέρων προήλθε η ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι ενέ-

χονται εις ολόκληρον. Εξάλλου ‚ κατά το
άρθρο 482 ΑΚ σε περίπτωση οφειλής εις
ολόκληρον ο δανειστής έχει το δικαίωμα
να απαιτήσει την παροχή κατά την προτίμησή του από οποιονδήποτε συνοφειλέτη, είτε ολικά είτε μερικά Έως την καταβολή ολόκληρης της παροχής παραμένουν υπόχρεοι όλοι οι συνοφειλέτες.
Συνέπεια δε της εις ολόκληρον ευθύνης των πλειόνων εναγομένων από αδικοπραξία είναι ότι αυτοί δεν μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο να τους προσδιορίσει με την απόφασή του τον βαθμό συμμετοχής τους στο ατύχημα. Αυτό θα γίνει στην
δίκη αναγωγής μεταξύ των εις ολόκληρον
υποχρέων δηλαδή μετά την ικανοποίηση
του παθόντος μέσω ενός από αυτούς και
ακολούθως της εναγωγής από αυτόν των
άλλων ευθυνομένων (ΑΠ 642/2007 αδημ.,
ΕφΑθην. 9284/1998 Ελ.Δ/νη 41,143, Αθ.
Κρητικού ο.π. §12, αριθμ.15,16).
Το δικαστήριο προκειμένου να
προσδιορίσει την οφειλόμενη στον παθόντα ή στην οικογένεια του θύματος κατά
την εύλογη κρίση του χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη ή την ψυχική οδύνη, που υπέστησαν από την αδικοπραξία,
λαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπόψη ως προσδιοριστικό στοιχείο και την συνυπαιτιότητα του παθόντος είτε στην ίδια την αδικοπραξία είτε στην έκταση της ζημίας του.
Τα περιστατικά που συγκροτούν την
συνυπαιτιότητα αυτή του παθόντος πρέπει
να προταθούν κατ’ ένσταση και να αποδειχθούν από τον εναγόμενο. Αν το δικαστήριο της ουσίας λάβει υπόψη συνυπαιτιότητα χωρίς προβολή της από τον εναγόμενο
ή δεν την λάβει υπόψη καίτοι παραδεκτώς
προβλήθηκε υποπίπτει στην πλημμέλεια
του άρθρου 559 αρ.8 ΚΠολΔ (ΑΠ 395/2007
αδημ., ΑΠ 1527/2001 Ελ.Δ/νη 44,1561,

710

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αθαν. Κρητικού ο.π. § 20 αριθμ. 52).
Από την επισκόπηση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δικής αλλά και
των προτάσεων που κατέθεσαν οι εφεσίβλητοι — εναγόμενοι στην πρωτοβάθμια δίκη προκύπτει ότι οι τελευταίοι δεν
πρόβαλαν κατ’ ένσταση στην πρωτόδικη
δίκη συνυπαιτιότητα της θανούσας Ε.Π

στον προκληθέντα κατά το επίδικο ατύχημα θανάσιμο τραυματισμό της ‚ λόγω
μη χρήσεως ζώνης ασφαλείας και συνεπώς η εκκαλουμένη απαραδέκτως έλαβε
υπόψη τέτοια συνυπαιτιότητα της ανωτέρω θανούσας κατά τον προσδιορισμό
της χρηματικής ικανοποιήσεως που επιδίκασε στους εκκαλούντες.

165/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου-Τσιμπούκη, Αριστείδης Τζωρτζόπουλος,
Γεώργιος Γρίνος).
Πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 16 παρ.1 του ΚΟΚ, που επιβάλει την
οδήγηση πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος. Περιστατικά.

Η διάταξη του άρθρου 16 § 1 του
ΚΟΚ που επιβάλλει την οδήγηση πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος
ρυθμίζει την κίνηση των οχημάτων που
κινούνται ομορρόπως και όχι σε αντίθετα ρεύματα πορείας όπως εν προκειμένω τα συγκρουσθέντα.

Το γεγονός ότι η μοτοσυκλέτα εκινείτο περί το μέσον του ρεύματος πορείας της και όχι στο άκρο δεξιό αυτού δεν
συνδέεται αιτιωδώς με το ατύχημα, το
οποίο, οφείλεται στην αιφνίδια είσοδο
του αυτοκινήτου στο ρεύμα πορείας της.

198/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Aνδρέας Κακολύρης, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αγγελική Βαρβαρίγου, Γεώργιος Νιάρος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη άδειας ικανότητας οδηγού από τον ενάγοντα. Κρίση
ότι το γεγονός αυτό δεν θεμελιώνει υπαιτιότητα του στην πρόκληση του ατυχήματος.
Περιστατικά. Υλικές ζημίες οχήματος. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αγωγή για να
είναι ορισμένη. Η επιδίκαση Φ.Π.Α. προϋποθέτει ότι έχουν ήδη εκτελεσθεί οι εργασίες
επισκευής του οχήματος και έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα παραστατικά. Αν οι εργασίες
αυτές δεν έχουν εκτελεσθεί δεν επιδικάζεται ΦΠΑ.

Ο ενάγων δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδηγού μοτοσικλέτας, αλλά η παράβαση αυτή του Κ.Ο.Κ δεν συναρτάται με το
αποτέλεσμα που επήλθε ,αφού στην ουσία

γνώριζε να οδηγεί, δεν υπήρξε αμέλεια του
στην πρόκληση του ατυχήματος και εκινείτο
με κανονική ταχύτητα επί οδού στην οποία
είχε προτεραιότητα. Γι’ αυτό η ένσταση της
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εναγομένης ήδη εκκαλούσας περί συνυπαιτιότητας του ενάγοντος στην πρόκληση του ατυχήματος (άρθρο 300 ΑΚ) πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.
Το αιτούμενο ποσό των 420, 33
ευρώ για ΦΠΑ πρέπει να απορριφθεί καθόσον προϋπόθεση πληρωμής ΦΠΑ για
ανταλλακτικά είναι η αγορά ανταλλακτικών η έκδοση τιμολογίων, η εκτέλεση εργασιών που στην προκειμένη περίπτωση
δεν πραγματοποιήθηκαν (ΕφΛαρ 221/2005
Αρμ 2005.1564, ΕφΑθ 371/97 ΕλλΔνη
1997. 1601) και συνεπώς έσφαλε η εκκαλουμένη που επιδίκασε το ποσό αυτό για
ΦΠΑ και πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος
ο σχετικός λόγος έφεσης της εκκαλούσας.
Ο προβαλλόμενος λόγος έφεσης

περί αοριστίας της αγωγής λόγω μη αναγραφής αναλυτικά του κόστους κάθε επιμέρους εργασίας επισκευής του οχήματος του ενάγοντος, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος καθόσον είναι αρκετό να αναγράφονται στην αγωγή οι επιμέρους εργασίες και η συνολική δαπάνη αποκατάστασης του οχήματος, όπως
στην προκειμένη περίπτωση και δεν
απαιτείται περαιτέρω για την πληρότητα
του δικογράφου της αγωγής και ο καθορισμός αναλυτικά των επιμέρους ποσών
που απαιτούνται για κάθε εργασία επισκευής γιατί αυτά θα προκύψουν από τις
αποδείξεις (Βλ. Κρητικό αποζ. από τροχ.
αυτοκ. ατυχήματα εκδ. 2008 αρ. 71 σελ.
485, ΕφΑθ 9973/1997 ΕλλΔνη 39.1345).

214/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Μαρία Τσιριμώκου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Χαλκιόπουλος, Λεωνίδας Νησίδης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Απόρριψη της αγωγής από το Πρωτοδικείο, λόγω μη καταβολής του τέλους δικαστικού ενσήμου. Καταβολή του τέλους εκ των υστέρων και άσκηση έφεσης. Κατά τη νέα συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 527 του ΚΠολΔικ ως προς την προβολή των πραγματικών ισχυρισμών του ενάγοντα. Περιστατικά. Δεν επιδικάζεται χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης στον αδελφό του παθόντος (τραυματισθέντος σε τροχαίο ατύχημα).

Κατά το άρθρο 2 του ν.ΓΠΟΗ/1911
«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, λογίζεται ερήμην δικασθείς.
Από όλο το περιεχόμενο και το σκοπό του ως άνω νόμου ΓΠΟΗ/1911 προκύπτει ότι η κύρωση που θέλησε να επιβάλει
στον ενάγοντα, ο οποίος παραλείπει να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος δικαστικού ενσήμου είναι η απόρριψη της αγωγής του.

Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την αγωγή, ένεκα μη καταβολής
του τέλους δικαστικού ενσήμου ο ενάγων
δικαιούται να ασκήσει έφεση. Μοναδικός
λόγος εφέσεως που μπορεί να προταθεί
είναι η άρση της παραλείψεως, δηλαδή
η εκ των υστέρων καταβολή του ως άνω
τέλους, αν ο λόγος αυτός είναι βάσιμος η
πρωτόδικη απόφαση εξαφανίζεται.
Μετά την εξαφάνιση της αποφάσεως χωρίς ενώπιον του δευτεροβαθμίου
Δικαστηρίου νέα συζήτηση της υποθέσεως, κατά την οποία ο ενάγων, κατ’ ανάλο-
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γη εφαρμογή του άρθρου 528 Κ.Πολ.Δ.,
μπορεί να προτείνει όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς, τους οποίους και
πρωτοδίκως μπορούσε να προτείνει,
χωρίς να δεσμεύεται από τους περιορισμούς του άρθρου 527 Κ.Πολ.Δ. (Εφ.
Αθ. 2498/2008 Ελλ.Δνη 50.841, Εφ.Αθ.
1589/2005 Ελλ.Δνη 2006.241, Σ.Σαμουήλ, Η Έφεση 2009, σημ. 228 στ.).
Στην προκείμενη περίπτωση υπόκειται προς κρίση η από 29-1-2008 έφεση των εναγόντων και ήδη εκκαλούντων
κατά της υπ’ αριθμ. 495/2007 οριστικής
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο και από τη σύμβαση
ασφάλισης αυτού (άρθρ. 681Α Κ.Πολ.Δ.),
επί της από 1-3-2004 αγωγής τους κατά
των εναγομένων και ήδη εφεσιβλήτων.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με
την εκκαλουμένη απόφαση απέρριψε την αγωγή λόγω μη καταβολής του
οφειλόμενου τέλους δικαστικού ενσήμου. Η έφεση ασκήθηκε νομότυπα και
εμπρόθεσμα, αφού δεν προκύπτει επίδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως
στους εκκαλούντες και δεν αμφισβητείται το εμπρόθεσμο αυτής από τους εφεσίβλητους (άρθρ. 495, 511, 513 παρ.1,

516, 517, 518 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.), συνοδεύεται δε με την καταβολή του αναλογούντος για το αντικείμενο της αγωγής
τέλους δικαστικού ενσήμου (βλ. τα υπ’
αριθμ. 034349, 034350, 328544 αγωγόσημα σειρά Α΄ και τα επικολληθέντα
σ’αυτά ένσημα υπέρ Τ.Ν. και Τ.Π.Δ.Π.).
Επομένως, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, πρέπει να γίνει τυπικά και ουσιαστικά δεκτή, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη ως προς όλες τις διατάξεις της, να κρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό
και να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν η ένδικη υπόθεση κατά την ίδια ως άνω διαδικασία.
Επίσης η αγωγή ως προς το αίτημα της περί επιδικάσεως χρηματικής ικανοποιήσεως στο δεύτερο των εναγόντων
λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη συνεπεία του τραυματισμού του αδελφού
του, είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, καθόσον τρίτα πρόσωπα, έστω και αν ανήκουν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον
του αμέσου θύματος της αδικοπραξίας,
εφόσον και αυτό δεν προσβάλλονται
αμέσως από την αδικοπραξία, δεν είναι
φορείς της αξιώσεως από την Α.Κ. 932,
έστω και αν τα πρόσωπα αυτά δοκιμάζουν πράγματι ψυχική στενοχώρια (βλ.
Α. Κρητικού Αποζημίωση από Αυτοκινητικά ατυχήματα, έκδ. 2008, σελ. 400).

222/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Γκάτσης, Παντελής Ζέρης, Αριστείδης Τζωρτζόπουλος).
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Απαλλακτική ρήτρα του ασφαλιστή όταν ο οδηγός
του οχήματος τελεί, κατά τον χρόνο του ατυχήματος, υπό την επίδραση οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών. Προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να θεωρηθεί
δεσμευτική η απαλλακτική ρήτρα. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο δεν φέρει την
υπογραφή του ασφαλισμένου. Γεγονότα από τα οποία συνάγεται η αποδοχή των όρων
του ασφαλιστηρίου από τον ασφαλισμένο ο οποίος, ως καταναλωτής, προστατεύεται
από τις διατάξεις του Ν.2251/1994 (περί προστασίας των καταναλωτών). Ακυρότητα
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των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου λόγω καταχρηστικότητας. Προϋποθέσεις προβολής του σχετικού ισχυρισμού από τον ασφαλισμένο. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 25 περ. 8 της
Κ4/585/5.4.1978 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ 795/6.4.1978),
αποκλείεται από την ασφάλιση ζημία,
που προκαλείται κατά την οδήγηση του
αυτοκινήτου, αν ο οδηγός του κατά το
χρόνο του ατυχήματος τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών
κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 42 του Ν.614/1977 (ΚΟΚ).
Και ναι μεν η διάταξη αυτή είναι ανίσχυρη για το λόγο ότι βρίσκεται εκτός της
νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 6
παρ. 5 του ν. 489/1976, αφού με αυτήν δεν
καθορίζεται κάποιος γενικός όρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αλλά επιβάλλεται περιορισμός της ευθύνης του ασφαλιστή.
Όμως τέτοια απαλλακτική ρήτρα
υπέρ του ασφαλιστή μπορεί να συμπεριληφθεί ως συμβατικός όρος (άρθρ.
361 ΑΚ) στην ασφαλιστική σύμβαση
(άρθρα 189, 192 ΕμπΝ, 11 παρ.1 του
Ν. 489/1976), οπότε ο ασφαλιστής δεν
απαλλάσσεται από την υποχρέωση
να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα τρίτο,
έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει από τον
ασφαλισμένο ό,τι κατέβαλε στον ζημιωθέντα. Η ρήτρα αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί στη σύμβαση, είτε αυτοτελώς είτε
με αναφορά στην παραπάνω υπουργική
απόφαση, θεωρείται δε ως επαρκής παραπομπή και η απλή αναφορά του ΦΕΚ,
χωρίς πρόσθετη αναφορά του αριθμού
της Α.Υ.Ε., αφού από αυτήν την παραπομπή στο ΦΕΚ είναι δυνατή η γνώση
του περιεχομένου της Α.Υ.Ε.
Εξάλλου για τη δέσμευση του
ασφαλισμένου κατά τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης δεν είναι απαραίτητο
να υπογράφεται το ασφαλιστήριο και από
τον αντισυμβαλλόμενο – ασφαλισμένο, κα-

θόσον και η εκ μέρους του αποδοχή μπορεί να εκδηλώνεται και σιωπηρά.
Το τελευταίο μπορεί να συμβεί και
με την καταβολή του ασφαλίστρου, την
παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με τη χρήση της ασφάλισης θέτοντας το χορηγηθέν σ’αυτό σχετικό σήμα
στο παρ-μπριζ του αυτοκινήτου του, με
την υποβολή στον ασφαλιστή υπεύθυνης δήλωσης, αναφέροντας τις συνθήκες
του ατυχήματος ή τέλος όταν στο ασφαλιστήριο αυτό στηρίζει τις αξιώσεις του,
το επικαλείται και το προσκομίζει στο
δικαστήριο (ΑΠ 525/2001 Δημοσίευση
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 432/2004 Δ/νη 2006.1009).
Ο ασφαλιστής δικαιούται να απαιτήσει από τον ασφαλισμένο ολόκληρο το
ποσόν της αποζημιώσεως που κατέβαλε,
δηλαδή να απαιτήσει από τον ασφαλισμένο ολόκληρο το ποσό της αποζημιώσεως
που κατέβαλε, δηλαδή το κεφάλαιο, δικονομικούς τόκους και δικαστική δαπάνη. Επί
των ποσών αυτών δικαιούται να αξιώσει και
τόκους, που δεν απαγορεύονται από την
ΑΚ 296 και πρέπει να υπολογίζονται από
την καταβολή στον τρίτο και όχι από την
επίδοση της αγωγής στον ασφαλισμένο.
Περαιτέρω ο ν.2251/1994 και ειδικότερα η ρύθμιση του άρθρου 2 παρ.6 αυτού που προβλέπει ακυρότητα του όρου
λόγω καταχρηστικότητας οφειλόμενης σε
διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων σε διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή
εφαρμόζεται και στους ενταγμένους στην
ασφαλιστική σύμβαση γενικούς ασφαλιστικούς όρους της Κ4/585/1978 ΑΥΕ.
Έτσι όταν πρόκειται για γενικό
όρο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
που παραπέμπει σε άλλη διάταξη νό-
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μου, όπως εν προκειμένω στην ως άνω
υπουργική απόφαση, της οποίας η πλήρης, σαφή και ολοκληρωμένη γνώση
αποτελεί βασική υποχρέωση του ασφαλισμένου, πρέπει να διατυπώνεται στο
ασφαλιστήριο κατά τρόπο διαφανή, υπό
την έννοια ότι ο ασφαλισμένος πρέπει να
μπορεί, ήδη κατά τη σύναψη της συμβάσεως, να αντιληφθεί άμεσα το μέτρο της
συμβάσεως και την έκταση της μη κάλυψης του από ασφαλιστικούς κινδύνους.
Τα περιστατικά όμως αυτά, τα
οποία κατά την άποψη του ασφαλισμένου διαταράσσουν την ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων και καθιστούν τον όρο άκυρο
ως καταχρηστικό, πρέπει να προβάλλονται με σαφήνεια και πληρότητα ενώπιον
του Δικαστηρίου ουσίας για να έχει αυτό
τη δυνατότητα να αντιπαραβάλει και να
σταθμίσει τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις
των μερών και να κρίνει αν ο συμβαλλόμενος στην περίπτωση αυτή ασφαλισμένος είχε αντικειμενικά τη δυνατότητα να
λάβει γνώση των απαλλακτικών για την
αντισυμβαλλόμενη ασφαλιστική εταιρεία
όρων, πριν από την κατάρτιση της συμβάσεως ασφάλισης ή αν βρέθηκε προ
τετελεσμένων γεγονότων, χωρίς να έχει
τη χρονική δυνατότητα μελέτης και διαπραγμάτευσης ή εκ των υστέρων εντός
ευλόγου χρόνου διαφοροποίησης, διότι από μόνη της η παραπομπή από τη
σύμβαση ασφάλισης σε άλλο έγγραφο
εκτός αυτής κείμενο, δεν καθιστά χωρίς
άλλο το σχετικό όρο καταχρηστικό (ΑΠ
1011/2004 και ΑΠ 1101/2007 Ελ.Δνη
2007, 133 και 479).
Το άνω ΙΧΦ αυτοκίνητο κατά το
χρόνο του ατυχήματος ήταν ασφαλισμένο
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.489/1976
για τυχόν ζημίες που θα προκαλούσε σε
τρίτους κατά τη λειτουργία του στην προαναφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία δυ-
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νάμει του υπ’ αριθμ. 158124 ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο έχει εκδοθεί
την 11-9-2004 και έληγε την 11-9-2005.
Η ασφαλιστική σύμβαση είχε καταρτιστεί μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και
του εναγομένου Σ.Μ, στην κυριότητα του
οποίου ανήκε το ΙΧΦ αυτοκίνητο. Στη σύμβαση αυτή γίνεται ρητή αναφορά για την
εφαρμογή της Κ4/585/8.4.1978 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία,
όπως ήδη έχει αναφερθεί στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, περιλαμβάνεται και η
διάταξη του άρθρου 25 περ. 8 αυτής, όπου
ορίζεται ότι ο ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε κάλυψη ζημιών, που προκαλούνται
κατά την οδήγηση αυτοκινήτου από οδηγό,
ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος.
Συνεπώς ο όρος αυτός κατέστη
τμήμα της ασφαλιστικής σύμβασης και
ήταν γνωστός στον εναγόμενο ασφαλισμένο. Ο ισχυρισμός του τελευταίου ότι
δεν υπέγραψε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και άρα δεν αποδέχθηκε τον ανωτέρω όρο περί εξαιρέσεως και συνεπώς δεν
συντρέχει υπέρ της ασφαλιστικής εταιρείας συμβατικός λόγος αναγωγής τον οποίο
πρότεινε στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
και επαναφέρει με σχετικό λόγο έφεσης
δεν είναι νόμιμος σύμφωνα με τις προαναφερθείσες νομικές σκέψεις και πρέπει
ν’ απορριφθεί γιατί για τη δέσμευση του
ασφαλισμένου δεν είναι απαραίτητο να
υπογράφεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
απ’ αλλά αρκεί να καταβάλει τα ασφάλιστρα και να παραλάβει το ασφαλιστήριο
(ΑΠ 525/2001 Δ/νη 41.1558), δεδομένου
ότι ο έγγραφος τύπος για την κατάρτιση
της σύμβασης της ασφάλισης επιβάλλεται
όχι ως συστατικός αλλά ως αποδεικτικός
(ΑΠ 811/1997 ΕΕΝ 1998.757).
Στην προκείμενη περίπτωση ο εκκαλών ασφαλισμένος δεν αρνείται ότι παρέλαβε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και
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το ανανεωτήριο και κατέβαλε τα ασφάλιστρα. Επί πλέον αποδέχεται το κύρος και
την ύπαρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αφού επικαλείται τις συνέπειες αυτού σε βάρος της ασφαλιστικής εταιρείας.
Άλλωστε πρέπει να σημειωθεί ότι
ο εναγόμενος μετά το ατύχημα υπέβαλε
προς την ενάγουσα δήλωση ατυχήματος, στην οποία αναφέρεται ο παραπάνω αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και στήριξε τις δικές του αξιώσεις
έναντι της τελευταίας, στην ίδια ασφαλιστική σύμβαση. Επομένως δεσμεύεται ο εναγόμενος από τον προαναφερόμενο συμβατικό όρο και όσα αντίθετα υποστηρίζονται με την έφεση πρέπει
να απορριφθούν ως αβάσιμα.
Εξάλλου ο εναγόμενος επαναφέρει ως λόγο εφέσεως τον ισχυρισμό,
που υπέβαλε πρωτοδίκως και απερρίφθη σιωπηρά από το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ότι ο προαναφερόμενος όρος
περί απαλλαγής της ασφαλιστικής εταιρείας είναι καταχρηστικός ως γενικός
όρος συναλλαγών και συνεπώς άκυρος,
καθόσον ο εν λόγω όρος δεν αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον
καταναλωτή, διαταράσσει την ισορροπία

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων σε βάρος του καταναλωτή περιορίζει τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις και
ευθύνες του προμηθευτή και εν τέλει διακινδυνεύει τον σκοπό της ασφαλίσεως.
Έτσι όμως ο εναγόμενος, ενώ
προβάλει ακυρότητα του σχετικού όρου
λόγω καταχρηστικότητας, δεν επικαλείται
θεμελιωτικά αυτής της καταχρηστικότητας περιστατικά τα οποία κατά την άποψή του διαταράσσουν την ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων και καθιστούν τον όρο άκυρο ως καταχρηστικό, ώστε να έχει το Δικαστήριο τη δυνατότητα να αντιπαραβάλει και να σταθμίσει τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών και να κρίνει αν ο
εναγόμενος (ασφαλισμένος) είχε αντικειμενικά τη δυνατότητα να λάβει γνώση των απαλλακτικών για την ενάγουσα (αντισυμβαλλόμενη ασφαλιστική εταιρεία) όρων και επομένως ο ισχυρισμός
αυτός είναι απορριπτέος ως αόριστος.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε σιωπηρά τον παραπάνω ισχυρισμό δεν έσφαλε και αβασίμως
παραπονείται περί του αντιθέτου με τον σχετικό λόγο της εφέσεώς του ο εναγόμενος.

254/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Κουκούλης, ΄Αγγελος Στεργιόπουλος, Δήμητρα
Κουνινιώτη, Φώτιος Λουρίδας).
Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης των μελών της οικογένειας του θανόντος σε τροχαίο ατύχημα. Μεταξύ των δικαιούχων προσώπων περιλαμβάνεται και ο πατριός του θύματος.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
932 εδ. 3 ΑΚ, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να επιδικαστεί στην οικο-

γένεια του θύματος, λόγω ψυχικής οδύνης. Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορισμός της έννοιας του όρου «οικογένεια του θύματος», προφανώς γιατί ο
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νομοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσμευτικά τα όρια ενός θεσμού, ο οποίος
από τη φύση του υφίσταται αναγκαία τις
επιδράσεις από τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις κατά τη διαδρομή του χρόνου.
Κατά την αληθινή όμως έννοια της
εν λόγω διάταξης, που απορρέει από το
σκοπό της θέσπισης της, στην οικογένεια
του θύματος περιλαμβάνεται ο σύζυγος και
οι εγγύτεροι και στενά συνδεόμενοι συγγενείς του θανόντος (γονείς, τέκνα, αδελφοί κ.λ.π.), που δοκιμάστηκαν ψυχικά από
την απώλεια του και προς ανακούφιση του
ηθικού πόνου των οποίων στοχεύει η διάταξη αυτή, χωρίς να ενδιαφέρει αν συζούσαν μαζί του ή διέμεναν χωριστά.
Υπό την έννοια αυτή, στην οικογένεια του θύματος περιλαμβάνεται και ο

πατριός του (ΑΠ 1607/1999 ΕΕΝ 2001,
321, ΕφΛαρ 522/2006 δημοσ. Νόμος).
Ας σημειωθεί ωστόσο ότι η επιδίκαση της
από το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ προβλεπόμενης χρηματικής ικανοποίησης στα δικαιούμενα πρόσωπα, τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση που συνιστά πραγματικό ζήτημα της ύπαρξης, 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
(ΑΠ 1141/2007 ΝοΒ 2007, 2334, ΟλΑΠ
21/2000, 762/92, ΑΠ 614/95 ΝοΒ 44, 246).

391/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βλαχαντώνης, Νικόλαος Χηνόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Για το ορισμένο της αγωγής επί υλικών ζημιών αυτοκινήτου που προξενήθηκαν σε τροχαίο ατύχημα πρέπει να αναφέρονται οι επί μέρους εργασίες και η συνολική δαπάνη αποκατάστασης αυτών. Δεν αποτελεί στοιχείο της βάσης της αγωγής ο καθορισμός των επί μέρους υλικών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ζημίας ούτε η
αναφορά των επί μέρους ποσών που απαιτούνται για κάθε εργασία επισκευής. Περιστατικά.

Επειδή, από τα άρθρα 297 και 298
ΑΚ προκύπτει, ότι επί βλάβης πράγματος
η ζημία συνίσταται στη δαπάνη αποκαταστάσεως αυτής (βλάβης), αντιστοίχως
προς την οποίαν μειώνεται η υπάρχουσα
περιουσία του ζημιωθέντος και το ποσό
αυτής αποτελεί την επιδικαστέα αποζημίωση, όταν αυτή παρέχεται σε χρήμα.
Συνακόλουθα για την κατά το άρθρο 216 παρ.1 ΚΠολΔ πληρότητα της
αγωγής, όταν με αυτήν ζητείται αποζημίωση για τη δαπάνη αποκαταστάσεως
της βλάβης πράγματος, που έγινε με επί

μέρους εργασίες, πρέπει να αναγράφονται οι επί μέρους εργασίες και η συνολική δαπάνη αποκαταστάσεως αυτών (Κρητικός, αποζ. από τροχ. αυτοκ. ατυχήματα
έκδ.2008 αρ. 71 σελ. 485, ΑΠ 569/2000
ΕλλΔνη 41.1574, ΕφΙωαν 491/2001
αδημ., ΕφΑθ 9973/1997 ΕλλΔνη 39.1345,
ΕφΑθ 3013/1993 ΕΣυγκΔ 1993.471).
Στην περίπτωση δε της αγωγής
αποζημιώσεως για επισκευαστικές εργασίες ζημιωθέντος σε σύγκρουση αυτοκινήτου, δεν αποτελούν στοιχεία της βάσεώς της ο καθορισμός των επί μέρους υλι-
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κών, τα οποία απαιτούνται για την αποκατάσταση της ζημίας, της ποσότητας και
της αξίας τους και συνεπώς ο καθορισμός
του ζημιωθέντος μέρους του αυτοκινήτου
στο οποίο αυτά προσαρμόζονται, ούτε ο
καθορισμός των επί μέρους ποσών, που
απαιτούνται για κάθε εργασία επισκευής,
επίσης ούτε ο προσδιορισμός του είδους
και του βαθμού της βλάβης των βλαβέντων μερών (π.χ. θραύση, στρέβλωση,
εντελής καταστροφή κ.λ.π.), καθώς και αν
αυτά είναι δεκτικά, επισκευής, καθόσον
τα στοιχεία αυτά είναι περιγραφικά στοιχεία της ζημίας, που θα προκύψουν από
τις αποδείξεις (ΑΠ 1006/77 ΝοΒ 26.907,
ΕφΙωαν 491/2001 αδημ., ΕΑ 3782/98 ΕλλΔνη 41.454, ΕΑ 9973/97 ο.π.).
Επομένως, η εκκαλουμένη απόφαση που απέρριψε ως αόριστο το σχετικό κεφάλαιο της αγωγής του ενάγοντος,
κατά το μέρος που αξίωνε αποκατάστα-

ση των ζημιών του για επισκευαστικές εργασίες του βλαβέντος κατά την εν λόγω
σύγκρουση αυτοκινήτου του, επειδή ο τελευταίος δεν εξέθετε σ’αυτήν την αντίστοιχη δαπάνη για κάθε μια επιμέρους εργασία επισκευής των βλαβέντων μερών του
αυτοκινήτου του, έσφαλε αφού, κατά τις
αναφερόμενες στην αρχή της παρούσας
σκέψης, διατάξεις και αιτιολογίες, τέτοια
αναφορά δεν απαιτείται για το ορισμένο της αγωγής, με την οποία διώκεται η
για το λόγο αυτό αποζημίωση, αλλά αρκεί να αναγράφονται όπως στην προκειμένη περίπτωση οι επί μέρους εργασίες
επισκευής και η συνολική δαπάνη αποκαταστάσεως αυτών και συνεπώς ο σχετικός λόγος της εφέσεως, με τον οποίον
ο εκκαλών παραπονείται για την απόρριψη ως αορίστου του ανωτέρω κονδυλίου
της αγωγής του πρέπει να γίνει δεκτός ως
βάσιμος και κατ’ ουσίαν.

396/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χάρης Μπουγιούκος, Ευάγγελος Ανδριόπουλος, Αναστασία
Σταυροπούλου-Κωστομητσοπούλου).
Σωματική βλάβη που προξενήθηκε σε τροχαίο ατύχημα. Συμβιβασμός. Αν συναφθεί μεταξύ των μερών συμβιβασμός μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης στον πρώτο βαθμό και μετά την κατάρτιση του συμβιβασμού ασκηθεί νέα αγωγή, η οποία αφορά αποζημίωση για μελλοντική ζημία που προέρχεται από το ίδιο ατύχημα και για την οποία ο ενάγων είχε παραιτηθεί στα πλαίσια του συμβιβασμού, παρέχεται στο άλλο μέρος η δυνατότητα να προβάλει την καταλυτική ένσταση της εξόφλησης. Ο συμβιβασμός μπορεί να
ανατραπεί μόνο στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μετά την κατάρτιση του επέρχονται δυσμενείς συνέπειες, οι οποίες βρίσκονται έξω και πέρα από την κανονική ανθρώπινη πρόβλεψη. Περιστατικά. Επιδίκαση στον παθόντα χρηματικής ικανοποίησης λόγω
ηθικής βλάβης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει
πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση, εφόσον υπάρχει μεταγενέστερη απρόβλεπτη εξέλιξη
της υγείας του, χωρίς να δεσμεύεται από το δεδικασμένο της προηγούμενης απόφασης.

Από τη διάταξη του άρθρου 871
ΑΚ με σαφήνεια προκύπτει, ότι ο συμβι-

βασμός είναι αμφοτεροβαρής σύμβαση,
με την οποία οι συμβαλλόμενοι λύουν με
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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 το συμβιβασμό (ΑΠ 937/2006
Α΄ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).
Έτσι, είναι επιτρεπτό, όταν έχει
εκδοθεί οριστική απόφαση πρώτου βαθμού, να συναφθεί μεταξύ των μερών
συμβιβασμός με περιεχόμενο ότι τόσο ο
ενάγων όσο και ο εναγόμενος θα παραιτηθούν των ενδίκων μέσων κατά της εκδοθείσας πρωτόδικης απόφασης, ώστε
αυτή να καταστεί τελεσίδικη, με άμεση
από τον ενάγοντα είσπραξη και ανεπιφύλακτη από τον εναγόμενο καταβολή του
επιδικασθέντος ποσού, περιλαμβανομένης και της δικαστικής δαπάνης, επιπλέον δε με παραίτηση του ενάγοντος από
μελλοντικές αξιώσεις περαιτέρω χρονικού διαστήματος για την ίδια αιτία.
Δηλαδή η υποχώρηση από την
πλευρά του ενάγοντος αναφέρεται στην
παραίτηση από τα ένδικα μέσα και από
μελλοντικές αξιώσεις του και από την
πλευρά του εναγομένου στην άμεση εξόφληση της επιδικασθείσας αποζημίωσης
και την παραίτηση επίσης από την άσκηση των ενδίκων μέσων (ΑΠ 973/2006
ΝοΒ 2006, σελ.1479).
Ειδικότερα όσον αφορά τον ενάγοντα η σιωπηρή παραίτηση από τα ένδικα
μέσα λαμβάνει χώρα με την αποδοχή της
απόφασης πριν την άσκηση κάποιου ένδικου μέσου, μέσω της είσπραξης του μέρους της επιδικασθείσας σε αυτόν απαίτησης με τους τόκους και τη δικαστική δαπάνη, χωρίς επιφύλαξη από αυτόν για το
υπόλοιπο μέρος της απαίτησης, ως προς
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το οποίο απορρίφθηκε η αγωγή του (ΑΠ
63/2004 Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).
Εξάλλου, η από αυτόν παραίτηση από την επιδίωξη τυχόν μελλοντικών
απαιτήσεων δεν συνιστά ούτε υποκρύπτει σύμβαση άφεσης χρέους, καθόσον
τέτοια σύμβαση δεν μπορεί να αφορά
μελλοντική οφειλή και η τυχόν παραίτηση από αυτή αποτελεί συμφωνία προσδιοριστική της έκτασης της ενοχής εκ των
προτέρων (Εφ.Λαρ. 495/2008, Εφ.Κρ.
273/2006 Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).
Αν μετά τη νομότυπη κατάρτιση
του συμβιβασμού, ο ενάγων ασκήσει
νέα αγωγή, αφορώσα αποζημίωση για
μελλοντική ζημία, από την οποία παραιτήθηκε στα πλαίσια του συμβιβασμού,
προκειμένου να καθορισθεί το ύψος των
απαιτήσεων του, ως προς τις οποίες εξοφλήθηκε, παρέχεται στο άλλο μέρος η
δυνατότητα να προβάλλει την καταλυτική της αγωγής ένσταση εξόφλησης κατά
το άρθρο 416ΑΚ (ΑΠ 1175/2009 Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).
Ακόμα και αν τα πράγματα εξελιχθούν κατά τρόπο διαφορετικό απ’ ό,τι είχαν προβλέψει τα μέρη, ο συμβιβασμός
δεν μπορεί κατ’ αρχήν να ανατραπεί, παρά
μόνο στην εξαιρετική περίπτωση που μετά
την κατάρτιση του επέλθουν δυσμενείς συνέπειες, έξω και πέρα από την κανονική
ανθρώπινη πρόβλεψη (βλ. Α.Κρητικού,
Αποζημίωση από Αυτοκινητικά Ατυχήματα, εκδ.2008, σελ. 836-837, Εφ.Κρήτης
273/2006 ό.π., Εφ.Πατρ. 232/2006 Αχαϊκή Νομολογία 2007, σελ.47).
Στην προκείμενη περίπτωση, από
τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι με την προαναφερόμενη
773/2002 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, που δημοσιεύθηκε στις 30-8-2002, επιδικάστηκε στην
ενάγουσα ως αποζημίωση και χρηματική
της ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το
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συνολικό ποσό των 47.717 ΕΥΡΩ, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων.
Μετά την έκδοση της ανωτέρω
αποφάσεως και συγκεκριμένα στις 12-122002 η τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία κατέβαλε στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 57.519,74 ΕΥΡΩ, που αφορούσε το επιδικασθέν κεφάλαιο εκ 47.717
ΕΥΡΩ, τους τόκους εκ 11.253,43 ΕΥΡΩ
και τη δικαστική δαπάνη εκ 800 ΕΥΡΩ
(μείον 2.250, 69 ΕΥΡΩ ο φόρος των τόκων) και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της
ενάγουσας, ενεργώντας κατ’ εντολή και
για λογαριασμό της, υπέγραψε την από
12-12-2002 εξοφλητική απόδειξη.
Παράλληλα ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας, υπό την άνω ιδιότητα του, δήλωση ότι «θεωρεί την άνω
απόφαση πλήρως και ολοσχερώς εξοφλημένη, ότι ικανοποιήθηκε πλήρως με
την άνω αποζημίωση που καταβλήθηκε
σ’ αυτήν (ενάγουσα) και ότι δεν διατηρεί
ουδεμία αξίωση ή απαίτηση, η οποία να
απορρέει από το στην άνω απόφαση περιγραφόμενο ατύχημα, κατά της ασφαλιστικής εταιρίας «Α.ΑΕΕΓΑ» ούτε κατά της
ασφαλισμένης της άνω εταιρίας Χ.Β ή Β,
ούτε κατά του οδηγού την ημέρα της ενδίκου συγκρούσεως του ασφαλισμένου στην
εταιρία ζημιογόνου αυτοκινήτου Δ.Μ.Μ.
Επίσης δηλώνει ο άνω πληρεξούσιος δικηγόρος ότι η ενάγουσα παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε μελλοντικής αξιώσεως της ή απαιτήσεως της για
οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, που
να αφορά το ένδικο ατύχημα, καθώς και
από κάθε δικαίωμα της ασκήσεως κάθε
είδους, τακτικού ή έκτακτου, ενδίκου μέσου κατά της άνω αποφάσεως».
Η μεταγενέστερη δυσμενής εξέλιξη της υγείας της ενάγουσας, η οποία είχε
ως αποτέλεσμα την έκτακτη υποβολή της
σε νέα χειρουργική επέμβαση τόσο στο
αριστερό, όσο και στο δεξιό της γόνατο
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και με περαιτέρω ανάγκη υποβολής της
και σε τρίτη χειρουργική επέμβαση, βρισκόταν εκτός της κανονικής ανθρώπινης
πρόβλεψης, αλλά εκτός και αυτής της ιατρικής πρόβλεψης και, επομένως, δεν
αποτέλεσε αντικείμενο του ένδικου συμβιβασμού, αφού είναι βέβαιο ότι η ενάγουσα κατά το χρόνο (12-12-2002), που,
αποδεχόμενη την 773/2002 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, έλαβε το επιδικασθέν ποσό μετά
των αναλογούντων τόκων και δικαστικών
εξόδων και παραιτήθηκε από κάθε μελλοντική απαίτηση της για οποιαδήποτε αποζημίωση, που θα απέρρεε από το ένδικο ατύχημα, δεν μπορούσε να σκεφθεί
τις απρόβλεπτες συνέπειες κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και έτσι να
προσαρμόσει αναλόγως το περιεχόμενο
του άνω συμβιβασμού στην εξέλιξη αυτή.
Το γεγονός ότι η ως άνω δυσμενής εξέλιξη της υγείας της ενάγουσας
ήταν πέρα από κάθε δυνατή πρόβλεψη
ή ότι ήταν εξέλιξη που δεν αποτελεί συνήθη και ενδεχομένως αναμενόμενη επιπλοκή του τραύματος της αποδεικνύεται
κατ’ αρχήν από τις γνωματεύσεις και τα
ιατρικά πιστοποιητικά που είχαν εκδόσει
οι θεράποντες ιατροί της, όταν ενήργησαν την πρώτη χειρουργική επέμβαση.
Το δεδικασμένο, που προκύπτει
από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η
οποία επιδικάζει στον παθόντα χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη,
λόγω βλάβη της υγείας του (άρθρ. 929
ΑΚ), δεν κωλύει την επιδίκαση πρόσθετης χρηματικής ικανοποίησης για ηθική
βλάβη, εφόσον πρόκειται για απρόβλεπτη δυσμενή εξέλιξη της υγείας του (μεταγενέστερες δυσμενείς συνέπειες, επιπλοκές), δηλαδή στηρίζεται σε περιστατικά μίας ήδη επελθούσας στο παρελθόν
ζημιογόνου αιτίας, τα οποία δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στην προηγού-
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μενη δίκη, γιατί αυτά δεν ήταν αντικειμενικώς διαγνωστά και η επέλευσή τους
δεν ήταν προβλεπτή (ΑΠ 2155/2007
ΕΠΟΛ Δ 2008.377, ΑΠ 648/2002 ΕλλΔνη
43.1615, ΑΠ 859/2001 ΝοΒ 50.568).
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, όταν με
την 773/2002 τελεσίδικη απόφαση του
επιδίκασε στην ενάγουσα το ποσό των
5.000.000 δραχμών ως εύλογη χρηματική της ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης,
δεν έλαβε υπόψη του τη δυσμενή εξέλιξη
της υγείας της, αφού η επέλευση της δεν
μπορούσε σοβαρά να αναμένεται.
Συνεπώς, συντρέχει νόμιμη περίπτωση να επιδικαστεί στην ενάγουσα
πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση για
την ηθική βλάβη που υπέστη από την
άνω απρόβλεπτη δυσμενή εξέλιξη της
υγείας της, η οποία πρέπει να προσδιοριστεί στο ποσό των 15.000 ΕΥΡΩ,

λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη για τον
προσδιορισμό της των συνθηκών τελέσεως του ατυχήματος, της αποκλειστικής
υπαιτιότητος γι’ αυτό του πρώτου εναγομένου, της ηλικίας της (34 ετών), της φύσης της μεταγενέστερης επιπλοκής της
ενάγουσας και των εξαιτίας αυτής συνεπειών στην υγεία της και της οικονομικής και κοινωνικής καταστάσεως των διαδίκων φυσικών προσώπων.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που, με την εκκαλούμενη απόφαση του
επιδίκασε στην ενάγουσα για την άνω αιτία το ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ, αντί εκείνου των 15.000 ΕΥΡΩ, εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις κατά το βάσιμο περί
τούτου σχετικό λόγο της εφέσεως της
ενάγουσας, ενώ ο αντίθετος σχετικός λόγος της εφέσεως της τρίτης εναγομένης
ασφαλιστικής εταιρίας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν.

431/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Θεώνη Μπούρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Σταύρος Κοντονής).
Η απόφαση που κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής δεν είναι οριστική
και για το λόγο αυτό δεν υπόκειται σε έφεση. Αν ασκηθεί έφεση αυτή απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 513
παρ. 1β΄ ΚΠολΔ, κατά την οποία έφεση
συγχωρείται μόνον κατά των οριστικών
αποφάσεων του πρώτου βαθμού, οι οποίες περατώνουν όλη τη δίκη ή μόνον τη δίκη
για την αγωγή ή ανταγωγή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 308 και
309 του ιδίου Κώδικα συνάγεται ότι οριστικές αποφάσεις είναι εκείνες που δέχονται
ή απορρίπτουν ολικά ή μερικά το αίτημα
παροχής έννομης προστασίας και οι οποίες περιέχουν διάγνωση ως προς όλα τα

επίπεδα της δικαστικής κρίσεως και απεκδύουν το δικαστήριο από κάθε περαιτέρω εξουσία σε σχέση με το εν λόγω αίτημα, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η
ανάκληση τους (άρθρο 309 εδ. α΄ ΚΠολΔ).
Η απόφαση που κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής για
οποιαδήποτε λόγο δεν είναι οριστική,
γι’αυτό και δεν υπόκειται σε έφεση και η
ασκούμενη απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη κατ’ άρθρο 532
ΚΠολΔ (ΑΠ 300/2010 Δημ.Νόμος, ΑΠ
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7/2003 Δνη 44/482 ΕΑ 1380/2003 Δημ.
Νόμος, Εφ.Δωδ 16/2005 Δωδ. Νομ. Τόμ.
59, 937, Σ.Σαμουήλ, Η έφεση, έκδοση
2003 παρ. 215 σελ. 88-92).
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με
την απόφαση του, ως προς μεν τον πρώτο εναγόμενο κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής, λόγω του ότι δεν
κλητεύθηκε νομίμως, ως προς δε τη δεύτερη εναγομένη η αγωγή έγινε εν μέρει
δεκτή και υποχρεώθηκε η τελευταία να
καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των
5.400 ευρώ ως αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση με το νόμιμο τόκο από
την επίδοση της αγωγής.
Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονείται η εκκαλούσα με τους λόγους
της εφέσεως της, που ανάγονται σε μη

ορθή εφαρμογή του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, ζητεί δε
την εξαφάνιση της προκειμένου να γίνει δεκτή η αγωγή καθ’ άπαντα τα αιτήματα της. Η έφεση, κατά το μέρος που
στρέφεται κατά της δεύτερης εναγομένης-εφεσίβλητης, είναι παραδεκτή και
πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ακολουθήσει η ουσιαστική έρευνα των λόγων της κατά την ίδια διαδικασία.
Κατά το μέρος όμως που στρέφεται κατά του πρώτου εναγομένουεφεσιβλήτου είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, καθόσον η εκκαλουμένη δεν
έχει αποφανθεί οριστικά ως προς αυτόν, κατά τα εκτιθέμενα αναλυτικά ανωτέρω στη μείζονα σκέψη, συνεπώς δεν
υπόκειται σε έφεση.

478/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Παρασκευή Τσούμαρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άλκης Αναγνωστόπουλος, Νικόλαος Λαλιώτης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου και ασφαλιστική κάλυψη. Η
σύζυγος και οι εξ αίματος και εξ αγχιστείας συγγενείς του οδηγούντος το ζημιογόνο αυτοκίνητο στο οποίο αυτοί επέβαιναν είναι τρίτοι. Σε περίπτωση θανάτωσης ή σωματικής βλάβης τους η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει τόσο τη χρηματική ικανοποίηση
των ιδίων ως παθόντων όσο και την ψυχική οδύνη συνεπεία του θανάτου τους, η οποία
μπορεί να επιδικασθεί στα μέλη της οικογένειας του. Τα κονδύλια αυτά επιδικάζονται
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το ατύχημα προκλήθηκε από αποκλειστική υπαιτιότητα
του οδηγού. Περιστατικά. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Στον κύκλο
των δικαιούχων προσώπων (οικογένεια του θύματος) δεν περιλαμβάνονται οι συγγενείς
πέραν του πρώτου βαθμού συγγενείας εξ αγχιστείας και δεύτερου βαθμού εξ αίματος.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφο 2 του ν.489/1986, όπως ισχύει
μετά την αντικατάσταση του από το άρθρ.
2 παράγραφος 2 του Π.Δ. 264/1991, «η
ασφαλιστική κάλυψη, πρέπει, να περιλαμβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη
εξαιτίας θανάτωσης ή σωματικής βλάβης
ή ζημιών σε πράγματα, στην οποία περι-

λαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση
για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, καθώς
και την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης
ή σωματικών βλαβών έναντι των μελών
της οικογένειας του ασφαλισμένου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου, του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο, ανεξάρτη-
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τα από δεσμό συγγενείας».
Εξ άλλου, κατά το άρθρο 7 του
ίδιου ν. 486/1989, όπως ισχύει μετά την
αντικατάσταση του, με το άρθρο 4 του
πιο πάνω Π.Δ. 264/1991, «δεν θεωρούνται τρίτοι κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1 και του
άρθρου 6 παρ.2 :α) ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζημιά, β)κάθε
πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης, γ) εκείνος
ο οποίος έχει καταρτίσει μετά του ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση, δ)οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που
είναι ασφαλισμένο ή εταιρίας που δεν έχει
αποκτήσει νομική προσωπικότητα».
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών και ιδιαίτερα μετά την απάλειψη την αρχική διατύπωση του άρθρ.7,
της περιπτώσεως δ΄ με την οποία ορίζονταν, ότι δεν θεωρούνταν τρίτοι «οι σύζυγοι των αναφερόμενων στις προηγούμενες περιπτώσεις προσώπων, όπως και
οι συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας εφόσον κατοικούν υπό την αυτή
στέγη ή διατρέφονται από αυτούς ή εφόσον μεταφέρονται με το αυτοκίνητο που
προξένησε τη ζημία», προκύπτει, ότι
μετά το πιο πάνω Π.Δ. 264/1991, που
εκδόθηκε στα πλαίσια συμμόρφωσης
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/5 GEG
(E.E.) της 30.12.1983 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών
των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, η σύζυγος και οι εξ αίματος και εξ αγχιστείας συγγενείς του οδηγούντος το ζημιογόνο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν είναι τρίτοι και με την ιδιότητα τους αυτή,
σε περίπτωση θανατώσεως ή σωματικής τους βλάβης, η ασφαλιστική τους
κάλυψη περιλαμβάνει και τη χρηματική
ικανοποίηση για ηθική βλάβη των ιδίων

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ως παθόντων και ψυχική οδύνη συνεπεία του θανάτου τους, η οποία, δύναται να επιδικαστεί στην οικογένεια τους.
Από το ότι δεν επαναλήφθηκε στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του πιο
πάνω άρθρου 6, η περικοπή του πρώτου
εδαφίου, ότι, δηλαδή, στην αστική ευθύνη
περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, κατά
περίπτωση, δεν έπεται ότι αποκλείστηκε από τα μέλη της οικογένειας του οδηγού, η δυνατότητα να επιδιώξουν να τους
επιδικαστεί χρηματική ικανοποίηση, διότι
τούτο θα αποτελούσε, χωρίς αποχρώντα
λόγο, περιορισμό της αποζημίωσης των
δικαιούχων συγγενών, τα πρόσωπα των
οποίων ο νομοθέτης επιδίωξε να προστατεύσει (ΑΠ 689/2006, ΑΠ 924/2004, ΑΠ
1114/2000, «ΝΟΜΟΣ»).
Στην προκείμενη περίπτωση, το
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση του έκρινε, νόμιμη την
αγωγή σε σχέση με τους 1η, 2ο, 3ο, 4ο,
6ο και 12η των εναγόντων, ως προς το αίτημα αυτών να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγομένου να τους καταβάλλει το
αιτούμενο χρηματικό ποσό για χρηματική
τους ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης
από τον θανάσιμο τραυματισμό της συγγενούς της Α.Φ, που επέβαινε στο ζημιογόνο
αυτ/το, ανεξάρτητα από την αποκλειστική
υπαιτιότητα του οδηγού αυτού, με την αιτιολογία, ότι οι ανωτέρω, τέκνα, αδελφοί,
έγγονος και γαμβρός της θανούσας, θεωρούνται κατά νόμο τρίτοι και ως εκ τούτου νομίμως στρέφονται κατά του εναγομένου-εφεσιβλήτου-αντεκαλούντος ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, το οποίο υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία Ο.ΑΕ, της οποίας η άδεια λειτουργίας είχε ανακληθεί και η οποία είχε ασφαλίσει για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη,
το προαναφερόμενο ζημιογόνο όχημα.
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Έτσι που έκρινε το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τις σκέψεις
που αναπτύχθηκαν παραπάνω, ορθά
το νόμο εφάρμοσε και τα αντίθετα που
ισχυρίζεται το εφεσίβλητο-αντεκκαλούν
με τον σχετικό λόγο της αντεφέσεως του
κρίνονται αβάσιμα.
Στην οικογένεια του θύματος περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενά
συνδεόμενοι συγγενείς του θανατωθέντος, οι οποίοι δοκιμάσθηκαν ψυχικά
από την απώλεια του και στην ανακούφιση του ψυχικού πόνου των οποίων προβλέπει η εν λόγω διάταξη, αδιάφορος αν
συζούσαν μαζί του ή διέμεναν χωριστά.
Υπό την έννοια αυτή, μεταξύ των
προσώπων τούτων δεν περιλαμβάνονται συγγενείς πέραν του πρώτου βαθμού συγγενείας εξ αγχιστείας και δευτέρου βαθμού εξ αίματος (Ολομ.ΑΠ
21/2000). Υπό την έννοια αυτή, μεταξύ
των προσώπων τούτων δεν περιλαμβάνεται ο σύζυγος της αδελφής του θανόντος, συγγενής του εξ αγχιστείας δευτέρου βαθμού εκ πλαγίου, ανεξαρτήτως
αν υπάρχουν και άλλοι πλησιέστεροι, ή
αν αυτός είναι ο μόνος συγγενής του. Η
κρίση αυτή ενισχύεται, περαιτέρω, από
τις διατάξεις των άρθρων 57 εδ. β και 59
ΑΚ, οι οποίες προσεγγίζουν εγγύτερα το
ζήτημα και με τις οποίες καθορίζονται περιοριστικά τα πρόσωπα, τα οποία δικαι-

ούνται να ζητήσουν την προστασία της
προσωπικότητας του αποθανόντος και
την επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, μεταξύ δε των
προσώπων αυτών δεν περιλαμβάνεται ο
σύζυγος της αδελφής του νεκρού (ΟλΑΠ
21/2000 ΝοΒ 49.599).
Τα παραπάνω δεν παραλλάσουν
και αν ο ανωτέρω δοκιμάσθηκε ψυχικά
από το θάνατο του συγγενούς του, διότι, κατά τις διατάξεις του πρώτου των άρθρων, τα οποία προαναφέρθηκαν, για
την επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης, δεν αρκεί μόνον το γεγονός τούτο, αλλά απαιτείται,
παραλλήλως και πρωτίστως, αυτός ο
οποίος επικαλείται ψυχική οδύνη, λόγω
του θανάτου, να ανήκει στην οικογένεια
του νεκρού με την έννοια που προεκτέθηκε, προϋπόθεση όμως η οποία, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν συντρέχει στην
περίπτωση του συζύγου της αδελφής του
θανόντος (ΑΠ 731/05 ΕλλΔνη 47.998, ΑΠ
319/2006, Εφ.Ιωαν. 261/07, «ΝΟΜΟΣ».
Συνεπώς το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο απέρριψε ως μη νόμιμη, την αγωγή, ως προς τους 7η, 8ο,
9η, 10ο, 11η, 13ο και 14 των εναγόντων, συζύγων των αδελφών της θανούσης και ανηψιών αυτής, σωστά τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων ερμήνευσε και εφήρμοσε.

481/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγιώτα Φωτοπούλου, Αλέξανδρος Δημητριάδης, Παναγιώτα
Τζάρου-Δημακοπούλου).
Αδικοπραξία. Αν ο εκκαλών προσβάλει με την έφεση την πρωτόδικη απόφαση, μπορεί
ο εφεσίβλητος να ασκήσει αντέφεση ως προς το κεφάλαιο της αποζημίωσης για υλικές
ζημίες και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αν όμως εκκαλείται το κεφάλαιο της αποζημίωσης δεν είναι παραδεκτή αντέφεση ως προς το κεφάλαιο της υπαι-
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τιότητας. Διαφυγόντα κέρδη της ενάγουσας η οποία εργαζόταν σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος(μαγείρισσα) και απείχε από την εργασία της λόγω τραυματισμού
της σε τροχαίο ατύχημα. Δεν είναι αναγκαίο για το ορισμένο του δικογράφου της αγωγής να αναφέρεται ότι η ενάγουσα ήταν εφοδιασμένη με βιβλιάριο υγείας ούτε να γίνεται επίκληση της ύπαρξης αυτού του βιβλιαρίου. Περιστατικά. Βελτιωμένη τροφή. Επιδικάζεται εφόσον κρίνεται ως αναγκαία κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 523
παρ.1 ΚΠολΔ ο εφεσίβλητος, μπορεί, και
αφού περάσει η προθεσμία της έφεσης,
να ασκήσει αντέφεση ως προς τα κεφάλαια της απόφασης που προσβάλλονται
με την έφεση και ως προς εκείνα που
συνέχονται αναγκαστικά με αυτά και αν
ακόμη αποδέχτηκε την απόφαση ή παραιτήθηκε από την έφεση.
Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 522 ΚΠολΔ,
προκύπτει ότι η άσκηση της αντέφεσης
για να είναι παραδεκτή, πρέπει να αφορά τα κεφάλαια της απόφασης που προσβάλλονται με την έφεση ή τα αναγκαίως
με αυτό συνεχόμενα, δηλαδή η άσκηση
της πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια
του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της
έφεσης, αφού με την άσκηση της δεν
μεταβιβάζεται στο σύνολο της η υπόθεση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, αλλά
μόνο κατά τα διαγραφόμενα από την
έφεση και τους προσθέτους λόγους όρια.
Έτσι, επί αγωγής αποζημίωσης
από αδικοπραξία (άρθρα 914, 297, 298
ΑΚ), αν ο εκκαλών με την έφεση προσβάλει την πρωτόδικη απόφαση ως προς
την υπαιτιότητα, μπορεί ο εφεσίβλητος να
ασκήσει αντέφεση ως προς το κεφάλαιο
της αποζημίωσης για υλικές ζημίες, αλλά
και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης γιατί στο εκκληθέν κεφάλαιο
της υπαιτιότητας περιλαμβάνεται και το
κεφάλαιο της αποζημίωσης.
Δεν ισχύει όμως και το αντίστροφο. Ήτοι αν εκκαλείται μόνο το κεφάλαιο της αποζημίωσης, δεν είναι παρα-

δεκτή αντέφεση ως προς το κεφάλαιο
της υπαιτιότητας, αφού με την έφεση μεταβιβάζεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μόνο το κεφάλαιο της αποζημίωσης,
το οποίο, όμως ούτε περιλαμβάνει, ούτε
συνέχεται αναγκαστικά με το κεφάλαιο
της υπαιτιότητας (ΑΠ 1092/2002 ΕλΔ 45,
153, ΕφΑιγ 16/2009 δημοσ. «ΝΟΜΟΣ»,
ΕΑ 782/2009 ΕΦΑΔ 2009, 453, Α.Κρητικού «Αποζημίωση από αυτ/κά ατυχήματα έκδ. 2008, παρ. 36 αρ. 100).
Για την εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 298 ΑΚ αρκεί η πραγματική δυνατότητα του ζημιωθέντος προς πορισμό
εισοδήματος, με την προϋπόθεση βέβαια
ότι τούτο δεν πρέπει να οφείλεται σε αιτία παράνομη ή ανήθικη, δηλαδή σε παραβίαση νόμιμης απαγόρευσης, αφορώσης αυτή την ίδια τη δραστηριότητα εκ
της οποίας ο πορισμός του διαφυγόντος
κέρδους (ΑΠ 1859/2005 δημοσ. Νόμος).
Αυτό όμως δεν συμβαίνει προκειμένου για επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα για την άσκηση της οποίας ο νόμος απαιτεί τη χορήγηση άδειας της διοικητικής αρχής, όπως στην περίπτωση της
διάταξης του άρθρου 14 παρ.1 της απόφασης ΑιΒ/8577/1983 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση το ΑΝ 2520/1940 και αντικαταστάθηκε ήδη από 11-11-1992 με την υπ’
αριθμ. 8405/29.10.1992 απόφαση των
Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 665Β7/11-11-92),
με την οποία ορίζεται ότι « όσοι ασκούν ή
επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του
χειριστή τροφίμων ή ποτών, είτε ως ειδικοί

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

επαγγελματίες, είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών, ή απασχολούνται με
οποιαδήποτε σχέση σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και άλλες
επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος,
παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στο κοινό,
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο
υγείας, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχος του δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα και δεν είναι φορέας εντερικών παθογόνων μικροβίων, ιών και παρασίτων».
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει αφενός ότι με βιβλιάριο υγείας
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι και οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση σε
επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
και όχι μόνον οι εργαζόμενοι σ’αυτές με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και αφετέρου ότι με το βιβλιάριο αυτό πρέπει να
εφοδιάζονται όσοι ασκούν εργασία χειριστή τροφίμων ή ποτών ή απασχολούνται
σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα αυτοί που απασχολούνται με την παρασκευή, συσκευασία και
προετοιμασία των τροφίμων ή ποτών για
τη διάθεση τους στην κατανάλωση ή που
παρέχουν υπηρεσίες προς το κοινό και
έρχονται, κατά αυτόν τον τρόπο, σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα ή τα ποτά ή με
τον καταναλωτή τούτων ή με το χρήστη
των υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης των νοσημάτων, από τα
οποία τυχόν πάσχουν ή των μικροβίων,
των ιών και των παρασίτων, των οποίων
μπορεί να είναι φορείς.
Επομένως εκείνος που εργάζεται σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος και αξιώνει τα διαφυγόντα κέρδη
από την παραπάνω επαγγελματική δραστηριότητα, δεν είναι αναγκαίο να επικαλείται ότι αυτός είχε εφοδιασθεί με το
προβλεπόμενο από τις παραπάνω διατάξεις βιβλιάριο υγείας και ότι κατά συνέπεια η συναφθείσα μεταξύ αυτού και

725

του εργοδότη του σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι έγκυρη. Αρκεί ότι ο
ενάγων είχε τη δυνατότητα πορισμού
των εν λόγω διαφυγόντων κερδών από
την άσκηση της μνημονευόμενης στην
αγωγή εργασίας του, (και) ανεξάρτητα
αν ήταν εφοδιασμένος ή όχι με βιβλιάριο υγείας, καθόσον και στην τελευταία
αυτή περίπτωση ο πορισμός τού εκ της
εργασίας ανταλλάγματος (μισθού) ήταν
δυνατός βάσει των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού και δεν συνέτρεχε
περίπτωση πορισμού κερδών από αιτία
ανήθικη ή παράνομη (ΑΠ 641/2007 δημοσ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1564/2004 ΕΜ 2005,
737, Ελ 1162/2006 ΔΕΕ 2006, 1073, ΕΘ
228/94 Αρμ. 1994, 451, βλ. Α. Κρητικού
ο.π. παρ.17, αρ. 82 επ.).
Στην προκειμένη περίπτωση, η
ενάγουσα ζήτησε με την ως άνω αγωγή
της, μεταξύ άλλων και το ποσό των 4.500
ευρώ ως διαφυγόν κέρδος από την εργασία της ως μαγείρισσας σε εστιατόριο.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλούμενη απόφαση του απέρριψε την
αγωγή ως προς το κονδύλιο αυτό ως αόριστη, με την αιτιολογία ότι δεν αναφερόταν σ’ αυτή ότι η ενάγουσα ήταν εφοδιασμένη με βιβλιάριο υγείας.
Όμως η αγωγή με το παραπάνω
περιεχόμενο είναι ως προς το ως άνω
κονδύλιο ορισμένη, αφού, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη, δεν
ήταν απαραίτητο να εκτίθεται σ’αυτή ότι
η ενάγουσα ήταν εφοδιασμένη με βιβλιάριο υγείας. Επομένως το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο που απέρριψε την αγωγή ως
προς το ανωτέρω κονδύλιο ως αόριστη,
έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου.
Αποδείχτηκε ακόμα ότι η ενάγουσα μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο ελάμβανε βελτιωμένη διατροφή,
πέραν της συνήθους, πλούσια σε βιτα-
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μίνες και πρωτεΐνες, η λήψη της οποίας
ήταν αναγκαία, κατά τα διδάγματα της
κοινής πείρας και λογικής, λόγω του κατάγματος της, για το χρονικό διάστημα
από 25-7-2006 έως 11-10-2006, κατά
το οποίο κρίθηκε ανίκανη προς εργασία από την Υγειονομική Επιτροπή του

Ι.Κ.Α., στο οποίο ήταν ασφαλισμένη. Για
την αιτία αυτή δαπάνησε το ποσό των
5 ευρώ ημερησίως επιπλέον των όσων
θα δαπανούσε για τη συνηθισμένη διατροφή της και συνολικά το ποσό των
395 ευρώ (79 ημέρες Χ 5 ευρώ), κατά
το οποίο ζημιώθηκε.

484/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Τρίγκας, Αλέξανδρος Αρβανίτης).
Ο ΦΠΑ που βαρύνει τον ενάγοντα-αγοραστή των ανταλλακτικών και υπόχρεο πληρωμής των εργασιών επισκευής του οχήματος επιδικάζεται σε αυτόν, ανεξαρτήτως
του ότι μέχρι την άσκηση της αγωγής δεν είχε γίνει η επισκευή και δεν είχε διενεργηθεί η σχετική δαπάνη.

Το συνολικό ποσό που απαιτείται να καταβάλει ο ενάγων για την επισκευή της μοτοσικλέτας του ανέρχεται σε
7.491,71 ευρώ, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ από 19%, η καταβολή του οποίου βαρύνει τον ενάγοντα-αγοραστή των ανταλλακτικών και υπόχρεο πληρωμής των εργασιών επισκευή
της μοτοσικλέτας του και επομένως, ανεξαρτήτως του ότι μέχρι την άσκηση της

αγωγής δεν είχε επισκευαστεί η μοτοσικλέτα και δεν είχε καταβληθεί ο ΦΠΑ από
τον ενάγοντα, ως αναγκαίο έξοδο αυτού
για την επισκευή των ζημιών του οχήματος
του, βαρύνει τους εναγομένους, τα δε αντίθετα υποστηριζόμενα από αυτούς με τους
σχετικούς λόγους της εφέσεως τους, τόσο
για το χρηματικό ποσό της αποκαταστάσεως των ζημιών όσο και για την επιδίκαση ΦΠΑ είναι αβάσιμα και απορρίπτονται.

485/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Παρασκευή Τσούμαρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χρυσάνθη Αναστασοπούλου, Γεώργιος Κουκούλης, Ιωάννης
Ρωμανός, Διομήδης Αποστολόπουλος, Θεοδόσιος Καραμάνος, Παναγιώτα
Τζάρου, Ευγενία Μιχαλαρέα, Ανδριάνα Κουτσαντώνη).
Σωματική βλάβη ανηλίκου σε τροχαίο ατύχημα. Δεν είναι νόμιμη η προβολή κατά του
ανηλίκου της ένστασης συνυπαιτιότητας των γονέων του, οι οποίοι παραμέλησαν να
ασκήσουν την εποπτεία του. Η σπληνεκτομή στην οποία υποβάλλεται ο παθών συνεπεία του τροχαίου ατυχήματος δικαιολογεί την επιδίκαση της ειδικής αποζημίωσης
του άρθρου 931 του ΑΚ. Περιστατικά.
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Η ένσταση συντρέχοντος πταίσματος αναφορικά με τα ανήλικα τέκνα, ηλικίας
αμφοτέρων κάτω των 10 ετών, προτεινόμενη κατά των εποπτευόντων την επιμέλεια τους γονέων και εν προκειμένου της
μητέρας τους πρώτης ενάγουσας, πρέπει να απορριφθεί, ως μη νόμιμη, αφού
δεν είναι δυνατή η προβολή κατά του ιδίου του ανηλίκου ενστάσεως περί συνυπαιτιότητας των γονέων του, λόγω της τυχόν, κατ’ άρθρο 923 του ΑΚ, παραμέλησης ασκήσεως εποπτείας επ’ αυτού, διότι
επί εξωσυμβατικής ζημίας δεν υφίσταται
ο ζημιωθείς τις συνέπειες τυχόν συντρέχοντος πταίσματος του νομίμου αντιπροσώπου του, λαμβανομένου υπ’ όψη ότι οι
επιτακτικοί κανόνες δικαίου δεν απευθύνονται στο στερούμενο βουλήσεως πρόσωπο, αλλά στο νόμιμο αντιπρόσωπο
του (ΑΠ 1676/2006 δημ. εις Νόμος, ΣΤΕ
740/2001 δημ εις Νόμος, Εφ.Δωδ. 131/07,
Εφ.Πατρ. 577/04, ΝΟΜΟΣ, ΕΑ 1391/1985
ΕΣυγκΔ 1992.475, ΕφΘεσ. 1308/2001,
Αρμ 2003/1110, Εφ.Θεσ. 1368/2001 Αρμ.
2003.491, Αθ. Κρητικού, Η αποζημίωση
από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα έκδ.
1992 παρ. 94, Γεωργιάδη Σταθόπουλου
ΑΚ, υπό άρθρο 923 παρ.18).
Κατά τον χρόνο του επιδίκου ατυχήματος η ανωτέρω ενάγουσα Α.Σ., δι-

ήγε το 29ο έτος της ηλικίας της. Συνεπεία του ατυχήματος και της σπληνεκτομής στην οποία υποβλήθηκε, επηρεάζεται δυσμενώς στη μελλοντική της οικονομική κατάσταση και επαγγελματική εξέλιξη, δεδομένου ότι αφενός μεν η σπληνεκτομή δεν παρεμποδίζει τη φυσιολογική
της ζωή, αλλά η έλλειψη του οργάνου αυτού (σπλήνας) θα επηρεάζει την άμυνα
του οργανισμού της, καθιστώντας τον περισσότερο ευπρόσβλητο σε ασθένειες σε
σχέση με τους υγιείς συνομήλικους της.
Επίσης η μερική αυτή ανικανότητα
της επιδρά στη μείωση της προσωπικότητας της και θα έχει δυσμενείς συνέπειες στις κοινωνικές και οικογενειακές συναναστροφές της. Για την αντιμετώπιση
των δυσμενών αυτών επιπτώσεων στην
κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική
της εξέλιξη, πρέπει να της επιδικαστεί ως
αποζημίωση, το ποσό των 15.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από άλλη αξίωση αποζημιώσεως,
στηριζόμενο στο άρθρο 931ΑΚ, και επιδικάζεται προκειμένου να δημιουργήσει
η παθούσα οικονομική και επαγγελματική αυτοτέλεια του ιδίου επιπέδου με εκείνη που θα είχε και χωρίς την παρεμβολή
του ατυχήματος, η οποία θα διευκολύνει
την επαγγελματική της αποκατάσταση.

501/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Χρονόπουλος, Γεώργιος Κατσιγιάννης).
Αυτοκίνητο- Μεταβίβαση. Με το ν.δ. 1146/1972 (άρθρο 4 παρ. 1) προβλέπεται ότι για
τη μεταβίβαση εξ ολόκληρου ή κατά ιδανικά μέρη αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, δεν
απαιτείται ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου και καθιερώνεται τήρηση βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητας και κατοχής για τη μεταβίβαση των αυτοκινήτων. Επιπλέον, κάθε σύμβαση που καταρτίζεται με οποιονδήποτε τρόπο για τη μεταβίβαση
της κυριότητας επί αυτοκινήτου οχήματος, καταχωρίζεται από το αρμόδιο όργανο, που
προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 4 στην οικεία θέση του πιο πάνω βιβλιαρίου. Στο
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βιβλιάριο αυτό καταχωρείται μόνο η εμπράγματη δικαιοπραξία, δηλαδή εκείνη με την
οποία συνιστάται, μεταβιβάζεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα, και όχι ενοχικό
δικαίωμα, όπως είναι η κύρια σύμβαση ή το προσύμφωνο πωλήσεώς του, η οποία
μπορεί να γίνει και ατύπως. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.
1 του ν.δ. 1146/1972 «περί του τρόπου
μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών» που ορίζει ότι από της ισχύος του (10-4- 1972) καταργείται η υποχρέωση της καταρτίσεως συμβολαιογραφικού εγγράφου προκειμένης μεταβιβάσεως της κυριότητος αυτοκινήτου οχήματος
ή μοτοσυκλεττών και των αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων πάσης εν γένει κατηγορίας και χρήσεως, εκτός αν εκ της φύσεως της δικαιοπραξίας ή άλλων ειδικών
διατάξεων απαιτείται έγγραφος τύπος,
σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 2 του
ίδιου ν. δ/τος, που ορίζει ότι καταργείται
πάσα άλλη διάταξη αντικείμενη στις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις των
άρθρων 3 παρ. 1 και 5 παρ. 1 και 5 και 6
παρ. 1, 2, 3 αυτού συνάγονται τα ακόλουθα: α) επί μεταβιβάσεως της κυριότητος
εξ ολοκλήρου ή κατά ιδανικά μέρη αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως δεν απαιτείται ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου, η δε περί του αντιθέτου γενική
ρύθμιση επί αυτοκινήτων της αυτής κατηγορίας του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του
ν.δ. 4278/1962 καταργήθηκε με τις ανωτέρω διατάξεις του ν.δ. 1146/1972 (Εφ.
Αθ. 3666/1997 ΝοΒ 1998, 360), β) καθιερώνεται η τήρηση βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητας και κατοχής για τη μεταβίβαση των αυτοκινήτων (άρθρο 1 παρ.
12), γ) κάθε σύμβαση που καταρτίζεται με
οποιονδήποτε τρόπο για τη μεταβίβαση
της κυριότητας επί αυτοκινήτου οχήματος, καταχωρίζεται από το αρμόδιο όργανο, που προβλέπεται από το άρθρο 5
παρ. 4, στην οικεία θέση του πιο πάνω

βιβλιαρίου (άρθρο 3 παρ. 1).
Στον τύπο του βιβλιαρίου αυτού
υπόκειται μόνο η εμπράγματη δικαιοπραξία, δηλαδή εκείνη με την οποία
συνιστάται, μεταβιβάζεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα, όχι δε και η
ενοχική, με την οποία παράγεται, μεταβιβάζεται ή καταργείται ενοχικό δικαίωμα επ’ αυτού, όπως είναι η κύρια
σύμβαση ή το προσύμφωνο πωλήσεώς του, η οποία μπορεί να γίνει και ατύπως (Α.Π. 161/1985 ΝοΒ 33,1705 Εφ.
Αθ. 6322/1990 Ελλ.Δνη 31,1505 Εφ. Αθ.
8738/1987 Ελλ.Δνη 31,1505).
Στην προκειμένη περίπτωση με
την ένδικη από 23-7- 1997 (με αυξ. αριθ.
κατ. δικ. 8770-2703/11-12-1997) αγωγή,
επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη
απόφαση, ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος εξέθετε ότι με το από 9-5-1996 ιδιωτικό προσύμφωνο ο εναγόμενος υποσχέθηκε να του πωλήσει το ½ εξ αδιαιρέτου
ενός ρυμουλκού αυτοκινήτου δημοσίας
χρήσεως (μετά επικαθημένου) μετά της
αδείας κυκλοφορίας, μέχρι την 8η Αυγούστου 1996 αντί τιμήματος 9.000000 δρχ.
από το οποίο καταβλήθηκε σ’ αυτόν τοις
μετρητοίς το ποσό των 5.000.000 δρχ.
και το υπόλοιπο συμφωνήθηκε να καταβληθεί κατά την σύναψη της κυρίας συμβάσεως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβιβάσεως και της εκδόσεως
της αδείας κυκλοφορίας επ’ ονόματι αμφοτέρων ότι από τον χρόνο υπογραφής
του προσυμφώνου άρχισε η από κοινού
εκμετάλλευση του ρυμουλκού.
Ότι τον Αύγουστο του ιδίου έτους
παρατάθηκε η προθεσμία υπογραφής
του οριστικού συμβολαίου και ότι τον

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Οκτώβριο του έτους αυτού κατέβαλε
στον εναγόμενο έναντι του συμφωνηθέντος τιμήματος επιπλέον το ποσό των
2.000.000 δραχμών. Ότι τον Ιανουάριο
του έτους 1997 ο εναγόμενος αρνήθηκε υπαίτια να του μεταβιβάσει το ανώτερο ποσοστό με αποτέλεσμα να καταπέσει η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα, που
συνίστατο στο διπλάσιο της ληφθείσης
προκαταβολής των 7.000000 δραχμών
και ότι δάνεισε τον εναγόμενο το ποσό
των 200.000 δρχ. που συμφωνήθηκε να
επιστραφεί στο τέλος Δεκεμβρίου 1996.
Ζητούσε δε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει: 1) το ποσό των
7.000.000 δρχ. που προκατέβαλε ως τίμημα, 2) το ποσό των 7.000.000 δρχ. για την
καταπέσουσα ποινική ρήτρα, 3) 500.000
δρχ. για την αναλογία επί των κερδών από
την εκμετάλλευση του οχήματος και 4)
200.000 δρχ. λόγω δανείου, νομιμοτόκως.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την
με αριθ. 824/1999 προδικαστική απόφαση, αφού απέρριψε το αίτημα καταβολής
του ποσού των 7.000.000 δρχ. που προκατέβαλε ως τίμημα, ως μη νόμιμο, καθώς
και το αίτημα καταβολής των 500.000 δρχ.
ως αόριστο, έκρινε ως νόμιμα τα λοιπά αιτήματα (καταβολής της καταπεσούσης ποινικής ρήτρας και επιστροφής του δανείου)
ως στηριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων
404, 406, 306 επ. 340, 345 και 346 ΑΚ.
Περαιτέρω συνεκδίκασε την με
τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις του
ασκηθείσα ανταγωγή του εναγομένου
και ήδη εκκαλούντος, με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί ο αντεναγόμενος
να του καταβάλει το συνολικό ποσό των
19.908730 δρχ. νομιμοτόκως για αποζημίωση (θετική ζημία και διαφυγόν κέρδος)
και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης από την επικαλούμενη αδικοπρακτική συμπεριφορά του αντεναγομένου.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με
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την συνεκκαλουμένη με αριθ. 824/1999
προδικαστική απόφαση απέρριψε ως μη
νόμιμο το αίτημα (της ανταγωγής) καταβολής του ποσού των 3.208.730 δρχ.,
που αφορά τα κέρδη που εισέπραξε ο
αντεναγόμενος από την εκμετάλλευση
του ρυμουλκού σε ποσοστό 50% και όχι
με βάση το ποσοστό που αντιστοιχούσε
στην εισφορά του και ως αόριστο το κονδύλιο των διαφυγόντων κερδών.
Στη συνέχεια επί των κριθέντων
ως νόμιμων κεφαλαίων της αγωγής και
της ανταγωγής διέταξε αποδείξεις. Μετά
τη διεξαγωγή των αποδείξεων με την με
αριθ. 741/2007 οριστική απόφαση δέχθηκε την αγωγή εν μέρει ως βάσιμη και
κατ’ ουσίαν και υποχρέωσε τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα 20.543
Ευρώ ήτοι το ισόποσο των 7.000.000
δρχ. για την καταπέσουσα ποινική ρήτρα νομιμοτόκως και απέρριψε την ανταγωγή ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν.
Ήδη με την έφεσή του ο εκκαλών
εναγόμενος - αντενάγων παραπονείται
κατά της εκκαλουμένης και της συνεκκαλουμένης προδικαστικής απόφασης για
τους εις αυτήν αναφερομένους λόγους,
που ανάγονται σε εσφαλμένη εφαρμογή
του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί να εξαφανιστεί αυτή ώστε
να απορριφθεί η αγωγή καθ’ ολοκληρίαν
και να γίνει δεκτή η ανταγωγή.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με το από 9-5-1996
ιδιωτικό προσύμφωνο, που καταρτίστηκε
στην Πάτρα μεταξύ των διαδίκων ο εναγόμενος υποσχέθηκε να πωλήσει στον ενάγοντα, ο οποίος είναι επαγγελματίας οδηγός, το ½ εξ αδιαιρέτου του ανωτέρω ρυμουλκού αντί τιμήματος 9.000.000 δραχμών, από το οποίο το ποσό των 5000.000
δρχ. (14.673,52 Ευρώ) καταβλήθηκε σ’
αυτόν την ίδια ημέρα και το υπόλοιπο
συμφωνήθηκε να καταβληθεί κατά την
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ημέρα ολοκληρώσεως της μεταβιβάσεως του ανωτέρω ποσοστού.
Περαιτέρω συμφωνήθηκε ότι η μεταβίβαση θα ολοκληρωθεί μέχρι την 8η
Αυγούστου 1996, δυνάμενη να παραταθεί συναινετικά, ώστε μετά ταύτα η άδεια
κυκλοφορίας να εκδοθεί επ’ ονόματι αμφοτέρων και ότι αν ο καθ’ υπόσχεση πωλητής δεν εμφανιστεί κατά την ανωτέρω
ημερομηνία για την υπογραφή των αναγκαίων εγγράφων προς ολοκλήρωση της
μεταβιβάσεως συμφωνήθηκε η κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του καθ’ υπόσχεση αγοραστή ίσου ποσού με το καταβληθέν στον πωλητή ποσό έναντι του τιμήματος. Τέλος, συμφωνήθηκε η από κοινού εκμετάλλευση του ρυμουλκού (καθώς
και του ρυμουλκούμενου) και ότι τα κέρδη (και οι ζημίες) θα επιμερίζονται μέχρι
της ολοκληρώσεως της μεταβιβάσεως
του ρυμουλκού στον ενάγοντα αγοραστή.
Η κατάρτιση της οριστικής συμβάσεως τελούσε, αν και δεν συμφωνήθηκε
ρητά με το προσύμφωνο, πλην όμως δεν
αμφισβητείται από τους διαδίκους, υπό
την προϋπόθεση της συναινέσεως της
Ι., με την οποία ο εναγόμενος καθ’ υπόσχεση πωλητής είχε συνάψει την αναφερθείσα σύμβαση έργου, με ρητό όρο
της οποίας μεταξύ των συμβληθέντων σ’
αυτήν (σύμβαση έργου) απαγορευόταν η
μεταβολή χωρίς την άδεια της τελευταίας στην κυριότητα του μισθωμένου από
αυτήν ρυμουλκού, αφού η εταιρία ήθελε
να γνωρίζει την προσωπικότητα και την
επάρκεια των συνεργατών της.
Υποχρέωση να την ενημερώσει
για τη μεταβίβαση και να εξασφαλίσει τη
συναίνεσή της είχε ο εναγόμενος με τον
οποίο είχε συμβληθεί και όχι ο ενάγων,
όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο πρώτος. Ο
εναγόμενος ισχυρίζεται ότι πείστηκε να
συμβληθεί με τον ενάγοντα μετά τις διαβεβαιώσεις αυτού ότι «είχε τον τρόπο» να
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πείσει τους νόμιμους εκπροσώπους της
εταιρίας να αποδεχθούν τη μεταβίβαση.
Ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι βάσιμος, αφού η συναίνεση της εταιρίας
ήταν τυπική και τελούσε υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί σχετικό αίτημα
από τον εναγόμενο με τον οποίο είχε
συμβληθεί και στου οποίου τη συναλλακτική συμπεριφορά απέβλεπε.
Είναι άλλωστε βέβαιο ότι θα συναινούσε στη μεταβίβαση, αφού τα αρμόδια όργανα αυτής γνώριζαν από τις αρχές Μαΐου του 2006 την ένδικη συμφωνία και την από κοινού εκμετάλλευση του
ρυμουλκού από τους διαδίκους, αφού ο
ενάγων από την κατάρτιση του προσυμφώνου εργαζόταν ως οδηγός στο όχημα
του εναγομένου και η διοίκηση αυτής τον
θεωρούσε άριστο οδηγό σύμφωνα με το
εφαρμοζόμενο από την εταιρία σύστημα
βαθμολογήσεως των συνεργατών της.
Ο εναγόμενος κατά τον συμφωνημένο χρόνο για την κατάρτιση της οριστικής συμβάσεως δεν εκπλήρωσε τις σχετικές του υποχρεώσεις και ζήτησε από
τον ενάγοντα να παραταθεί για τρεις μήνες η μεταβίβαση του εξ αδιαιρέτου ποσοστού της κυριότητος του επιδίκου οχήματος, πρόταση την οποία αποδέχθηκε ο
ενάγων και έτσι ορίστηκε ο Νοέμβριος του
1996 ως χρόνος καταρτίσεως της οριστικής συμβάσεως. Πλην όμως και πάλι ο
εναγόμενος δε υπήρξε συνεπής στις υποχρεώσεις του για την κατάρτιση της οριστικής συμβάσεως και μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου της παράτασης της σχετικής προθεσμίας, αρνούμενος να συμπράξει προς τούτο.
Στο μεταξύ στις αρχές Οκτωβρίου
1996 ο ενάγων κατέβαλε στον εναγόμενο
έναντι του συμφωνημένου τιμήματος επιπλέον το ποσό των 2.000.000 δρχ. Έτσι η
οριστική σύμβαση δεν καταρτίστηκε από
υπαιτιότητα του εναγομένου με αποτέλε-
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σμα να καταπέσει υπέρ του ενάγοντος η
συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα.
Επομένως η αγωγή κατά το σχετικό κεφάλαιο είναι κατ’ ουσίαν βάσιμη
και πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα το αιτούμενο ποσό των 7.000.000 δρχ. ή
20.543 Ευρώ (όπως και το ποσό, που

κατέβαλε στον εναγόμενο έναντι του τιμήματος) για την ανωτέρω αιτία νομιμοτόκως. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το
οποίο δέχθηκε τα ίδια, δεν έσφαλε στην
εκτίμηση των αποδείξεων και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με σχετικό λόγο εφέσεως πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα κατά ουσιών.

522/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νίκη Διαμαντοπούλου, Γεώργιος Βλαχαντώνης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραγραφή διετής κατά της ασφαλιστικής εταιρίας για αποζημιώσεις. Άσκηση αγωγής για αποζημίωση κ.λ.π. ορισμένου χρόνου (π.χ. μέχρι την άσκηση
της αγωγής). Η αγωγή αυτή διακόπτει την παραγραφή μόνο για το μέρος της αξιώσεως
που αναφέρεται στην αγωγή και όχι για τις μελλοντικές αξιώσεις ακόμα και για αυτές που
δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Σε περίπτωση που απρόβλεπτη από την αρχή ζημία
του παθόντος συνδεόμενη αιτιωδώς με το ατύχημα εμφανίζεται μεταγενέστερα, οφειλόμενη σε αιφνίδια και απροσδόκητη δυσμενή εξέλιξη της υγείας του παθόντος, επάγεται
αποτελέσματα όχι ως προς τη διακοπή της παραγραφής, αλλά ως προς την αφετηρία
της, και η οποία διετής παραγραφή, που ισχύει στην υπό κρίση περίπτωση, αρχίζει από
τη στιγμή που καθίσταται αντικειμενικά δυνατή η πρόβλεψη της νέας δυσμενούς καταστάσεως του παθόντος ασφαλισμένου. Ατύχημα που έλαβε χώρα στις 27/8/2002. Από τις
28/8/2002 αρχίζει η διετής παραγραφή που συμπληρώθηκε στις 28/8/2004, εκτός αν πρόκειται για μελλοντικές αξιώσεις απρόβλεπτες. Τα ίδια ισχύουν και για το ΙΚΑ. Περιστατικά.

Η αξίωση του ζημιωθέντος τρίτου κατά του από αδικοπραξία υποχρέου σε αποζημίωση προσώπου υπόκειται. σε διετή (άρθρ. 7 ν. ΓΠΝ/1911) ή πενταετή (αρθρ. 937 ΑΚ) παραγραφή αναλόγως σε ποια διάταξη στηρίζεται. Για την
αξίωση του ζημιωθέντος τρίτου κατά του
ασφαλιστή ισχύει η ειδική ρύθμιση του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 489/1976. Η διάταξη αυτή δεν μεταβλήθηκε από το άρθρο
10 του Ασφ.Ν. 2496/1997 γιατί η τελευταία
ρυθμίζει την παραγραφή μόνο όσον αφορά τη σχέση ασφαλιστή και ασφαλισμένου.
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο
10 παρ. 2 του ν. 489/1976 η αξίωση του

ζημιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή
παραγράφεται μετά πάροδο δύο ετών
από την ημέρα του ατυχήματος επιφυλασσόμενων των κειμένων διατάξεων
για την αναστολή και διακοπή της παραγραφής. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η διετής παραγραφή αρχίζει ενόψει και του άρθρου 241 ΑΚ όχι από την
ίδια ημέρα, αλλά από την επόμενη ημέρα
του ατυχήματος και καταλαμβάνει και τις
μέλλουσες αξιώσεις του παθόντος από
το ατύχημα, εφόσον είναι δικαστικώς επιδιώξιμες, ανεξαρτήτως πότε έλαβε γνώση της ζημίας ο ζημιωθείς.
Η παραγραφή αυτή του άρθρου
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10 παρ. 2 του ν. 489/1976 ισχύει και όταν
ενάγει το Ι.Κ.Α. ως ex lege ειδικός διάδοχος του παθόντος κατά το αρθρ. 18 του
ν. 1654/1986. Η παραπάνω διετής παραγραφή ως προς την αφετηρία της καλύπτει την περίπτωση της προβλεπτής
από την αρχή ζημίας του παθόντος. Δεν
εφαρμόζεται αν η ζημία είναι από την
αρχή απρόβλεπτη πράγμα που μπορεί
να συμβεί σε απρόβλεπτη κατά τα ιατρικά δεδομένα επιδείνωση της υγείας του
παθόντος, οπότε στην περίπτωση αυτή
της απρόβλεπτης ζημίας ισχύει νέα διετής παραγραφή που αρχίζει από τότε που
αντικειμενικά καθίσταται δυνατή η πρόβλεψη της νέας δυσμενούς εξελίξεως.
Και στη διετή αυτή παραγραφή
ισχύουν οι γενικές ρυθμίσεις του ΑΚ. ως
προς τη διακοπή (ΑΚ. 255 επ.) και αναστολή της παραγραφής (ΑΚ. 260 επ.).
Ειδικά με την άσκηση της αγωγής επέρχεται διακοπή της παραγραφής, η οποία
αρχίζει και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου (ΑΚ 261). Σε περίπτωση άσκησης της αγωγής για μέρος μόνο της αξίωσης για αποζημίωση η επίδοση της
αγωγής διακόπτει την παραγραφή μόνο
για το μέρος αυτό ως προς το οποίο δημιουργείται αντίστοιχα εκκρεμοδικία (ΑΚ
261 α, ΚΠολΔ 221 παρ. 3).
Έτσι σε περίπτωση εξακολουθητικής ζημίας δεν αναγεννάται και η αξίωση αποζημιώσεως εξακολουθητικώς,
αλλά γενικά η αξίωση αποζημιώσεως για
την όλη ζημία, συμπεριλαμβανομένης και
εκείνης που είναι μέλλουσα και μπορεί
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων
να προβλεφθεί, γεννάται αφότου η πράξη
άρχισε να αναδίδει επιζήμιες συνέπειες,
εφόσον δε η ικανοποίηση της αξιώσεως
είναι και δικαστικώς επιδιώξιμη, αρχίζει η
διαδρομή του χρόνου της παραγραφής.
Εξάλλου δεν απαιτείται για την
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έναρξη της παραγραφής ο παθών να είναι σε θέση να προσδιορίσει το ύψος και
την έκταση της ζημίας κατά ποσό, ούτε
και τη μέλλουσα ζημία από το ζημιογόνο
γεγονός, εφόσον η μέλλουσα ζημία συνδέεται αιτιωδώς με το ζημιογόνο γεγονός και ο παθών γνωρίζει το σύνδεσμο
αυτό (Αθαν. Κρητικός Αποζημίωση από
αυτοκινητικά ατυχήματα εκδ. 2008 παρ.
29,151 επ. σελ.705, ΑΠ 2076/2006 ΕλλΔνη 48 1431, ΑΠ 117/2004 ΕΕμπ Δ ΝΕ
781, ΑΠ 40/1996 ολ. ΕλλΔνη 37. 1534).
Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου
268 εδ. α’ ΑΚ. που εφαρμόζεται και στην
παραγραφή του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.
489/1976 προκύπτει ότι σε περίπτωση
βεβαίωσης με τελεσίδικη απόφαση της
ύπαρξης αξίωσης για θετική και αποθετική ζημία από αδικοπραξία λόγω πρόκλησης παράνομης ζημίας, δηλαδή σωματικής βλάβης από αυτοκίνητο, του οποίου
είχε ασφαλιστεί η ευθύνη των κατά νόμο
οριζομένων προσώπων για την πρόκληση ατυχήματος σε τρίτο πρόσωπο,
επέρχεται καταρχήν επιμήκυνση της διετούς παραγραφής του άρθρου 10 παρ. 2
του ν. 489/1976 σε 20ετή, αρχόμενη από
την τελεσιδικία και ως προς το μέρος της
όλης αξίωσης για αποθετική ζημία (απώλεια προσόδων) της αναγόμενης δηλαδή
και σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου, για
τον οποίο επιδικάσθηκε η αποζημίωση.
Τούτο διότι κατά το μέρος αυτό
της αξιώσεως καίτοι δεν περιέχεται ειδική αναγνωριστική διάταξη στην απόφαση, θεωρείται ότι έχει βεβαιωθεί (έμμεσα) στην περίπτωση αυτή με την παρεμπίπτουσα δικαστική κρίση που ήταν
αναγκαία για την έναρξη δικαιώματος
αποζημιώσεως του παθόντος γενικά για
κάθε ζημιά από την αδικοπραξία. Όμως
η επιμήκυνση του χρόνου της παραγραφής κατά τους όρους του άρθρου 268
ΑΚ. προϋποθέτει αναγκαίως την ύπαρ-
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ξη αξιώσεως που δεν έχει υποκύψει ακόμη στη μέχρι της τελεσιδικίας ισχύουσα
βραχυχρόνια παραγραφή.
Αυτό διότι η τελεσίδικη επιδίκαση της επίδικης τότε αξιώσεως δεν επιφέρει αναβίωση της αξιώσεως και κατά
το μέρος που δεν έχει ασκηθεί και έχει
πλέον αποσβεστεί λόγω παραγραφής,
η οποία διέδραμε χωρίς διακοπή κατά
το άρθρο 261 ΑΚ. όπως αυτό συμβαίνει
με την αξίωση για επιδίκαση διαφυγόντων εισοδημάτων μεταγενέστερου χρόνου, για την οποία η παραγραφή ενόσω
αποτελεί προβλεπτή ζημία στα πλαίσια
του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 489/1976,
άρχισε την επόμενη ημέρα του ατυχήματος (ΑΚ 2076, 2006 ο.π.).
Στην προκειμένη περίπτωση
η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία “Ε.
ΑΕΓΑ” προέβαλε προς απόκρουση της
αγωγής ένσταση παραγραφής της κατ’
αυτής αξιώσεως με το αιτιολογικό ότι από
το χρόνο του ατυχήματος (27-8-2002) και
μέχρι την άσκηση της αγωγής που επιδόθηκε σε αυτή στις 4-9-2006 (αριθμ.
15758) 4-9-2006 έκθεση επιδόσεως της
δικαστικής επιμελήτριας Αθηνών Κ.Σ.)
παρήλθε ο προβλεπόμενος από το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 489/1976 διετής
χρόνος παραγραφής της κατ’ αυτής αξιώσεως του ενάγοντος Ι.Κ.Α., τη στιγμή
μάλιστα που το τελευταίο αξιώνει με την
αγωγή του παροχές λόγω σύνταξης βαριάς αναπηρίας που χορήγησε στον παθόντα ασφαλισμένο του κατά το χρονικό
διάστημα από 26-3-2004 έως 31-3- 2006.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
αφού απέρριψε αντένσταση του ενάγοντος Ι.Κ.Α. περί διακοπής της παραγραφής από το άρθρο 261 ΑΚ., δέχθηκε την
περί παραγραφής ένσταση και απέρριψε την αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη
κατά της δεύτερης εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας.
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Παραπονείται με την έφεση του
το ενάγον – εκκαλούν ότι παρά το νόμο
απορρίφθηκε η αντένσταση του περί διακοπής της παραγραφής. Επί του κρίσιμου
αυτού θέματος από όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα με επίκληση έγγραφα αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Το ενάγον Ι.Κ.Α.
εκτός της ένδικης άσκησε κατά της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας τις από
24-3-2004 και 30-10-2004 προηγούμενες
αγωγές του, με τις οποίες επιδίωκε την
επιδίκαση συνολικού ποσού 19.348,11
ευρώ για ασφαλιστικές παροχές που χορήγησε στον ως άνω παθόντα ασφαλισμένο του με βάση τη μεταξύ τους ασφαλιστική σχέση για τη δαπάνη νοσηλίων
και επιδότηση του λόγω της αδυναμίας
του να εργασ0εί μετά τον τραυματισμό
του στο ένδικο ατύχημα για τα χρονικά διαστήματα από 28-8-2002 έως 2-10-2002,
από 31-8-2002 έως 20-11-2003 και από
21-11-2003 έως 23-6-2004.
Οι ως άνω αγωγές του ενάγοντος
Ι.Κ.Α. συνεκδικάσθηκαν με συναφή αγωγή του ιδίου του παθόντος ασφαλισμένου
του και εκδόθηκε επί αυτών η 230/2005
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ηλείας που επιδίκασε τις απαιτήσεις του
ενάγοντος Ι.Κ.Α. και κατά της εναγόμενης
ασφαλιστικής εταιρείας. Ήδη η τρίτη υπό
κρίση αγωγή αφορά απαίτηση του ενάγοντος Ι.Κ.Α. για μεταγενέστερο διάστημα από 26-3-2004 μέχρι 31-3-2006 και
συγκεκριμένα λόγω σύνταξης αναπηρίας
που χορήγησε στον παθόντα ασφαλισμένο του το διάστημα αυτό λόγω της αδυναμίας του να εργασθεί μετά τον τραυματισμό του στο ένδικο ατύχημα.
Υποστηρίζει το ενάγον και επαναλαμβάνει με την έφεσή του ότι κατά
το χρόνο άσκησης της υπό κρίση αγωγής του (4-9-2006) δεν είχε συμπληρωθεί ο διετής χρόνος παραγραφής των
ένδικων αξιώσεων του κατά της εναγό-
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μενης ασφαλιστικής εταιρείας, δεδομένου ότι με την άσκηση της αρχικής από
24-3-2004 αγωγής του διακόπηκε η παραγραφή όχι μόνο για τις αξιώσεις του
που περιέχονται σε αυτήν, αλλά και για
τις μελλοντικές αξιώσεις του, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν
και να προσδιορισθούν κατά έκταση και
ποσό κατά το χρόνο εγέρσεως της αρχικής αγωγής, αλλά πέραν τούτου στην
αρχική αυτή αγωγή του είχε ρητά και κατηγορηματικά επιφυλαχθεί για τις μελλοντικές ζημίες του. Τα υποστηριζόμενα
αυτά από το ενάγον δεν ελέγχονται νόμιμα ούτε επάγονται τη διακοπή της παραγραφής των ένδικων αξιώσεων του
όπως αβασίμως υποστηρίζει αυτό.
Κατ’ αρχήν όπως αναφέρθηκε στην
ως άνω νομική σκέψη σε περίπτωση άσκησης της αγωγής για μέρος μόνο της αξιώσεως για αποζημίωση, η επίδοση της αγωγής
διακόπτει την παραγραφή μόνο για το μέρος αυτό της αξιώσεως και όχι για τις μελλοντικές αξιώσεις ακόμη για αυτές που δεν
μπορούσαν να προβλεφθούν.
Αντίθετα σε περίπτωση που
απρόβλεπτη από την αρχή ζημία του παθόντος συνδεόμενη αιτιωδώς με το ατύχημα εμφανίζεται μεταγενέστερα, οφειλόμενη σε αιφνίδια και απροσδόκητη δυσμενή εξέλιξη της υγείας του παθόντος
επάγεται αποτελέσματα όχι ως προς τη
διακοπή της παραγραφής, αλλά ως προς
την αφετηρία της, η οποία διετής παραγραφή που ισχύει στην υπό κρίση περίπτωση αρχίζει από τη στιγμή που καθίσταται αντικειμενικά δυνατή η πρόβλεψη της νέας δυσμενούς καταστάσεως
του παθόντος ασφαλισμένου.
Σημειωτέον προς την κατεύθυνση
αυτή της μη προβλεπτής ζημίας το ενάγον Ι.Κ.Α. ουδόλως επικαλείται πραγματικά περιστατικά, όπως απρόβλεπτη και
απροσδόκητη ιατρικά εξέλιξη της υγείας

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

του παθόντος ασφαλισμένου του ούτε
προσδιορίζει το χρόνο που κατέστη δυνατή η πρόβλεψη τέτοιας νέας δυσμενούς
καταστάσεως του παθόντος ασφαλισμένου του και η συνεπεία αυτού αδυναμία
του να εργασθεί κατά το επίδικο ως άνω
διάστημα που αυτός συνταξιοδοτήθηκε.
Αντίθετα από τα προσκομιζόμενα
ιατρικά σημειώματα της νευροχειρουργικής κλινικής του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης από 3-10-2002 ο παθών
νοσηλεύθηκε στη ΜΕΘ της Ν/Χ κλινικής
από 28-8-2002 έως 3-10-2002 λόγω βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κακώσεως, αιμάτωμα οπισθίου εγκεφαλικού βόθρου
και κάταγμα κλείδας, ενώ σύμφωνα με
την από 3-10-2002 ιατρική γνωμάτευση
συνέχισε νοσηλευόμενος στην ίδια Ν/Χ
κλινική μέχρι 3-10-2002 που εξήλθε με
ημιπάρεση αριστερά δυσφασία και οδηγίες για συνεχή ιατρική παρακολούθηση
και φαρμακευτική αγωγή.
Επίσης σύμφωνα με το αριθμ.
πρωτ. 9931/15-11-2002 ιατρικό πιστοποιητικό του Γενικού Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ρίου Πατρών ο παθών αυτός πάσχει από περιφερειακή παράλυση δεξιού προσωπικού και αταξία όρθιας στάσεως και βαδίσεως (αδυναμία χωρίς βοηθό) συνεπεία βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κακώσεως.
Λόγω της σωματικής καταστάσεως του αυτής ο παθών ασφαλισμένος αδυνατούσε να εργασθεί γι’ αυτό και
επιδοτήθηκε αρχικά από το ενάγον Ι.Κ.Α.
που είχε ασφαλίσει αυτόν και στη συνέχεια με την 88/28-4-2004 γνωμάτευση
της ΑΥΕ Πύργου κρίθηκε ανάπηρος από
το εν λόγω ατύχημα σε ποσοστό 80% για
το ένδικο χρονικό διάστημα από 3-3-2004
έως 2-3-2006 και χορηγήθηκε σε αυτόν
σύνταξη λόγω βαριάς αναπηρίας με την
715/16-9-2004 απόφαση του Διευθυντή
του Ι.Κ.Α. Τα ως άνω δέχθηκε και η αρ-

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

χική 230/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας που επιδίκασε στον παθόντα ασφαλισμένο του ενάγοντος Ι.Κ.Α. αποζημίωση από διαφυγόντα έσοδα μέχρι και το έτος 2004 λόγω
της αδυναμίας του να εργασθεί.
Επομένως η αδυναμία του παθόντος ασφαλισμένου να εργασθεί ήταν
δεδομένη εξαρχής και η ζημία του από
την αιτία αυτή απόλυτα προβλεπτή, στην
οποία υποκαταστάθηκε το ενάγον Ι.Κ.Α.
που συνταξιοδότησε αυτόν. Ούτε βέβαια
για την έναρξη της παραγραφής απαιτείται ο παθών να είναι σε θέση να προσδιορίσει το ύψος και την έκταση της ζημίας του κατά ποσό. Επίσης η επιφύλαξη
του ενάγοντος Ι.Κ.Α. για τις μελλοντικές
απαιτήσεις του από την ίδια αιτία που έγινε με την προγενέστερη από 24-3-2004
αγωγή του, δεν ασκεί έννομη επίδραση
στη συμπλήρωση της διετούς παραγραφής, της οποίας δεν μπορεί να μεταβάλλει την αφετηρία.
Επομένως η ένδικη απαίτηση του
ενάγοντος Ι.Κ.Α. για σύνταξη βαριάς αναπηρίας που χορηγήθηκε στον παθόντα
ασφαλισμένο του κατά το χρονικό διάστημα από 26-3-2004 μέχρι 31-3-2006 αφορούσε ζημία προβλεπτή κατά τη συνήθη
πορεία των πραγμάτων, η δικαστική επιδίωξη της οποίας ήταν δυνατή από την
επομένη του ατυχήματος (27-8- 2002).
Οπότε από 28-8-2002 άρχισε η
διαδρομή του χρόνου της διετούς παραγραφής της σχετικής αξιώσεως κατά
της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας,
η οποία δεν διακόπηκε και συμπληρώθηκε στις 28-8-2004.
Οπότε από την ημερομηνία αυτή
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(28-8-2004) η ένδικη αξίωση του ενάγοντος Ι.Κ.Α. για καταβολή ποσού 12.123,
80 ευρώ παραγράφηκε κατά το μέρος
που αφορά την εναγόμενη ασφαλιστική
εταιρεία Ε., όπως ορθά δέχτηκε και η εκκαλουμένη απόφαση.
Σημειωτέον ότι κατά τον ως άνω
χρόνο συμπλήρωσης της διετούς παραγραφής (28-8-2004) δεν είχε εκδοθεί
η ως άνω αρχική 230/2005 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας
που αφορούσε προηγούμενο διάστημα
επιδότησης του παθόντος ασφαλισμένου του ενάγοντος Ι.Κ.Α. λόγω απώλειας των προσόδων από την εργασία του
μετά το ατύχημα. Οπότε ούτε για επιμήκυνση κατ’ αρθρ. 268 ΑΚ της διετούς παραγραφής του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.
489/1976 μπορεί να γίνει λόγος και σε
κάθε περίπτωση οι ένδικες αξιώσεις του
ενάγοντος Ι.Κ.Α. έχουν υποκύψει στη διετή παραγραφή κατά τα ως άνω.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση του δέχθηκε την περί παραγραφής ένσταση της εναγομένης, απορρίπτοντας την περί διακοπής της παραγραφής αντένσταση του ενάγοντος και
απέρριψε την ένδικη αγωγή κατά το μέρος που στρέφεται κατά της δεύτερης
εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας ως
ουσιαστικά αβάσιμη ορθά έκρινε και δεν
έσφαλε περί την ερμηνεία και εφαρμογή
των ως άνω περί παραγραφής διατάξεων και οι αντίθετοι σχετικοί λόγοι εφέσεως του ενάγοντος Ι.Κ.Α. πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμοι. Κατ’
ακολουθία η υπό κρίση έφεση πρέπει
να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.
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564/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Λαλιώτης, Δημήτριος Τσαούσογλου, Ευάγγελος
Νικολόπουλος, Μαρίνος Σκανδάμης, Ξενοφών Νικολάου, Γιάννης
Παπαναστασόπουλος, Ράνια Αγγελοπούλου-Κρικέλλη).
Αυτοκινητικό ατύχημα από το οποίο προξενήθηκε σωματική βλάβη. Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει η αγωγή με την οποία ζητείται η ειδική αποζημίωση του άρθρου 931ΑΚ,
ώστε αυτή να είναι ορισμένη. Απόρριψη της αγωγής ως αόριστης. Πώληση αυτοκινήτου με παρακράτηση της κυριότητας. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του αυτοκινήτου δικαιούνται να διεκδικήσουν την αγοραία αξία του από τον υπόχρεο οι κληρονόμοι του αγοραστή, ο οποίος θανατώθηκε κατά το ατύχημα, ανεξάρτητα από το εάν το
αυτοκίνητο είχε αγοραστεί με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 931ΑΚ η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται ιδιαίτερα
υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης, αν επιδρά στο μέλλον του. Από
τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό με εκείνες
των άρθρων 298, 299, 914, 929 και 932
ΑΚ, προκύπτει ότι η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα,
ανεξαρτήτως φύλου, εκτός από την επίδραση που μπορεί να ασκήσει στις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 929 και 932 ΑΚ, μπορεί να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση για
αποζημίωση, αν επιδρά στο μέλλον του.
Η διατύπωση της διάταξης του
άρθρου 931ΑΚ παρέχει βάση για τέτοια
αξίωση αν και εφόσον η αναπηρία ή η
παραμόρφωση επιδρά στο οικονομικό μέλλον του παθόντος, που δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς με τις παροχές
που προβλέπονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 929 και
932 ΑΚ. Η κατά τα άνω, όμως, αυτοτελής αξίωση αφορά στον 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 931ΑΚ, στην οποία γίνεται λόγος
για αποζημίωση (ΟλΑΠ 18/2008 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).
Επομένως, για τη θεμελίωση
της αυτοτελούς αξίωσης από το άρθρο
931ΑΚ απαιτείται να συντρέχουν περιστατικά, πέρα από εκείνα που απαιτούνται για τη θεμελίωση αξιώσεων με βάση
τα άρθρα 929 και 932 ΑΚ, τα οποία συνθέτουν την έννοια της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης στο μέλλον του παθόντος.
Στην προκειμένη περίπτωση,
όπως προκύπτει από το δικόγραφο της
αγωγής του, ο εκκαλών Γ.Μ επικαλέστηκε για τη θεμελίωση της αξίωσης αποζημίωσης του από το άρθρο 931ΑΚ, ότι
εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του
δημιουργούνται επιπτώσεις που επιδρούν δυσμενώς στην εξέλιξη του και
παρακωλύεται, άλλως δυσχεραίνεται η
επαγγελματική του εξέλιξη, ότι η μερική
αναπηρία του θα επηρεάσει επαγγελματικά τη ζωή του, και ότι πρέπει να του επιδικαστεί το ποσόν των 100.000 ευρώ ως
αποζημίωση για τις αιτίες αυτές.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή κατά το ως άνω κεφάλαιο αυτής, με το
οποίο επιχειρείται θεμελίωση αυτής σε δυσμενή επίδραση της αναπηρίας στο οικονομικό μέλλον του παθόντος, είναι αόριστη.
Τούτο δε διότι δεν αναφέρονται και εκείνα
τα ιδιάζοντα περιστατικά, εκτός και πέραν
εκείνων, που απαιτούνται για τη στοιχειοθέτηση αξιώσεων με βάση τα άρθρα 929
και 932 ΑΚ, τα οποία συνθέτουν την, κατά
την παραπάνω έννοια, επίδραση στο οικονομικό μέλλον του παθόντος ενάγοντος,
της αναπηρίας που προξενήθηκε σ’αυτόν,
από τα οποία ειδικά περιστατικά να προκύπτουν οι ιδιαίτεροι λόγοι, εξ αιτίας των οποίων γεννιούνται δυσμενείς συνέπειες στην
οικονομική πλευρά της ζωής του.
Δεν αναφέρεται δηλαδή ότι η αποζημίωση που επιδιώκεται για την περιουσιακή ζημία που θα υποστεί στο μέλλον είναι συνέπεια όχι απλώς της ανικανότητας για εργασία και απόκτησης απ’
αυτόν εισοδημάτων, εφόσον η αποκατάσταση της ζημίας αυτής επιδιώκεται
μέσω της αξίωσης αποζημίωσης από το
άρθρο 929 ΑΚ, αλλά ειδική συνέπεια της
αναπηρίας του ενάγοντος, όπως επίσης
και ο τρόπος με τον οποίο τέτοια συνέπεια αποκλείει ή περιορίζει την μελλοντική οικονομική εξέλιξη αυτού.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η θανούσα Μ.Κ. ήταν κυρία του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΥ-…ΙΧΕ αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής FIAT τύπου PUNTO
κυβισμού 1300 κ.ε. έτους κατασκευής 1996,
του οποίου η εμπορική αξία κατά το χρόνο του ενδίκου ατυχήματος ανερχόταν σε
3.000 ευρώ. Το όχημα αυτό υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημίες στο εμπρόσθιο τμήμα
του, στο χώρο της μηχανής και των επιβατών, θεωρείται ότι καταστράφηκε ολοσχερώς, καθόσον η επισκευή του συνυπολογιζομένης και της μείωσης της εμπορικής
αξίας του ήταν οικονομικά ασύμφορη, υπε-

737

ρέβαινε κατά πολύ την αγοραία του αξία..
Την αξία αυτού δικαιούνται οι πέντε πρώτοι των εναγόντων γονείς και αδελφοί της
θανούσας, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι
της κατά ποσοστό 1/5 εξ αδιαιρέτου έκαστος (ΑΚ 1814) και επομένως δικαιούται
έκαστος των πέντε πρώτων εναγόντων το
ποσό των 600 ευρώ για την ανωτέρω αιτία. Οι εναγόμενοι-εκκαλούντες ισχυρίζονται με σχετικό λόγο έφεσης ότι η θανούσα είχε αποκτήσει το ανωτέρω αυτοκίνητο
με παρακράτηση της κυριότητας υπέρ του
πωλητή και συνεπώς δεν εδικαιούτο αποζημίωσης εξαιτίας της καταστροφής του.
Ανεξαρτήτως όμως από τα ανωτέρω, αφού η θανούσα είχε κατά το χρόνο
του ατυχήματος στην κατοχή της το αυτοκίνητο αυτό και το δικαίωμα αποκτήσεως της κυριότητας με την αποπληρωμή
του τιμήματος και αφού δεν προκύπτει
ότι ο πωλητής άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης, νομιμοποιούνται ενεργητικά οι ενάγοντες ως κληρονόμοι της στην
έγερση της προκείμενης αγωγής και τα
αντίθετα υποστηριζόμενα από τους εναγομένους είναι αβάσιμα και απορριπτέα.
Τούτο δε διότι όπως προκύπτει
από το συνδυασμό των άρθρων 297,
298, 532 και 914 ΑΚ στην περίπτωση
βλάβης ή καταστροφής πράγματος από
παράνομη και υπαίτια πράξη τρίτου, δικαίωμα αποζημίωσης έχει ο κάτοχος αγοραστής, στον οποίο αυτό παραδόθηκε από τον πωλητή με τον όρο διατήρησης της κυριότητας μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος, αφού αυτός φέρει τον
κίνδυνο καταστροφής ή χειροτερεύσεως
από της παραδόσεως του πράγματος καν
αυτός υφίσταται τελικά τη δαπάνη επανορθώσεως και την αποθετική ζημία (ΑΠ
809/1974 ΝοΒ 23, 337, ΕΑ 1554/1996
ΕλλΔνη 39.602, ΕΑ 734/1995 ΕλλΔνη
1997.142, Α.Κρητικού Αποζ. από Τροχ.
αυτοκ. ατυχ. Εκδ. 2008 παρ. 22 αρ. 144).
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606/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Χηνόπουλος, Παναγιώτης Καραντζόπουλος).
Ενοχές από αδίκημα. Διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας που διαπράχθηκε το αδίκημα. Κατά το δίκαιο αυτό αν η πράξη είναι αδικοπραξία, ποιες οι προϋποθέσεις της,
τα ενεχόμενα σε αυτή πρόσωπα, το είδος και η έκταση της οφειλόμενης αποζημιώσεως. Θανάτωση Αλβανού υπηκόου σε τροχαίο ατύχημα. Άσκηση αγωγής για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από το θάνατο του συγγενούς τους. Εφαρμογή του ελληνικού δικαίου για την αποζημίωση, για
την ψυχική οδύνη, για τα μέλη της οικογένειας κ.λ.π. Αυτά έγιναν δεκτά από το Μον.
Πρωτοδικείο. Ορθά κατά το Εφετείο Πατρών.

Νόμιμα με από 20-10-2009 κλήση των επτά πρώτων εφεσιβλήτων, φέρεται προς συζήτηση και έκδοση οριστικής αποφάσεως η υπό κρίση έφεση κατά
της 47/2008 οριστικής αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας
μετά την έκδοση επί αυτής της 814/2009
απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, με την
οποία έγινε τυπικά δεκτή η έφεση και διατάχθηκε η επανάληψη της συζητήσεως προκειμένου να προσκομισθεί το αλλοδαπό - Αλβανικό δίκαιο, το οποίο και
προσκομίσθηκε με μέριμνα των διαδίκων
που ως άνω επαναφέρουν την υπόθεση.
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από
τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες
5129 και 5132/30-12-2009 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο
Πρωτοδικείο Καλαμάτας Σ.Σ., ακριβή
αντίγραφα της ως άνω κλήσης προς συζήτηση της ένδικης έφεσης για τη δικάσιμο στην αρχή της παρούσας επιδόθηκαν
νόμιμα και εμπρόθεσμα με την επιμέλεια
των επισπευδόντων τη συζήτηση της έφεσης λοιπών επτά εφεσιβλήτων, προς τον
όγδοο και ένατη αυτών (εφεσιβλήτων).
Επομένως, εφόσον οι εν λόγω
εφεσίβλητοι δεν εμφανίστηκαν κατά την
παραπάνω νόμιμη δικάσιμο, κατά την

οποία η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε στη
σειρά της από το οικείο πινάκιο, πρέπει
να δικαστούν ερήμην, πλην όμως θα
προχωρήσει η διαδικασία σαν να ήταν
παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρ. 672,
674 παρ. 2, 681Α ΚΠολΔ).
Το άρθρο 26 ΑΚ ορίζει ότι οι ενοχές από αδίκημα διέπονται από το δίκαιο
της πολιτείας που διαπράχθηκε το αδίκημα, δηλαδή κατά το δίκαιο αυτό κρίνεται εάν η πράξη αποτελεί αδικοπραξία,
ποιες οι προϋποθέσεις αυτής, τα ενεχόμενα σε αυτή πρόσωπα, το είδος και η
έκταση της οφειλόμενης αποζημιώσεως.
Στην προκειμένη υπόθεση, επί
της οποίας έκρινε το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφασή του, αλλοδαπός Αλβανός υπήκοος
θανατώθηκε σε τροχαίο ατύχημα στην
Ελλάδα και οι ενάγοντες, πατέρας και
αδελφοί του, επίσης αλλοδαποί Αλβανοί
υπήκοοι, αξίωσαν την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από το θάνατο του
συγγενούς τους αυτού. Το Πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο έκρινε και δέχθηκε την αγωγή με βάση τους κανόνες των άρθρων
924, 928 και 932 εδ. τελευταίο του ΑΚ.
Πράγματι αφού η αδικοπρα-
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ξία- θανάτωση του παθόντος αλλοδαπού έγινε σε τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα στην Ελλάδα η υπαιτιότητα ως
προϋπόθεση της αδικοπραξίας καθώς
το είδος και η έκταση της ζημιάς και της
οφειλομένης αποζημιώσεως (περιουσιακή ζημία-χρηματική ικανοποίηση) θα κριθούν κατά το ημεδαπό δίκαιο (Εφ.Θεσ.
1308/1987 Αρμ.1988.889).
Έτσι εδώ εφαρμόζεται το άρθρο
932 ΑΚ, δηλαδή κανόνας του Ελληνικού
δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 26 ΑΚ που
καθιστά δικαιούχους «χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης» τα μέλη
της οικογένειας του θανατωθέντος. Στη δε
έννοια του όρου «οικογένεια», όπως έχει

ερμηνευθεί από τα Ελληνικά Δικαστήρια
αδιαμφισβήτητα περιλαμβάνονται oι γονείς και αδέλφια του θανατωθέντος.
Συνεπώς ο σχετικός λόγος εφέσεως με τον οποίο το εκκαλούν παραπονείται ότι εσφαλμένα το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν εφάρμοσε το αλλοδαπό Αλβανικό δίκαιο και ότι εφαρμόζοντας το τελευταίο όφειλε να απορρίψει την αγωγή του δεύτερου ενάγοντος
πατέρα και λοιπών στη συνέχεια εναγόντων αδελφών του θανόντος, γιατί αυτοί δεν δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης κατά το Αλβανικό δίκαιο, είναι μη νόμιμος και πρέπει να απορριφθεί.

629/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Γεώργιος Αλεξόπουλος- Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νίκη Διαμαντοπούλου, Κωνσταντίνος Παναγούλιας).
Άσκηση αγωγής κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για απαίτηση που εισπράχθηκε από αυτό για αυτοκινητικό ατύχημα. Οι απαιτήσεις που έχουν βάση τα άρθρα 928 και 929 ΑΚ μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη μέρα που γεννήθηκαν στο ΙΚΑ δυνάμει της διατάξεως του
άρθρου 18 ν. 4476/1965. Η παραγραφή της αξίωσης αρχίζει από την ημέρα του τραυματισμού ή θανατώσεως (928,929 ΑΚ) και για τον παθόντα και τους συγγενείς του και
για το ΙΚΑ, για το οποίο δεν αρχίζει νέα προθεσμία από αυτήν που τρέχει σε βάρος του
παθόντος. Αν ασκηθεί αγωγή για μέρος μόνο της απαιτήσεως, η επίδοση της αγωγής
διακόπτει την παραγραφή μόνο για το μέρος αυτό και δημιουργείται αντιστοίχως εκκρεμοδικία. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 247, 251, 278, 914 και 937 παρ. 1 ΑΚ
σε περίπτωση άσκησης αγωγής για αδικοπραξία, αφότου εκδηλώνεται το ζημιογόνο γεγονός με οποιαδήποτε μορφή ζημίας, θετικής ή αποθετικής, γεννάται υπέρ του ζημιωθέντος αξίωση αποζημίωσης για όλη τη ζημία, παρούσα και μέλλουσα, εάν αυτή είναι
προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και εφόσον είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. Η παραγραφή είναι πενταετής και αρχίζει από τότε που ο παθών
έλαβε γνώση της ζημίας και του προς αποζημίωση υπόχρεου. Δεν τρέχει προθεσμία
για ζημίες που δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων
γιατί οφείλονται σε μεταγενέστερη δυσμενή και απροσδόκητη εξέλιξη της κατάστασης
της υγείας του παθόντος, που συνδέονται όμως αιτιωδώς προς την αδικοπραξία. Αρχίζει η παραγραφή αφότου ο παθών έλαβε γνώση της δυσμενούς κατάστασης της υγείας
του και της αιτιώδους συνάφειάς της προς την αδικοπραξία. Ο εναγόμενος – υπόχρεος
προς αποζημίωση παραδεκτά προτείνει την ένσταση παραγραφής έναντι του ΙΚΑ. Πε-
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ριστατικά: τροχαίο στις 07-02-1998.Ασκηση από τον ζημιωθέντα την από 2-10-2000,
11-4-2003 και 1-12-2003 τριών αγωγών επί των οποίων εκδόθηκαν αντίστοιχες αποφάσεις πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου. Πότε διακόπτεται η παραγραφή. Περιστατικά.

Το εκκαλούν ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφαλίσεως Μισθωτών» με την κρινόμενη αγωγή του εξέθεσε ότι την 07.02.1998 και περί ώρα
22.00΄, ο εφεσίβλητος, οδηγώντας το υπ’
αριθ. κυκλοφορίας Χ.Τ. 3559 Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητό του, επί της επαρχιακής οδού Ζαχάρως - Αρήνης με κατεύθυνση από Ζαχάρω προς Αρήνη, προκάλεσε από αποκλειστική υπαιτιότητά του (αμέλεια), το
αυτοκινητικό ατύχημα που περιγράφεται
σ’ αυτή, εξαιτίας του οποίου ο ασφαλισμένος του Γ.Σ., τραυματίστηκε θανάσιμα.
Ότι ο παραπάνω ασφαλισμένος
του, ηλικίας κατά το χρόνο του ατυχήματος 43 ετών, με πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, θα ζούσε
τουλάχιστον άλλα τριάντα έτη και ότι από
την εργασία του ως αγρότης και εργάτης
θα αποκόμιζε το ποσό των 1.233 €, θα
συνεισέφερε δε για τη διατροφή της συζύγου του και των τέκνων του, οι οποίοι, κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή περιστατικά, έχουν δικαίωμα διατροφής σε
βάρος του, τα αναλυτικώς αναφερόμενα
σε αυτή (αγωγή) ποσά.
Ότι στα παραπάνω πρόσωπα, σύζυγο και ανήλικα τέκνα του θανόντος ασφαλισμένου του, όπως είχε υποχρέωση από
το νόμο, κατέβαλε για παροχές κύριας και
επικουρικής σύνταξης για τα χρονικά διαστήματα από 01.01.2000 έως 31.12.2003
και από 01.03.1998 έως 31.12.2003, αντίστοιχα, το συνολικό ποσό των 34.970,59
€, μέρος του οποίου ήτοι το ποσό των
8.113,51 € του έχει ήδη καταβληθεί.
Ζήτησε δε να υποχρεωθεί ο εφεσίβλητος, ως οδηγός του ζημιογόνου οχήματος, να του καταβάλει το ποσό των

26.857,08 €, με το νόμιμο τόκο από την
επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, καθόσον το ΙΚΑ είναι εκ του νόμου φορέας της σχετικής απαιτήσεως των
μελών της οικογένειας του θανόντος κατά
του εφεσίβλητου και μάλιστα από το χρόνο
γέννησης της απαιτήσεως. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την εκκαλούμενη απόφασή του απέρριψε την αγωγή ως αβάσιμη και κατ’ ουσίαν (παραγεγραμμένη).
Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται το ενάγον-εκκαλούν με την κρινόμενη έφεση του, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και κακή
εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί να
εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση,
με σκοπό να γίνει δεκτή η αγωγή του,
ως ουσιαστικά βάσιμη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 10 παρ. 5 του ν.δ. 4104/1960,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18
του ν. 4476/1965, 1 του β.δ 226 της
22.2/21.3.1973 και 18 του ν. 1654/1986
σε περίπτωση αναπηρίας ή θανατώσεως ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, η αξίωση
αποζημίωσης του ασφαλισμένου ή των
δικαιούχων μελών της οικογένειάς του
που απορρέει από τα άρθρα 928 και 929
ΑΚ κατά του υπόχρεου μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στο ΙΚΑ από την ημέρα που
γεννήθηκε η σχετική αξίωση.
Με την ex lege μεταβίβαση της
αξιώσεως στο ΙΚΑ δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 18 ν. 4476/1965 δεν
απαιτείται νέα συνδρομή των προϋποθέσεων ενάρξεως της παραγραφής και
στο πρόσωπο του ΙΚΑ, για το οποίο δεν
αρχίζει νέα παραγραφή από αυτήν που
τρέχει σε βάρος του παθόντος (βλ. ΑΠ
70/2005 ΕλλΔνη 46.1415).
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Εξάλλου, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 261 εδ α΄ ΑΚ και 221
παρ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι σε περίπτωση ασκήσεως αγωγής για μέρος μόνο της
αξίωσης για αποζημίωση, η επίδοση της
αγωγής διακόπτει την παραγραφή μόνο
για το μέρος αυτό, ως προς το οποίο δημιουργείται αντιστοίχως εκκρεμοδικία (βλ.
Ολ ΑΠ 24/2003 ΝοΒ 2004.1180).
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 247, 251, 278, 914
και 937 παρ. 1 ΑΚ σε περίπτωση αδικοπραξίας, αφότου εκδηλώνεται το ζημιογόνο γεγονός με οποιαδήποτε μορφή ζημίας, θετικής ή αποθετικής, γεννάται υπέρ
του ζημιωθέντος αξίωση αποζημίωσης
για όλη τη ζημία, παρούσα και μέλλουσα,
εάν αυτή είναι προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και εφόσον
είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής.
Αρχίζει δε η παραγραφή της σχετικής αξίωσης προς αποζημίωση, η οποία
είναι πενταετής, από τότε που ο παθών
έλαβε γνώση της ζημίας και του προς
αποζημίωση υπόχρεου. Από τότε τρέχει ο χρόνος της παραγραφής για όλες,
επελθούσες και μέλλουσες ζημίες, εκτός
από εκείνες των οποίων δεν είναι δυνατή
η πρόβλεψη κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων (Ολομ. ΑΠ 23/1994).
Αντιθέτως, για εκείνες τις ζημίες
των οποίων δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη, κατά τη συνήθη των πραγμάτων πορεία, διότι οφείλονται σε μεταγενέστερη
δυσμενή και απροσδόκητη εξέλιξη της
κατάστασης της υγείας του παθόντος,
που συνδέονται όμως αιτιωδώς προς
την αδικοπραξία, η παραγραφή άρχεται αφότου ο παθών έλαβε γνώση της
δυσμενούς και απροσδόκητης εξέλιξης
της υγείας του και της αιτιώδους συνάφειάς της προς την αδικοπραξία (βλ. ΑΠ
1567/2004). Τέλος, την ένσταση παραγραφής έναντι του ΙΚΑ από τη διάτα-
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ξη του άρθρου 937 ΑΚ, παραδεκτά την
προτείνει ο υπόχρεος προς αποζημίωση (ΑΠ 70/2005).
Στην προκείμενη υπόθεση, ο εναγόμενος - εφεσίβλητος πρότεινε νόμιμα
στον πρώτο βαθμό, την ένσταση παραγραφής της αγωγικής αξίωσης του εκκαλούντος, λόγω παρέλευσης πενταετίας
(άρθρο 937 ΑΚ) από το χρόνο του ζημιογόνου γεγονότος και επελεύσεως της ζημίας - του ένδικου τροχαίου ατυχήματος
(07.02.1998) μέχρι και την επίδοση σε αυτόν της κρινόμενης αγωγής (17.08.2005).
Αντικρούοντας την παραπάνω
ένσταση παραγραφής το ενάγον - εκκαλούν ισχυρίστηκε ότι η παραγραφή
αυτή διακόπηκε με την άσκηση από αυτό
των από 02.10.2000, 11.04.2003 και
01.12.2003 αγωγών του, με αριθμούς καταθέσεως 290/06.10.2000, 90/2003 και
302/02.12.2003, αντίστοιχα, επί των οποίων εκδόθηκαν, αντίστοιχα, οι με αριθμούς
1041/2001, 543/2004 και 265/2005 αποφάσεις του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου.
Ότι επιπλέον, η ένδικη παραγραφή διακόπηκε με την έκδοση, στις
15.05.2003, της υπ’ αριθ. 518/2003 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου - Εφετείου Πατρών, το οποίο έκρινε επί της
από 25.05.2002 (με αριθμό καταθέσεως 146/28.2.2001) εφέσεως κατά της πιο
πάνω με αριθμό 1041/2001 απόφασης
του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, καθώς
επίσης και ότι οι ασκούμενες με την παρούσα αγωγή μελλοντικές αξιώσεις του
δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά
έκταση και ποσό, κατά το χρόνο εγέρσεως της πρώτης αγωγής του, αφορούν δε
χρόνο μεταγενέστερο αυτής.
Οι ισχυρισμοί αυτοί, που επαναφέρονται με αυτοτελείς λόγους εφέσεως,
αποτελούν αντένσταση και είναι νόμιμοι,
στηριζόμενοι στις διατάξεις των άρθρων
261 ΑΚ και 262 παρ. 1 ΚΠολΔ και πρέ-
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πει, μαζί με την ένσταση παραγραφής,
να εξεταστούν και ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : Ο θάνατος του
ασφαλισμένου του εκκαλούντος Ν.Π.Δ.Δ.,
Γ.Σ.(ζημιογόνο γεγονός), συνέβη στις
07.02.1998, οπότε και έλαβαν γνώση η
σύζυγος και τα τέκνα του, του υπαιτίου
και της ζημίας τους, μεταξύ των οποίων
ζημιών και η στέρηση διατροφής τους, η
οποία (ζημία) ήταν προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και δικαστικά
επιδιώξιμη από την παραπάνω ημέρα (του
ατυχήματος και του επελθόντος θανάτου).
Η ένδικη από 08.08.2005 αγωγή,
με αριθμό κατάθεσης 182/17.08.2005,
επιδόθηκε στον εφεσίβλητο, όπως συνομολογείται, στις 17.08.2005, ήτοι μετά
την παρέλευση χρονικού διαστήματος
πέντε (5) και πλέον ετών από τον ως
άνω θάνατο, οπότε τα μέλη της οικογένειας του θανόντος είχαν λάβει γνώση
του υπόχρεου σε αποζημίωση και των
επιζήμιων συνεπειών του.
Επομένως, σύμφωνα και με όσα
αναφέρονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας και ενόψει του ότι ως προς το
εκκαλούν δεν αρχίζει νέα παραγραφή
από αυτή που τρέχει σε βάρος των παθόντων, η αξίωση αυτού (εκκαλούντος)
κατά του εφεσίβλητου παραγράφηκε,
όπως βάσιμα ισχυρίζεται ο τελευταίος,
αφού υπέπεσε στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 937 παρ. 1 ΑΚ.
Περαιτέρω, ο χρόνος της παραπάνω πενταετούς παραγραφής δεν
διακόπηκε με την άσκηση της από
02.10.2000 και με αριθμό καταθέσεως
290/06.10.2000 αγωγής του εκκαλούντος, επί της οποίας εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό η με αριθμό 1041/2001 απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και
σε δεύτερο η με αριθμό 518/2003 από-
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φαση του Δικαστηρίου τούτου, καθόσον
με αυτή το ενάγον Ν.Π.Δ.Δ. ζητούσε να
επιδικαστεί σε αυτό μέρος μόνο της αξίωσής του κατά του εναγομένου, ήτοι το
ποσό των 8.113,52 €, που χορήγησε
για έξοδα κηδείας του θανόντος και για
παροχή κύριας σύνταξης στη χήρα και
τα τέκνα αυτού, για το χρονικό διάστημα από 01.03.1998 έως 31.12.1999, ως
προς το οποίο και μόνο ποσό επήλθε διακοπή της παραγραφής.
Δεν διακόπηκε η εν λόγω παραγραφή ούτε και με την άσκηση των από
11.04.2003 και. 01.12.2003 αγωγών του
εκκαλούντος, επί των οποίων εκδόθηκαν, αντίστοιχα, οι με αριθμούς 543/2004
και 265/2005 αποφάσεις του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, οι οποίες απέρριψαν
τις ως άνω αγωγές ως αόριστες.
Ειδικότερα, με τις αγωγές αυτές
επιδίωκε συνολικά την επιδίκαση του αξιούμενου και με την παρούσα αγωγή ποσού, ήτοι των 26.857,08 €, που απέρρεε
από την παροχή προς την οικογένεια του
θανόντος ασφαλισμένου του, παροχών
κύριας και επικουρικής σύνταξης για το
χρονικό διάστημα από 01.03.1998 έως
31.12.2003, πλην όμως και οι αγωγές
αυτές κατατέθηκαν στις 14.04.2003 και
02.12.2003 αντίστοιχα, δηλαδή μετά τη
συμπλήρωση της πιο πάνω πενταετούς
παραγραφής (8.2.1998 - 8.2.2003).
Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω,
πρέπει αφού γίνει δεκτή ως βάσιμη και
κατ’ ουσίαν η προβληθείσα από τον εναγόμενο - εφεσίβλητο ένσταση παραγραφής και απορριφθεί, ως ουσιαστικά αβάσιμη η προβληθείσα από το ενάγον- εκκαλούν αντένσταση περί διακοπής αυτής, ν’ απορριφθεί η αγωγή.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που
κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα και απέρριψε την αγωγή ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν, δεν έσφαλε ως προς την εφαρμογή
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του νόμου και την εκτίμηση των αποδείξεων. Όσα δε αντίθετα υποστηρίζει
το εκκαλούν με τους λόγους της κρινόμενης εφέσεως τους, πρέπει ν’ απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμα, καθώς
και η έφεση στο σύνολό της.

Τέλος, το εκκαλούν που χάνει τη
δίκη, πρέπει να καταδικαστεί στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης του εφεσιβλήτου, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρα 183,176 ΚΠολΔ), όπως
ορίζεται στο διατακτικό της απόφασης.

708/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Ράπτη, Παρασκευή Καρτάνου).
Έφεση. Το αν πρέπει να απευθύνεται και κατά του προσθέτως παρεμβάντος υπέρ του
εφεσιβλήτου, εξαρτάται από τη φύση της παρέμβασης, αν δηλ. είναι απλή παρέμβαση ή
αυτοτελής παρέμβαση, στην οποία η ισχύς της απόφασης εκτείνεται στις έννομες σχέσεις
του προσθέτως παρεμβάντος προς τον αντίδικο του. Περίπτωση απλής πρόσθετης παρέμβασης είναι η πρόσθετη παρέμβαση του δικονομικού εγγυητή, είτε εκούσια είτε μετά
από προσεπίκληση, όπως της ασφαλιστικής εταιρείας έναντι του υπαίτιου αυτοκινητικού
ατυχήματος. Στην απλή πρόσθετη παρέμβαση δεν απαιτείται η έφεση να στρέφεται και
κατά του προσθέτως παρεμβάντος. Αν παρά ταύτα απευθύνθηκε και κατ’ αυτού απορρίπτεται για έλλειψη εννόμου συμφέροντος. Απόφαση τελεσίδικη σε αδικοπραξία που δέχτηκε βλάβη του σώματος ή της υγείας προσώπου. Η απόφαση που καθίσταται τελεσίδικη, αποτελεί δεδικασμένο στη νέα δίκη, στην οποία επιδιώκεται η παραπέρα ανόρθωση
της συνεχιζόμενης ζημίας, εφόσον δεν επήλθε μεταβολή στο νομικό καθεστώς που διέπει το δικαίωμα και στα πραγματικά περιστατικά που το αποτέλεσαν. Αγωγή. Για οποιοδήποτε λόγω δεν ζημιώθηκε ολόκληρη η απαίτηση από τον ενάγοντα. Δεν εμποδίζεται
να επιδιώξει με νέα αγωγή και το υπόλοιπο εφόσον αυτό δεν αποτέλεσε αντικείμενο της
πρώτης δίκης. Αδικοπραξία. Εφόσον η δικαστική επιδίωξη της ζημίας είναι δυνατή, αρχίζει να τρέχει για όλες τις ζημίες ενιαίως η πενταετής παραγραφή. Αν ασκηθεί αγωγή για
μέρος μόνο της αξίωσης, η επίδοση διακόπτει την παραγραφή μόνο για το μέρος αυτό,
ως προς το οποίο δημιουργεί αντίστοιχα εκκρεμοδικία, όχι δε και για άλλες αξιώσεις προς
αποζημίωση από την ίδια αιτία που ανάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο, έστω και αν, ως
προς τις τελευταίες, είχε διατυπωθεί επιφύλαξη για τη δικαστική επιδίωξή τους. Η κρίση
του δικαστηρίου ότι το αίτημα για αποζημίωση ασκείται πρόωρα για μελλοντικό διάστημα, δεν αποτελεί απόρριψη για τυπικούς, αλλά για ουσιαστικούς λόγους.

Σύμφωνα με τη διάταξη 517
ΚΠολΔ η έφεση απευθύνεται κατ’ εκείνων που ήταν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη ή των καθολικών διαδόχων ή
των κληροδόχων τους. Διάδικοι είναι
όσοι από την προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτει ότι δικάστηκαν από αυτήν

ως αντίδικοι του εκκαλούντος.
Σχετικά με το ζήτημα αν η έφεση
πρέπει να απευθύνεται ή όχι και κατά του
προσθέτως υπέρ του αντιδίκου του εκκαλούντος παρεμβάντος, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ απλής πρόσθετης
παρέμβασης (άρθρο 80 ΚΠολΔ), κατά
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την οποία ο παρεμβαίνων δεν καθίσταται διάδικος, δηλαδή υποκείμενο της δίκης, εφόσον δεν μπορεί να αξιώσει στο
δικό του όνομα έννομη προστασία και
της αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης
(άρθρο 83 ΚΠολΔ), στην οποία η ισχύς
της απόφασης εκτείνεται στις έννομες
σχέσεις του προσθέτως παρεμβάντος
προς τον αντίδικο του.
Κριτήριο για το χαρακτηρισμό της
πρόσθετης παρέμβασης ως αυτοτελούς,
είναι η επέκταση της ισχύος της απόφασης, δηλαδή των υποκειμενικών ορίων
του δεδικασμένου, της εκτελεστότητας και
της διαπλαστικής ενέργειας στις έννομες
σχέσεις του τρίτου προς τον αντίδικό του.
Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου
88 ΚΠολΔ προκύπτει ότι σε περίπτωση πρόσθετης παρέμβασης του δικονομικού εγγυητή, εκούσιας ή μετά από προσεπίκληση,
πρόκειται για απλή πρόσθετη παρέμβαση,
όπως στην περίπτωση της ασφαλιστικής
εταιρείας έναντι του υπαίτιου αυτοκινητικού
ατυχήματος ασφαλισμένου της.
Στην απλή πρόσθετη παρέμβαση η έφεση δεν απαιτείται να απευθύνεται και κατά του προσθέτως παρεμβάντος,
είτε εκουσίως είτε μετά από προσεπίκληση, αφού δεν καθίσταται αυτός με την παρέμβαση διάδικος. Αν παρά ταύτα η έφεση απευθύνθηκε και κατά του ομοδίκου
του αντιδίκου του εκκαλούντος δικονομικού εγγυητή, απορρίπτεται ως προς αυτόν για έλλειψη εννόμου συμφέροντος,
αφού, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, δεν πρόκειται για αναγκαστική ομοδικία, οπότε η έφεση, κατ’ άρθρο 517 παρ. 2
ΚΠολΔ, έπρεπε να στραφεί και κατ’ αυτού,
η δε συμμετοχή στην κατ’ έφεση δίκη του
προσθέτως παρεμβάντος υπέρ του αντιδίκου του, δεν επιδρά στα έννομα συμφέροντά του (ΑΠ 18/2008 δημοσ. ΝΟΜΟΣ,
ΕΑ 6004/2006 ΕλΔ 2007,569, ΕφΠατρ
66/2005 ΑχΝομ 2006,291, Σ. Σαμουήλ«Η
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έφεση» έκδοση 2009 παρ. 336).
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 321, 322, 324, 325,
331 ΚΠολΔ και 929 ΑΚ, προκύπτει ότι σε
περίπτωση αγωγής αποζημίωσης που
θεμελιώνεται σε αδικοπραξία από την
οποία έχει προκληθεί βλάβη του σώματος ή της υγείας προσώπου, η τελεσίδικη απόφαση που έχει εκδοθεί επί προγενέστερης αγωγής του παθόντος, αποτελεί δεδικασμένο στη νέα δίκη, κατά την
οποία, με βάση την αδικοπραξία που κρίθηκε, επιδιώκεται η παραπέρα ανόρθωση της συνεχιζόμενης ζημίας, εφόσον
δεν επήλθε μεταβολή του νομικού καθεστώτος που διέπει το δικαίωμα και
των πραγματικών περιστατικών που το
αποτέλεσαν, τόσο ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η αδικοπραξία και την υπαιτιότητα του εναγομένου ή των προσώπων που είχαν
προστηθεί από αυτόν, όσο και ως προς
τη ζημία που υπέστη ο ενάγων κατά το
χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται
στην πρώτη αγωγή, όχι όμως και για
μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, κατά
το οποίο είναι δυνατόν η αδικοπραξία
να εξακολουθήσει να αναδίδει συνέπειες που δεν προβλέφθηκαν με την πρώτη αγωγή (ΑΠ 4/2001, ΑΠ 88/2000, ΑΠ
166/99 ΕλΔ 40,1040).
Εξάλλου από τις ίδιες πιο πάνω
διατάξεις, προκύπτει επίσης ότι εκείνος
που δεν ζήτησε με προηγούμενη αγωγή του ολόκληρη την απαίτησή του, αλλά
μόνο μέρος αυτής, δεν εμποδίζεται να
επιδιώξει με νέα αγωγή και το υπόλοιπο,
εφόσον αυτό δεν αποτέλεσε αντικείμενο
της πρώτης δίκης (ΑΠ 2038/2006 δημοσ.
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 426/2000 ΕλΔ 2000,1576,
ΕΑ 3276/ 2002 ΕλΔ 2003,510).
Περαιτέρω από το συνδυασμό των
άρθρων 247, 251, 298, 914 και 937 ΑΚ συνάγεται ότι σε περίπτωση αδικοπραξίας,
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αφότου εκδηλώθηκε το ζημιογόνο γεγονός, γεννάται υπέρ του ζημιωθέντος αξίωση αποζημίωσης για την όλη ζημία, θετική και αποθετική, παρούσα ή μέλλουσα,
αν είναι προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και εφόσον η δικαστική της επιδίωξη είναι δυνατή, η δε παραγραφή της αξίωσης αυτής είναι πενταετής και αρχίζει να τρέχει για όλες τις ζημίες
ενιαίως, από τότε που ο ζημιωθείς έλαβε
γνώση των πρώτων επιζήμιων συνεπειών και του υπόχρεου προς αποζημίωση.
Ως γνώση της ζημίας νοείται η
γνώση των επιζήμιων συνεπειών της αδικοπραξίας, χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητη η γνώση της ακριβούς έκτασης
της ζημίας. Τρέχει δε από τότε ο χρόνος
παραγραφής για όλες τις ζημιές, επελθούσες και μέλλουσες, εκτός από εκείνες
των οποίων δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων.
Εξάλλου από τις συνδυασμένες
διατάξεις των άρθρων 261 εδ. α΄ ΑΚ και
221 παρ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι σε
περίπτωση άσκησης αγωγής για μέρος
μόνο της αξίωσης για αποζημίωση, η
επίδοση της αγωγής διακόπτει την παραγραφή μόνο για το μέρος αυτό, ως προς
το οποίο δημιουργεί αντίστοιχα εκκρεμοδικία, όχι δε και για άλλες αξιώσεις προς
αποζημίωση από την ίδια αιτία που ανάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο, έστω και
αν, ως προς τις τελευταίες, είχε διατυπωθεί επιφύλαξη για τη δικαστική επιδίωξή
τους (ΑΠ 123/99 ΕλΔ 40,774).
Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 268 εδ. α΄ ΑΚ, κατά την
οποία «κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται
μετά είκοσι χρόνια, και αν ακόμη η αξίωση καθαυτή υπαγόταν σε συντομότερη
παραγραφή», αν βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση η ύπαρξη αξίω-
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σης για θετική και αποθετική ζημία από
αδικοπραξία, η οποία υπόκειται καταρχήν στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 937 παρ. 1 ΑΚ, από την τελεσιδικία αρχίζει εικοσαετής παραγραφή και
ως προς το μέρος της όλης αξιώσεως
για αποκατάσταση της ζημίας, η οποία
ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου, για τον οποίο επιδικάσθηκε αποζημίωση (ΟλΑΠ 24/2003 ΕλΔ 44,1262).
Και τούτο διότι το μέρος αυτής
της αξίωσης, καίτοι δεν περιέχεται ειδική αναγνωριστική διάταξη στην απόφαση, θεωρείται ότι έχει βεβαιωθεί (εμμέσως) στην περίπτωση αυτή με την παρεμπίπτουσα δικαστική κρίση, η οποία
ήταν αναγκαία για την ύπαρξη δικαιώματος αποζημίωσης του παθόντος γενικώς
για κάθε ζημία από την αναγκαία όμως
προϋπόθεση για τη δέσμευση από δεδικασμένο εκδοθείσας απόφασης, είναι
η ασκούμενη με τη μεταγενέστερη αγωγή αξίωση καταβολής αποζημίωσης (για
βλάβη π.χ. του σώματος ή της υγείας του
παθόντος σε ατύχημα από αυτοκίνητο)
να μπορούσε απ’ αρχής να προβλεφθεί.
Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η ζημία είναι απρόβλεπτη, ισχύει
νέα παραγραφή για εκείνες τις δυσμενείς
συνέπειες που δεν μπορούσαν από την
αρχή να προβλεφθούν κατά τους κοινούς
κανόνες, η οποία (παραγραφή) και αρχίζει από τότε που ο παθών έλαβε γνώση
των νέων δυσμενών συνεπειών και της
αιτιώδους συνάφειάς τους με το ατύχημα (ΑΠ 1100/2005 ΝοΒ 54,191). Τέλος η
κρίση του δικαστηρίου ότι το αίτημα για
αποζημίωση ασκείται προώρως για μελλοντικό διάστημα, δεν αποτελεί απόρριψη για τυπικούς, αλλά για ουσιαστικούς
λόγους (ΑΠ 39/2007 δημοσ. ΝΟΜΟΣ).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’
αριθμ. 310/2006 απόφαση του παρό-
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ντος Δικαστηρίου, που έκρινε επί εφέσεων που ασκήθηκαν κατά της υπ’ αριθμ.
458/2002 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η
οποία εκδόθηκε επί της από 9-1-2002
προγενέστερης αγωγής του ενάγοντος
και ήδη εκκαλούντος, υπό την ιδιότητά
του ως οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη του γιου του Α.Μ., κατά των εναγομένων και ήδη εφεσιβλήτων, του πρώτου αυτών και αντεκκαλούντος, καθώς
και κατά της προσεπικαλούμενης ασφαλιστικής εταιρείας και ήδη τρίτης των εφεσιβλήτων, η οποία αγωγή είχε την ίδια
ιστορική και νομική αιτία με την υπό κρίση αγωγή, έχουν κριθεί με δύναμη δεδικασμένου (άρθρα 321 επ. ΚΠολΔ), μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 1) ότι στις
10-6-2001 και περί ώρα 02.10΄ ο πρώτος των εναγομένων οδηγώντας στην
επαρχιακή οδό Λευκάδας Νυδρίου, το
υπ’ αριθμ. κυκλ. ΥΒΕ 3206 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της δεύτερης των
εναγομένων, που ήταν ασφαλισμένο για
την έναντι τρίτων αστική του ευθύνη στην
τρίτη των εφεσιβλήτων, στο οποίο αυτοκίνητο επέβαινε και ο Α.Μ., ηλικίας τότε
22 ετών, ενώ πραγματοποιούσε αριστερή ως προς την πορεία του στροφή, παρέκλινε προς τ’ αριστερά και αφού διέσχισε το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο μαντρότοιχο,
που βρισκόταν παραπλεύρως του ρεύματος αυτού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο Α.Μ., 2) ότι αποκλειστικά υπαίτιος για τον τραυματισμό το
Α. Μ. ήταν ο πρώτος των εναγομένων,
3) ότι συνεπεία του ατυχήματος ο Α.Μ.
υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων σε κωματώδη κατάσταση, όπου νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας έως 27-6-2001
και στη συνέχεια στη νευρολογική κλινι-
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κή του ίδιου νοσοκομείου έως 1-9-2001,
σε φυτική κατάσταση, ήτοι καμία επικοινωνία με το περιβάλλον. Ότι συνεπεία
της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, προκλήθηκε στον Α.Μ. σπαστική τετραπάρεση, έφερε τραχειοστομία και εξωτερικό καθετήρα και εμφάνιζε αλαλία. Ότι
την ο Α.Μ. μεταφέρθηκε στη νευρολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου
Αθηνών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,
όπου νοσηλεύτηκε έως 2-11-2001 στην
ίδια κατάσταση και ειδικότερα ήταν κατάκοιτος, παρουσίαζε σπαστική τετραπάρεση, αλαλία και αδυναμία επικοινωνίας
με το περιβάλλον και έφερε τραχειοστομία και εξωτερικό καθετήρα. Ότι έκτοτε
ο Α. Μ. νοσηλεύεται κατάκοιτος στην οικία του και 4) τέλος επιδικάστηκε στον
Α.Μ., εκτός άλλων, ως αποζημίωση για
τις δαπάνες για την απασχόληση δυο
ειδικευμένων νοσοκόμων, για τη φυσιοθεραπεία από ειδικό φυσιοθεραπευτή,
για τη λήψη βελτιωμένης διατροφής, για
εσώρουχα και πάνες και για τη στοιχειώδη ένδυση και κλινοσκεπάσματα κλπ.,
το ποσό των 3.090 ευρώ μηνιαίως για
το χρονικό διάστημα από την επίδοση
της αγωγής εκείνης (15-2-2002) και για
πέντε έτη από τότε, ήτοι έως 14-2-2007
και απορρίφθηκε το αίτημά της για επιδίκαση αποζημίωσης για τις ίδιες ως άνω
αιτίες από 15-2-2007 και για 43 ακόμα
έτη ως προώρως υποβληθέν, γιατί κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να προσδιοριστεί από το χρόνο εκείνο με βεβαιότητα
αν ο Α.Μ. θα είναι αναγκαίο να δαπανά συνεπεία του τραυματισμού του το
ποσό των 3.090 ευρώ μηνιαίως πέραν
της 15-2-2007, αφού, ενόψει της προόδου της επιστήμης και της νεαρής ηλικίας του, ήταν δυνατό να επέλθει βελτίωση της κατάστασης της υγείας του.
Με την υπό κρίση αγωγή ζητήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, αποζημί-
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ωση συνολικού ποσού 1.980 ευρώ μηνιαίως, για τις δαπάνες στις οποίες θα
υποβληθεί ο Α.Μ. για την απασχόληση
δύο ειδικευμένων νοσοκόμων, για φυσιοθεραπεία από ειδικό φυσιοθεραπευτή,
για τη λήψη βελτιωμένης διατροφής, για
εσώρουχα και πάνες και για τη στοιχειώδη ένδυση και κλινοσκεπάσματα, για
το χρονικό διάστημα από 15-2-2007 και
για τα επόμενα δέκα έτη.
Όμως με την υπ’ αριθμ. 310/2006
απόφαση υπήρξε τελεσίδικη κρίση ως
προς τις ως άνω αξιώσεις του Α.Μ. για
το χρονικό διάστημα από 15-2-2007 και
για 43 ακόμα έτη, οι οποίες απορρίφθηκαν για λόγους ουσιαστικούς, σύμφωνα
και με τα εκτιθέμενα στη νομική σκέψη,
με την έννοια ότι δεν υπάρχει δυνατότητα απόφανσης του παρόντος Δικαστηρίου μετά ολίγα έτη, ήτοι με την έκδοση της
παρούσας απόφασης.
Έτσι το παραγόμενο από την υπ’
αριθμ. 310/2006 απόφαση δεδικασμένο
εκτείνεται και στις μέλλουσες προβλεπτές όμοιες αξιώσεις του Α.Μ., που είναι
ήδη επίδικες, ήτοι του χρονικού διαστήματος από 15-2-2007 και για 10 ακόμα
έτη, αφού αυτές είχαν καταστεί αντικείμενο έρευνας με την προγενέστερη αγωγή
του και κρίθηκαν κατ’ ουσίαν.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη μη οριστική απόφασή του απέρριψε τα ως άνω
κονδύλια της αγωγής ως απαράδεκτα
λόγω δεδικασμένου, ορθά ερμήνευσε και
εφάρμοσε το νόμο και πρέπει ν’ απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος ο σχετικός
λόγος της έφεσης. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι μέχρι το έτος 2004 η υγεία του Α.Μ.
βελτιώθηκε εν μέρει και ειδικότερα άρχισε αυτός να επικοινωνεί με το περιβάλλον
με δυσαρθρική ομιλία και να βαδίζει μέσα
στην οικία του υποβασταζόμενος με περιπατητήρα τύπου «Π» και αργότερα με
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βακτηρίες, λόγω αστάθειας βάδισης και
κακώσεων κάτω άκρων και να μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.
Όμως από το Μάιο του έτους
2005, μετά δηλαδή την άσκηση της ως
άνω προγενέστερης αγωγής του ενάγοντος της κύριας αγωγής, η υγεία του
Α.Μ. επιδεινώθηκε απρόβλεπτα, καθόσον αυτός παρουσίασε από τότε και εξής
συχνές επιληπτικές κρίσεις, ενώ από τα
μέσα του έτους 2006 εμφάνισε οργανικό
ψυχοσύνδρομο και βαριά οστεοπόρωση
λόγω της υποκινησίας του.
Ότι η ως άνω νέα δυσμενής εξέλιξη της υγείας του Α.Μ. άρχισε από το Μάιο
του έτους 2005 και εξής προκύπτει από το
υπ’ αριθμ. πρωτ. 1478/10-5-2005 πιστοποιητικό του Αντικαρκινικού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»,
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 134/3-5-2006 ιατρικό πιστοποιητικό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
και το από το 26-8-2006 ιατρικό ενημερωτικό σημείωμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ενώ στα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα προγενέστερα ιατρικά πιστοποιητικά ουδόλως γίνεται λόγος για τέτοιες παθήσεις.
Έκτοτε ο Α. Μ. κατά τακτά διαστήματα εξετάζεται στα εξωτερικά ιατρεία τω
ως άνω νοσοκομείων και υποβάλλεται
σε μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου,
γονάτων και οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης και επίσης παρακολουθείται συνεχώς από τις ψυχολόγους Ε.Γ.
και Ε.Γ., ενώ στις 23-8-2006 εισήχθη στη
νευρολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων,
λόγω κατάγματος της κερκίδας του δεξιού του χεριού από πτώση, οστεοπόρωσης και λοίμωξης αναπνευστικού, όπου
νοσηλεύτηκε έως 26-8-2006.
Η διορισθείσα με την προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. 241/2007 μη οριστι-
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κή απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου πραγματογνώμονας Ν.Μ., ιατρός νευρολόγος, η οποία εξέτασε τον
Α.Μ. στις 23- 10-2007, με την υπ’ αριθμ.
6/2007 έκθεση πραγματογνωμοσύνης
γνωμοδότησε ότι αυτός παρουσιάζει τετραπληγία (υποστήριξη και βάδιση με
περιπατητήρα τύπου «Π» και αδυναμία
χρήσης άνω άκρων), διαταραχές ομιλίας (προμηκικού τύπου), παραεγκεφαλιδική δυσλειτουργία άνω άκρων, κυστικές διαταραχές (υπόλειμμα ούρων), μετατραυματικές γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις, γνωσιακή έκπτωση με ανικανότητα εγγραφής και ανάκλησης καινούργιων πληροφοριών, κατάθλιψη, επιθετικότητα, λογόρροια, εμμονή σκέψης
στα κινητικά ελλείμματα και οστεοπόρωση σοβαρού βαθμού λόγω ακινησίας και χρήσης αντιπεπιληπτικών φαρμάκων, ότι όλα τ’ ανωτέρω δεν ήταν προβλέψιμα κατά τη στιγμή του ατυχήματος, αλλά προέκυψαν σε μεταγενέστερο χρόνο λόγω μόνιμων αξονικών βλαβών των νευρώνων του εγκεφάλου, ότι
συνιστάται ψυχοθεραπεία για βελτίωση
της μνήμης και της συμπεριφοράς του
Α.Μ. και ότι χρήζει αυτός νευρολογικής
παρακολούθησης μια φορά το μήνα και
επανάληψη της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου σε ετήσια βάση για αποκλεισμό υδροκεφάλου.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι
η κατάσταση της υγείας του Α.Μ. μετά
την άσκηση της προγενέστερης αγωγής, δεν παρέμεινε η ίδια, αλλά επιδεινώθηκε απρόβλεπτα. Εξάλλου το ότι η
δυσμενής εξέλιξη της υγείας του Α.Μ. δεν
μπορούσε να προβλεφθεί κατά το χρόνο άσκησης της προγενέστερης αγωγής, καταδεικνύει και το γεγονός ότι οι
ως άνω νέες παθήσεις του εμφανίστηκαν τέσσερα έτη μετά από τον τραυματισμό του και επίσης ότι από 2-11-2001
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που εξήλθε αυτός από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και έως 31-3-2005, οπότε εισήχθη
στην Κεντρική Κλινική Αθηνών για λοίμωξη αναπνευστικού, δεν προκύπτει νοσηλεία του σε νοσοκομείο.
Αποδείχτηκε ακόμα ότι ο Α.Μ.
εξαιτίας αυτής της απρόβλεπτης εξέλιξης της υγείας του, θα έχει ανάγκη από
15-2-2007 και για χρονικό διάστημα πέντε ετών από τότε: α) ψυχοθεραπείας
τρεις φορές το μήνα, β) εξέτασης από
νευρολόγο μία φορά το μήνα και γ) υποβολής σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και κάτω άκρων μία φορά κατ’ έτος.
Έτσι αυτός είναι αναγκαίο να δαπανά :
α) για ψυχοθεραπεία το ποσό των 210
ευρώ (70 ευρώ Χ 3) το μήνα, β) για εξέταση από νευρολόγο το ποσό των 60
ευρώ το μήνα και γ) για μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και κάτω άκρων το
ποσό των 72 ευρώ κατ’ έτος.
Πέραν της πενταετίας από τις 152-2007 και μάλιστα για μία δεκαετία από
τότε, όπως ζητείται, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα από τώρα, αν ο
Α.Μ. θα είναι αναγκαίο να δαπανά τα προαναφερόμενα ποσά για τις ως άνω αιτίες,
αφού ενόψει της προόδου της επιστήμης
και της νεαρής ηλικίας του είναι δυνατόν
να επέλθει βελτίωση της κατάστασης της
υγείας του, όπως έγινε και από του τραυματισμού του και έως το έτος 2003.
Η ως άνω κρίση του Δικαστηρίου
ενισχύεται και από την προαναφερόμενη έκθεση πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με την οποία είναι μεν βέβαιο ότι
για πολλά έτη θα παραμείνουν σοβαρά
κινητικά και γνωσιακά μη αναστρέψιμα
ελλείμματα στον Α.Μ., πλην όμως η χρονική διάρκεια που απαιτείται από τότε
που αυτός εξετάστηκε από την πραγματογνώμονα και μετά προς βελτίωση των
αναπηριών του, δεν είναι προβλέψιμη.
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786/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Κωνσταντάρας, Δημήτριος Τσιμπούκης, Ευσταθία
Σκούρα, Βασίλειος Γκίζας).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει η αγωγή για να είναι ορισμένη. Τέκνα που γεννήθηκαν σε καθεστώς ελεύθερης συμβίωσης, πριν από την ισχύ του νόμου 3719/2008 (σύμφωνο συμβίωσης), δεν
δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης από το θάνατο του φερόμενου πατέρα τους, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η εκούσια ή δικαστική αναγνώριση τους.
Τέτοια αξίωση δεν έχει επίσης η γυναίκα που ζούσε σε κατάσταση ελεύθερης συμβίωσης
με τον θανατωθέντα. Περιστατικά. Έξοδα κηδείας. Ποιοι δικαιούνται να τα διεκδικήσουν.

Για το ορισμένο της αγωγής με την
οποία επιδιώκεται χρηματική ικανοποίηση
λόγω ψυχικής οδύνης, πρέπει στο δικόγραφο αυτής να εκτίθεται με ακρίβεια η τέλεση της αδικοπραξίας από τον υπόχρεο
στην καταβολή της χρηματικής ικανοποίησης ή οι προϋποθέσεις θεμελίωσης αντικειμενικής ευθύνης από το νόμο, καθώς και
η πρόκληση ψυχικής οδύνης στα αιτούμενα την χρηματική ικανοποίηση πρόσωπα.
Πρέπει, επίσης, με την αγωγή να
ζητείται ορισμένο χρηματικό ποσό καθόσον δεν απαλλάσσεται από το βάρος
να διατυπώσει ορισμένο αίτημα, ενόψει
του άρθρου 932 ΑΚ, στο οποίο ορίζεται
ότι το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης επιδικάζεται κατά την εύλογη κρίση του δικαστηρίου (βλ. Κρητικός, Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα,
έκδ. 2008, σελ. 424, αριθμ. 90, Βαθρακοκοίλης, Ανάλυση Ερμηνεία –Νομολογία Αστ.Κώδικα, έκδ. Γ΄ υπό το άρθρο
932 τόμος Α΄ σελ.1278 επ., Γεωργιάδης-Σταθόπουλος Αστικός Κώδικας έκδ.
1982 IV, υπό το άρθρο 932 σελ. 815 επ.).
Δεν είναι όμως αναγκαίο να εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής τα
προσδιοριστικά εκείνα στοιχεία βάσει
των οποίων θα καθορισθεί το ύψος της

χρηματικής ικανοποίησης, όπως, προκειμένου περί ψυχικής οδύνης, η ηλικία
του θανατωθέντος και των μελών της οικογενείας του, η κατοικία των ανωτέρω
προς εξακρίβωση του στενού δεσμού
που διατηρούσαν, ο βαθμός του πταίσματος του αδικοπρακτήσαντος, η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των
διαδίκων μερών κτλ, καθόσον τα παραπάνω στοιχεία δύνανται να προκύψουν
από τις αποδείξεις (Κρητικός, ό.π., αριθ.
92, ΕφΑθ 8981/1998 ΕλλΔνη 42.750).
Η κρατούσα στη νομολογία άποψη
κάνει τη διάκριση και αναγνωρίζει μεν αξίωση χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης, στο μνηστήρα ή στη μνηστή, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης τέλεσης γάμου (ΑΠ 1141/2007, ΑΠ 1071/2002
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), όχι όμως και στους συμβιούντες, σε κατάσταση ελεύθερης συμβίωσης, χωρίς καμία πρόθεση μελλοντικής σύναψης γάμου (ΑΠ 1735/2006, ΑΠ
434/2005, ΑΠ 1541/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω, τα τέκνα, τα γεννηθέντα
(πριν από την ισχύ του Ν. 3719/2008 – Σύμφωνο Συμβίωσης»), εκτός γάμου, κατά τη
διάρκεια της συμβίωσης των γονέων τους,
δεν έχουν αξίωση χρηματικής ικανοποίησης,
λόγω ψυχικής οδύνης του άρθρου 932 εδ.
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γ΄ ΑΚ, σε περίπτωση θανάτου του (φερόμενου) πατέρα τους, εάν αυτά δεν έχουν αναγνωρισθεί από τον πατέρα τους, με εκούσια ή με δικαστική αναγνώριση, αφού, διαφορετικά, δεν έχει αποδειχθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο η πατρότητα, δεδομένου ότι, μέχρι την ισχύ του ως άνω νόμου (3719/2008),
ως γενεσιουργός τρόπος της συγγένειας με
τον πατέρα, είναι μόνον ο γάμος και η αναγνώριση (εκούσια ή δικαστική).
Εξάλλου το σοβαρό ζήτημα της
αναγνώρισης της πατρότητας εξώγαμου
τέκνου επιβάλλεται να αποτελεί αντικείμενο κύριας δίκης, μετά από κατάθεση σχετικής αγωγής και μόνο μεταξύ των προσώπων, που περιοριστικά ορίζονται στον άρθρο 619 παρ.3 ΚΠολΔ, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 614 επ.ΚΠολΔ, και
δεν επιτρέπεται να κρίνεται παρεμπιπτόντως, στα πλαίσια άλλης δίκης, όπως π.χ.
της δίκης της προκείμενης περίπτωσης,
που ανοίγεται μεταξύ του εξώγαμου τέκνου
και του υπαιτίου οδηγού και της ασφαλιστικής εταιρείας, λόγω θανάτου, κατά το ένδικο
τροχαίο ατύχημα, του φερόμενου ως πατέρα (βλ. Κρητικός, Αποζημίωση από Αυτοκινητικά ατυχήματα, έκδ. 2008, σελ. 407, αρ.
36, ΑΠ 1541/2009 ο.π.).
Κατά τη διάταξη του άρθρου 928
εδ. α΄ ΑΚ, σε περίπτωση θανατώσεως
προσώπου, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει τα έξοδα κηδείας σ’ εκείνον που,
κατά 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 οι γενόμενες δαπάνες για τον ενταφιασμό του, που τελούν
σε άμεση σχέση με το θάνατο και είναι
ανάλογες με την κοινωνική του θέση, δικαιούνται να αξιώσουν από τον υπεύθυνο του θανάτου του εκείνοι που φέ-
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ρουν αυτά κατά το νόμο, οι οποίοι είναι οι κληρονόμοι του, ή οι προς διατροφή του υπόχρεοι, ή ένας εξ αυτών,
εφόσον πράγματι κατέβαλε αυτά, δεδομένου ότι η αξίωση αυτή έχει τον χαρακτήρα αποζημιώσεως και δεν επιδιώκεται με κληρονομικό δικαίωμα, ως στοιχείο της κληρονομίας, ώστε να χωρήσει επιμερισμός της με βάση την κληρονομική μερίδα (Εφ.Θεσ. 1735/1993 ΕλλΔνη 35.676, Εφ.Αθ. 866/2008 ΕλλΔνη
2010.785). Εάν τα παραπάνω έξοδα δεν
κατέβαλε ο κληρονόμος του θανόντος,
αλλά τρίτος, αυτός μπορεί να τα αναζητήσει από τον κληρονόμο κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού
(ΕφΑθ 6687/2000 ΕλλΔνη 2001.1357).
Περί το έτος 1970 ο τελευταίος
συνδέθηκε ερωτικά με την πρώτη των
εναγόντων της από 20.11.2005 αγωγής Σ.Δ, με την οποία συζούσε σε μόνιμη ελεύθερη ένωση στην Κάτω Μακρυνού Μεσολογγίου. Από την ένωση τους
αυτή απέκτησαν δύο τέκνα, ήτοι τη Μ.Β
(δεύτερη των εναγόντων της ιδίας ως
άνω αγωγής), γεννηθείσα στις 8.12.1971
στο Αγρίνιο, και τη Δ.Β (τρίτη των εναγόντων της ιδίας ως άνω αγωγής), γεννηθείσα στις 18.4.1975 στην Πάτρα. Η γέννηση των τέκνων αυτών καταχωρίσθηκε στα οικεία ληξιαρχικά βιβλία των Ληξιαρχείων των Δήμων Αγρινίου και Πατρέων, αντίστοιχα. Ο θανών δεν προέβη σε αναγνώριση των άνω τέκνων του.
Έτσι, τόσο η πρώτη των εναγόντων, με την οποία ο θανών συμβιούσε
χωρίς πρόθεση γάμου, όσο και τα εκτός
γάμου ανωτέρω τέκνα αυτής Μ.Β. και Δ.Β.,
μηδέποτε αναγνωρισθέντα από τον θανόντα, δεν δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης, σύμφωνα με
τη νομική σκέψη που προηγήθηκε.
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855/2010
(Πρόεδρος: Γεράσιμος Τσούνης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Φεβρωνία Τσερκέζογλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γιαννακός, Παναγιώτα Τζάρου-Δημακοπούλου,
Βιβή Βενιζέλου-Κοπανάκη).
Η αποζημίωση εκείνου που υπέστη σωματική βλάβη από τροχαίο ατύχημα περιλαμβάνει το σύνολο των ακαθάριστων (μικτών) αποδοχών του, τις οποίες θα έπαιρνε αν δεν
απείχε από την εργασία του λόγω του τραυματισμού του. Στις αποδοχές αυτές περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν κατά το νόμο τον εργοδότη.

Κατά την έννοια της διάταξης 929
ΑΚ, ζημιά που επήλθε αποτελεί και η διακοπή του μισθού από τον εργοδότη λόγω
ανικανότητας προσφοράς εργασίας, η
απώλεια διαφόρων επιδομάτων άδειας,
δώρων κλπ. Με την προσωρινή διακοπή
εργασίας λόγω ανικανότητας για αυτή εξαιτίας του τραυματισμού, ο εργοδότης, σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία, απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών
που τον βαρύνουν, όμως οι εισφορές αυτές δεν παύουν να αποτελούν όφελος για
τον εργαζόμενο, απόλαυση του οποίου χάνεται για τον παραπάνω λόγο.
Έτσι ο εργαζόμενος για να απολαύσει το όφελος των εισφορών αυτών
θα πρέπει είτε να τις καταβάλει ο ίδιος
με δικά του χρήματα, είτε να απασχολη-

θεί μεταγενέστερα για ίσο χρόνο. Συνακόλουθα, οι εισφορές αυτές με την παραπάνω μορφή αποτελούν ζημία για τον
εργαζόμενο, ο οποίος δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση από τον υπόχρεο.
Ενόψει αυτών, η αποζημίωση
του παθόντος για τη στέρηση των εισοδημάτων του εξαιτίας της ανικανότητας
του για παροχή της εργασίας περιλαμβάνει το σύνολο των ακαθάριστων (μικτών) αποδοχών του, που θα έπαιρνε αν δεν τραυματιζόταν, δηλαδή εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών, που ο εργοδότης πρέπει να
παρακρατεί από τις αποδοχές του μισθωτού (ΑΠ 1332/2003 Ελλ.Δικ. 46-77,
ΑΠ 1056/2000 Ελλ.Δικ. 42-387, Εφ.Αθ.
4607/2003 Ελλ.Δικ. 47-1448).
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13. δικαιο πολυκατοικιασ
152/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνος Πέρρος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Αποστολόπουλος, Φαίδωνας Κουλούρης).
Πολυκατοικία. Η οριζόντια ιδιοκτησία αναλύεται σε αποκλειστική κυριότητα σε όροφο της οικοδομής ή διαμερίσματος αυτού και σε αναγκαστική συγκυριότητα στο οικόπεδο και τα άλλα κοινά μέρη (θεμέλια, πρωτότοιχοι, στέγη, κλπ). Σε περίπτωση που
δεν έχει καθορισθεί με συμφωνία που περιλαμβάνεται στην οικεία συστατική πράξη
οριζόντιας ιδιοκτησίας σε ποιόν ανήκουν οι πιο πάνω χώροι, τότε, ανήκουν ως αντικείμενα συγκυριότητας σε όλους τους συγκύριους του εδάφους. Η συγκυριότητα αυτή
αποκτάται αυτοδικαίως κατ’ ανάλογη μερίδα στα μέρη του όλου ακινήτου που χρησιμεύουν για κοινή χρήση από όλους τους οροφοκτήτες. Οι διατάξεις του ν.3741/1929
είναι ενδοτικού δικαίου και συνεπώς χωρεί ιδιαίτερη συμφωνία, που καταρτίζεται με
συναίνεση όλων των ιδιοκτητών με συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται,
και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οροφοκτητών τόσο για τα αναγκαστικά κοινά μέρη της οικοδομής όσο και για τις χωριστές ιδιοκτησίες. Έτσι, δημιουργούνται περιορισμοί της κυριότητας χωρίς όμως αυτοί οι περιορισμοί να είναι δουλείες. Όταν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συνιδιοκτητών ως προς τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους για τα κοινά πράγματα, τότε καθένας από αυτούς έχει δικαιώμα να κάνει απόλυτη χρήση σε αυτά, αρκεί να μην βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών ούτε να μεταβάλει το συνήθη προορισμό τους. Αν κάποιος συνιδιοκτήτης εμποδίζει άλλο συνιδιοκτήτη στη χρήση του κοινού, τότε αυτός που θίγεται
έχει το δικαίωμα να ζητήσει δικαστικώς την προστασία του δικαιώματός του ανάλογα
με την ιδανική μερίδα του είτε με διεκδικητική αγωγή επί αποβολής είτε με αρνητική
αγωγή σε κάθε άλλη προσβολή είτε σε περίπτωση αμφισβητήσεως με αναγνωριστική αγωγή. Περιστατικά. Συμφωνία για αποκλειστική χρήση κτίσματος στο δώμα από
ένα συνιδιοκτήτη. Η συμφωνία είναι άκυρη.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1002 και 1117 του ΑΚ και του ν.3741/1929,
ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 54 Εισ.Ν.Α.Κ., προκύπτει ότι η οριζόντια ιδιοκτησία είναι ιδιαίτερη μορφή κυριότητας πάνω σε ακίνητο, η οποία αποτελείται από δύο στοιχεία, δηλαδή την
αποκλειστική κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα αυτού και την αναγκαστική συγκυριότητα στο οικόπεδο και
τα άλλα κοινά μέρη του όλου ακινήτου,

όπως τα θεμέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη, το δώμα, το κλιμακοστάσιο και άλλα
κατά το άρθρο 2 του ν. 3741/1929.
Στην περίπτωση που δεν έχει καθορισθεί με συμφωνία που περιλαμβάνεται στην οικεία συστατική πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας σε ποιόν ανήκουν ο ως
άνω χώροι, τότε ανήκουν, ως αυτοδικαίως αντικείμενα συγκυριότητας, σε όλους
τους συγκυρίους του εδάφους.
Η συγκυριότητα αυτή αποκτάται
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αυτοδικαίως, κατ’ ανάλογη με τη μερίδα
στα μέρη του όλου ακινήτου που χρησιμεύουν για κοινή χρήση από όλους τους
οροφοκτήτες. (ΑΠ 448/1996 Ελλ. Δ/νη
37.600). Με ιδιαίτερη συμφωνία που καταρτίζεται με κοινή συναίνεση όλων των
ιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτησιών της οικοδομής, με συμβολαιογραφικό έγγραφο
νομίμως μεταγραφόμενου, μπορούν να
καθορισθούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των οροφοκτητών, τόσον ως προς
τα αναγκαστικώς κοινά μέρη της οικοδομής όσο και ως προς τις χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ορόφους ή διαμερίσματα
και μάλιστα κατά παρέκκλιση των ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ν. 3741/1929
και του ΑΚ, οπότε οι κατά τον τρόπο αυτό
δημιουργούμενοι περιορισμοί της κυριότητας, χωρίς να είναι δουλείες με την έννοια
των άρθρων 1118 επ, 1142 επ και 1188
επ ΑΚ, φέρουν το χαρακτήρα δουλείας,
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του πιο
πάνω νόμου, υπό την έννοια ότι δεσμεύουν τους συνιδιοκτήτες αλλά και τους διαδόχους των αρχικά συμβληθέντων ή εκείνων που προσχώρησαν μεταγενέστερα σε
τυχόν κανονισμό που καταρτίσθηκε με τη
σύμβαση (ΑΠ 306/2004 Ελλ Δνη 45,1425,
Κατράς, Πανδέκτης Μισθώσεων και Οροφοκτησίας 2003 σελ. 997). Σύμφωνα δε
με το άρθρο 5 του πιο πάνω νόμου όταν
δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συνιδιοκτητών ως προς τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους για τα κοινά πράγματα, καθένας από αυτούς έχει δικαίωμα να
κάνει απόλυτη χρήση σε αυτά, αρκεί να μη
βλάπτει το δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών oύτε να μεταβάλλει το συνήθη
προορισμό τους.
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει
ότι είναι παράνομη η από κάποιο συνιδιοκτήτη χρήση των κοινών πραγμάτων
της οικοδομής, όταν με αυτή βλάπτονται ή παρεμποδίζονται οι λοιποί συνιδι-
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οκτήτες να κάνουν και αυτοί χρήση αυτών (κοινών πραγμάτων) και ότι, συνεπώς στην περίπτωση αυτή, δικαιούνται
οι τελευταίοι να ζητήσουν την άρση της
προσβολής ή της κατάστασης που έχει
δημιουργηθεί, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν και εκείνοι στο ίδιο μέτρο τα
κοινά πράγματα ασκώντας το δικαίωμά
τους για σύγχρηση των κοινοκτήτων και
κοινοχρήστων μερών.
Έτσι, αν ο οροφοκτήτης προσβάλλεται από άλλο συγκύριο στο δικαίωμά του στα κοινά μέρη έχει ανάλογα
με την ιδανική του μερίδα την προστασία
που έχει σε ανάλογη περίπτωση ο συγκύριος, δηλαδή επί αποβολής τη διεκδικητική αγωγή (1094 ΑΚ) επί προσβολής κατ’ άλλο τρόπο την αρνητική αγωγή
(1108 ΑΚ) και σε περίπτωση αμφισβητήσεως την αναγνωριστική αγωγή (Εφ.
Πατρ. 1063/2003 Αχ. Νομ. 2004, 595).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα περιστατικά: Επί της οδού Μ. αριθμ. 29 της
πόλης της Πάτρας υφίσταται πολυόροφη οικοδομή η οποία έχει υπαχθεί στο
ν. 3741/1929 δυνάμει της υπ’ αριθμ.
6677/1988 πράξης συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου
Πατρών Α.Σ, όπως αυτή συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα με την 12687/1991 πράξη, που νόμιμα μεταγράφηκαν. Ο πρώτος των εναγόντων είναι αποκλειστικός
κύριος α) της υπό στοιχείο Υ-1 αποθήκης του υπογείου ορόφου επιφανείας
18,56 τ.μ. και β) της υπό στοιχεία ισόγειο
ένα (ΙΣ-1) οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) του ισογείου ορόφου, επιφανείας 53,82 τ.μ. Η δεύτερη και τρίτη των
εναγόντων είναι συγκυρίες κατά ποσοστό 5/8 και 3/8 αντίστοιχα της υπό στοιχεία Α-1 κατοικίας οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) του πρώτου υπέρ το
ισόγειο ορόφου επιφανείας 61,98 τ.μ.
Οι εναγόμενοι, εξάλλου, είναι συ-
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γκύριοι κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου
της υπό στοιχ. Β-1 οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) του δευτέρου υπέρ
το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 61,98 τ.μ.
Τα κλιμακοστάσια του υπογείου, του ισογείου, πρώτου, δευτέρου ορόφου και του
δώματος και ο διάδρομος του ισογείου
δεν διαθέτουν ποσοστά συνιδιοκτησίας
και είναι κοινόχρηστοι χώροι.
Επιπλέον στην πιο πάνω οικοδομή
υφίσταται δώμα, το οποίο βρίσκεται πάνω
από τον δεύτερο όροφο και περιλαμβάνει
την απόληξη του κλιμακοστασίου με κτίσμα για χρήση ως αποθήκης επιφανείας 19,80 τ.μ. καθώς επίσης και την κοινόχρηστη ταράτσα και το οποίο (δώμα) περιλαμβάνεται στους κοινόχρηστους χώρους
της οικοδομής, όπως τούτο συνομολογείται από τους εναγόμενους - εκκαλούντες.
Το έτος 1988 ο πρώτος των εφεσιβλήτων, ο οποίος είχε ανεγείρει την οικοδομή στη συνέχεια μεταβίβασε τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που προαναφέρθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, θεωρώντας
ότι μόνος αυτός έχει την πλήρη κυριότητα του δώματος της οικοδομής, παραχώρησε προφορικά στους εκκαλούντες- εναγόμενους την χρήση του πιο
πάνω κοινόχρηστου κτίσματος, έναντι
μηνιαίου χρηματικού ανταλλάγματος,
προκειμένου αυτοί να το χρησιμοποιούν ως κατοικία, όπως έπραττε αυτός
και κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μισθώνοντας τούτο σε τρίτους.
Δεν αποδείχθηκε όμως ότι υπήρξε ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή της
πιο πάνω συμφωνίας παραχώρησης
από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες της οικοδομής, αφού αυτοί κατά το χρόνο που
καταρτίσθηκε η συμφωνία αυτή, θεωρούσαν ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα
επί του δώματος και ότι ανήκε στον πρώτο εφεσίβλητο - ενάγοντα.
Έκτοτε οι εκκαλούντες χρησιμο-
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ποιούσαν το κτίσμα που βρίσκεται επί του
δώματος, για την κάλυψη των αναγκών
στεγάσεως του γιού τους καταβάλλοντας
μηνιαίο μίσθωμα στον εφεσίβλητο - ενάγοντα μέχρι το έτος 2003, ενώ επιπρόσθετα τοποθέτησαν έναν ηλιακό θερμοσίφωνα, δύο πλαστικά βαρέλια συλλογής
νερού και κεραία δορυφορικής τηλεόρασης, παρά το ότι η κατά προορισμό χρήση του ήταν μόνο για αποθηκευτικό χώρο.
Μολονότι όμως, το πιο πάνω έτος
έληξε η μεταξύ τους συμφωνία, οι εναγόμενοι-εκκαλούντες εξακολουθούν να
χρησιμοποιούν το πιο πάνω κτίσμα,
χωρίς να καταβάλουν κάποιο χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα, ενώ καταβάλλουν τις δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος,
νερού και θέρμανσης που το αφορούν.
Ισχυρίζονται ειδικότερα οι εκκαλούντες - εναγόμενοι ότι παραμένουν
στη χρήση αυτού, διότι το ίδιο έτος καταρτίσθηκε μεταξύ αυτών και των εναγόντων - εφεσιβλήτων νέα προφορική
συμφωνία, στα πλαίσια της οποίας καθόρισαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής και ότι συμφώνησαν ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αυτοί ως
συνιδιοκτήτες της οριζόντιας ιδιοκτησίας
υπό στοιχεία Β-1, να έχουν την αποκλειστική χρήση του επίδικου κοινόχρηστου
κτίσματος και ολόκληρου του κοινόχρηστου δώματος συμπεριλαμβανομένης
της ταράτσας της οικοδομής.
Τέτοια όμως συμφωνία δεν αποδείχθηκε, αφού αν είχε συναφθεί, αυτή
έπρεπε να γίνει συμβολαιογραφικά και
να μεταγραφεί για να θεμελιώσει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των εναγομένων-εκκαλούντων στα επίδικα κοινόχρηστα μέρη. Αλλά και αληθές να ήταν
το γεγονός ότι καταρτίσθηκε προφορικά τέτοια συμφωνία, όπως αυτοί ισχυρίζονται, η συμφωνία αυτή είναι άκυρη
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και δεν δεσμεύει τα διάδικα μέρη, εφόσον δεν έχει περιβληθεί αυτή τον τύπο
του συμβολαιογραφικού εγγράφου και
δεν έχει μεταγραφεί, εις τρόπον ώστε οι
εναγόμενοι εκκαλούντες να μην δικαιούνται να αποκλείσουν τους ενάγοντες εφεσίβλητους από τη χρήση των επιδίκων
κοινόχρηστων χώρων, αφού ουδέποτε
απέκτησαν νομίμως δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης στους χώρους αυτούς.
Ε πο μ έ ν ω ς ο ι ε φ ε σ ί β λ η το ι ενάγοντες στερούνται της χρήσεως του
κοινόχρηστου δώματος με τα αναγκαίως
συνεχόμενα με αυτό κτίσμα και ταράτσα
της οικοδομής. Υπό τα πιο πάνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά προκύ-

πτει περαιτέρω ότι η άσκηση του αγωγικού δικαιώματος, με το οποίο επιδιώκεται
να αναγνωρισθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ως άνω χώρων και να αποδοθούν αυτοί ελεύθεροι στην κοινή χρήση, δεν υπερβαίνει τα όρια της καλής πίστης, των χρηστών συναλλακτικών ηθών,
ούτε τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό
του δικαιώματος και δεν είναι καταχρηστική, δοθέντος ότι οι ενάγοντες εφεσίβλητοι
παρεμποδίζονται στην άσκηση του δικαιώματος συγχρήσεως, που απορρέει από
την αναγκαστική συγκυριότητά τους επί
των κοινόχρηστων και κοινόκτητων μερών της ως άνω οικοδομής.

329/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βλαχαντώνης, Ευστάθιος Καννής).
Πολυκατοικία. Οριζόντια ιδιοκτησία. Συμφωνία για ατομική χρήση κοινού. Εμπλοκές
με ιδιωτικά συμφωνητικά και εμφάνιση προβλημάτων καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος εκ μέρους του συγκυρίου και συνεκμισθωτή. Δικαίωση του ενισταμένου μισθωτή. Κατάχρηση δικαιώματος. Στοιχεία της σχετικής ένστασης.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1002, 1117 ΑΚ και 1, 2
παρ. 1, 4 παρ. 1, 5, 8, 11,13,17 του Ν.
3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ’
ορόφους» διατηρηθέντος σε ισχύ και μετά
την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 54 ΕισΝΑΚ),
συνάγεται ότι επί οριζόντιας ιδιοκτησίας
ιδρύεται κυρίως μεν χωριστή κυριότητα σε
όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου,
παρεπομένως δε αναγκαστική συγκυριότητα στα μέρη του όλου ακινήτου που
χρησιμεύουν σε κοινή από όλους τους
οροφοκτήτες χρήση, όπως είναι, ενδεικτικώς, το έδαφος, οι αυλές κλπ. ο προσδιορισμός των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων αυτών μερών γίνεται είτε με τη συ-

στατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία,
είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων
των συνιδιοκτητών. Αν δεν ορίζεται τίποτα σχετικώς στη συστατική δικαιοπραξία, ούτε υπάρχουν ιδιαίτερες συμφωνίες, ισχύει ο προσδιορισμός που προβλέπουν οι ως άνω διατάξεις.
Όταν η πολυώροφη οικοδομή έχει
ανεγερθεί υπό το πολεοδομικό σύστημα
της αφέσεως του ισογείου χώρου ακαλύπτου (πυλωτή), ο ακάλυπτος αυτός χώρος
δεν μπορεί να αποτελέσει διηρημένες ιδιοκτησίες, αλλά παραμένει κοινόχρηστος και
αυτοδικαίως κοινόκτητος των οροφοκτητών, κατ’ ανάλογη μερίδα τούτων.
Μπορεί, όμως με ιδιαίτερη συμ-

756

φωνία όλων των συνιδιοκτητών, που γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταγραφόμενο νομίμως, να παραχωρηθεί εγκύρως η χρήση του χώρου αυτού,
κατά τα άρθρα 5 και 13 Ν. 3741/1929,
αποκλειστικώς σε ένα ή περισσότερους
ιδιοκτήτες ορόφου ή διαμερίσματος της
ίδιας οικοδομής (ΑΠ 186/1996, 448/1996
ΕλλΔνη 37 σελ. 596 και 600).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 281 ΑΚ
η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια
που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομικός
σκοπός της δικαιώματος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, το δικαίωμα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά
και όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου
πριν από την άσκηση του, καθώς και
η πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε στο διάστημα που μεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη μεταγενέστερη
άσκηση του, ενώ με την άσκηση αυτή,
αντιθέτως, προκύπτει προφανής υπέρβαση των ορίων που θέτει η εν λόγω διάταξη για την άσκηση του δικαιώματος.
Αν ο δικαιούχος αδρανήσει να
ασκήσει το δικαίωμα του επί μακρώ χρόνω, μόνη η αδράνεια αυτή δεν καθιστά
καταχρηστική την μετέπειτα άσκηση του,
αλλά πρέπει να συντρέχουν προσθέτως
και άλλα περιστατικά, αναγόμενα στον
ίδιο χρόνο και στην όλη συμπεριφορά τόσον του δικαιούχου, όσον και του υπόχρεου, 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, δια της μεταγενέστερης ασκήσεως του, επιδίωξη ανατροπής της καταστάσεως, που έχει δημιουργηθεί υπό ορισμένες ειδικές συνθήκες και έχει διατηρηθεί
επί μακρώ χρόνω, να συνεπάγεται επαχθείς για τον υπόχρεο συνέπειες (ΟλΑΠ
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8/2001, ΕλΔ 42,109, ΟλΑΠ 17/95, ΟλΑΠ
62/1990 ΑΠ 321/2002 ΕλΛ 44,143).
Θεωρείται δε ότι ασκείται καταχρηστικά κάποιο δικαίωμα, όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε
της άσκησης του και η πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά το χρονικό διάστημα, το οποίο μεσολάβησε, όχι
μόνο δεν δικαιολογεί επαρκώς τη μεταγενέστερη άσκηση του, αφού ληφθούν
υπόψη και τα συμφέροντα του ίδιου, αλλά
αυτή χωρεί κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος
προκαλεί επαχθείς επιπτώσεις για τον
υπόχρεο, κατά προφανή υπέρβαση των
αξιολογικών κριτηρίων και σκοπών που
διαλαμβάνονται στην παραπάνω διάταξη.
Η υπέρβαση αυτή είναι προφανής όταν
προκαλεί την έντονη εντύπωση αδικίας
σε σχέση με το όφελος του δικαιούχου
από την άσκηση του δικαιώματος (ΑΠ
1343/2001 ΕλΛ 42.1336, ΑΠ 72/93 ΕλΔ
36.1126, ΑΠ 1366/88 ΑρχΝ 41.376, ΑΠ
232/88 ΕλΛ 30.543).
Απαιτείται ακόμη οι πράξεις και
η υπ’ αυτού δημιουργηθείσα κατάσταση που έχει δυσμενείς συνέπειες για τον
υπόχρεο (ΟλΑΠ 8/2001 ο.π.) να τελούν
σε αιτιώδη σχέση με την προηγούμενη
συμπεριφορά του δικαιούχου (βλ. ΟλΑΠ
62/1990 ΑΠ 321/2002 ο.π.). Η διάταξη
αυτή, εξάλλου, του άρθρου 281 ΑΚ, με
έντονο χαρακτήρα κανόνα δημόσιας τάξεως, δεν αποκλείεται να εφαρμοσθεί και
στην άσκηση δικαιώματος που πηγάζει
επίσης από διατάξεις δημόσιας τάξεως
(ΟλΑΠ 7/1991 ΕλλΔνη 32. 796), όπως
είναι και οι ανωτέρω μνημονευόμενες διατάξεις του Ν. 3741/1929 (ΑΠ 879/2002).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι
είναι ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών οικοδομής που βρίσκεται στη θέση
«ΝΗΣΙ» της περιφέρειας του Δήμου Ζαχάρως στο 30° χιλιόμετρο της Εθνικής
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Οδού Πύργου-Κυπαρισσίας, η οποία
έχει υπαχθεί στο σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας του ν. 3741/1929 και
των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ‚ με
την υπ’ αριθμ.6976/4- 10-1993 πράξη
συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών και
κανονισμού οικοδομής της συμβολαιογράφου Α.Μ.Σ, νομίμως μεταγραμμένη
στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αρήνης (τόμος 62 αριθμ. 45).
Ειδικότερα, ο μεν ενάγων- εκκαλών
είναι ιδιοκτήτης της με αριθμό Υ-2 υπόγειας αποθήκης επιφάνειας 142,65 τμ., του
με αριθμό Α-2 καταστήματος του ισογείου
επιφάνειας 142,65 τμ / και του με αριθμό
Β-1 γραφείου του πρώτου υπέρ του ισογείου ορόφου‚ επιφάνειας 137,15 τμ., ο
δε εναγόμενος- εφεσίβλητος είναι ιδιοκτήτης της με αριθμό Υ-1 υπόγειας αποθήκης επιφάνειας 142,65 τμ., του με αριθμό Α-1 καταστήματος του ισογείου επιφάνειας 142,65 τμ, και του με αριθμό Β-2
γραφείου του πρώτου υπέρ του ισογείου
ορόφου επιφάνειας 137,15 τμ. Η οικοδομή αυτή κατασκευάστηκε επί ενός αγροτεμαχίου της συγκυριότητας, σε ποσοστό
50% αδιαιρέτως των διαδίκων‚ δυνάμει
του 1771/11-5-1987 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ε.Φ, νομίμως μεταγραμμένου στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αρήνης (τόμος 54‚ αριθμός 587). 0 ακάλυπτος χώρος (οικόπεδο) εμβαδού 2.806,86 τμ. περιλαμβάνεται στα κοινόχρηστα μέρη της εν λόγω οικοδομής σύμφωνα με το νόμο και τον ως
άνω κανονισμό. Δυνάμει της υπ’ αριθμ.
18162/31-124993 απόφασης του Νομάρχη Ηλείας χορηγήθηκε σε αμφότερους
τους διαδίκους άδεια ιδρύσεως πρατηρίου
διαθέσεως υγρών καυσίμων με τέσσερις
μόνιμες ηλεκτροκίνητες αντλίες (ήτοι βενζίνης απλής, σούπερ, αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) στον ανωτέρω ακάλυπτο- κοινόχρηστο χώρο της ως άνω οικο-
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δομής τους, συνοδευόμενη από το‚ από
τον Δεκέμβριο 1993‚ διάγραμμα του μηχανολόγου ηλεκτρολόγου Ε.Β.
Περαιτέρω, οι διάδικοι προκειμένου να εκμεταλλευτούν από κοινού το
ως άνω πρατήρια υγρών καυσίμων σύστησαν στις 4 Ιουλίου 1994 Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Α.Γ- Δ.Ν
Ο.Ε.». Με την 7049/12-6-2001 απόφαση
του Νομάρχη Ηλείας χορηγήθηκε άδεια
επέκτασης στο ως άνω πρατήριο της
Ο.Ε. για τοποθέτηση μέτρων ασφαλείας. Επειδή όμως η εταιρεία παρουσίαζε
ζημιές οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτής (ήδη
διάδικοι) αποφάσισαν την διάλυση της με
την αποχώρηση του ενάγοντα απ1 αυτήν στις 20-12-2001 (βλ. το κατατεθέν με
αριθμ. 132/20-12-2001 στα βιβλία εταιρικών του Πρωτοδικείου Ηλείας συμφωνητικό διάλυσης της εν λόγω Ο.Ε.).
Προηγουμένως στις 23-10-2001
είχαν διανείμει τον ακάλυπτο κοινόχρηστο χώρο και έτσι ο ενάγων έλαβε στην
αποκλειστική χρήση του το απεικονιζόμενο στο από 23-10-2001 τοπογραφικό
διάγραμμα του μηχανικού ΑΚ, με στοιχεία ΖΗΣΘΙΚΝΞΔΒΒΡΖ Τμήμα επιφάνειας 1404,43 τμ, ο δε εναγόμενος το υπόλοιπο με στοιχεία ΑΖΗΣΘΙΝΞΕΑ τμήμα
επιφάνειας 1404,43 τμ. Μετά ταύτα‚ με
το από 31-12- 2001 ιδιωτικό συμφωνητικό και με τον 20 όρο αυτού οι διάδικοι (πρώην εταίροι) συμφώνησαν ότι, η
επιχείρηση «εκμετάλλευση πρατηρίου
υγρών καυσίμων κλπ.» παραμένει εις
τον συμβαλλόμενον Δ. Κ. Ν ως ατομική
του επιχείρηση και θα συνεχίσει την λειτουργία της στο χώρο που μέχρι σήμερα λειτουργεί και στεγάζεται».
Στην συνέχεια με το από 2-1-2002
ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως ακάλυπτου χώρου ο ενάγων εκμίσθωσε
στον εναγόμενο εδαφικό τμήμα εμβαδού 200,50 τμ από το μείζον Τμήμα των
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1.404,43 τμ. που είχε λάβει στην αποκλειστική χρήση του από 23-10- 2001
με την προαναφερθείσα συμφωνία του
με τον εναγόμενο, όπως αυτό εμφαίνεται στο από 23-10-2001 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Α.Κ με στοιχεία
ΖΡΣΗΖ ‚αντί 70.000 δραχμών, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί από τον
Τελευταίο για την εξυπηρέτηση της επιχειρήσεως του, δηλαδή για την λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα για την είσοδο και έξοδο των
οχημάτων των πελατών της επιχείρησης.
Στην συνέχεια, ο εναγόμενος έλαβε την 704/24-1-2002 άδεια λειτουργίας
πρατηρίου υγρών καυσίμων (αλλαγή δικαιούχου) του Νομάρχη Ηλείας, για την
λειτουργία πέντε (5) υπόγειων δεξαμενών
(ήτοι μιας βενζίνης σούπερ, μιας βενζίνης αμόλυβδης, μιας πετρελαίου κίνησης,
μιας πετρελαίου θέρμανσης, μιας βενζίνης σούπερ αμόλυβδης, με έξι (6) μονές
αντλίες, ενώ με την 12104/2-12-2002
απόφαση του Νομάρχη Ηλείας χορηγήθηκε άδεια στον εναγόμενο για έξι δεξαμενές υπόγειες, ήτοι μιας βενζίνης σούπερ
10μ3, δύο βενζίνης αμόλυβδης 15μ3 εκάστη, μιας πετρελαίου κίνησης 15μ3 μιας
πετρελαίου θέρμανσης 15μ3‚ μιας βενζίνης σούπερ αμόλυβδης 10μ3‚ επτά επιστόμια αντλιών ‚ ήτοι τρεις μονές βενζίνης
αμόλυβδης, μια δίδυμη βενζίνης σούπερ
και πετρελαίου θέρμανσης, μια μονή πετρελαίου κίνησης, μια μονή βενζίνης σούπερ αμόλυβδης και τα μέτρα ασφαλείας.
Συμφωνία βέβαια των ως άνω συνιδιοκτητών με συμβολαιογραφικό έγγραφο
και μεταγραφή του, δεν υπήρξε περί της
χρήσεως αυτής των συγκεκριμένων χώρων. Όμως η διαμόρφωση της εν λόγω
πραγματικής κατάστασης προήλθε με την
συναίνεση και την συμμετοχή του ίδιου
του ενάγοντα, όπως λεπτομερώς αναφέρθηκε παραπάνω.
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Από τη συμπεριφορά, δε, αυτή του
ενάγοντος- εκκαλούντος, και δη τη συγκατάθεση του στην παραμονή και λειτουργία της επιχείρησης «εκμετάλλευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων» στον ίδιο χώρο
που λειτουργούσε και στεγαζόταν μέχρι
την διάλυση της Ο.Ε., από τον εναγόμενο ως ατομική του επιχείρηση, τη μίσθωση εδαφικού τμήματος 200,50 τμ από τον
ενάγοντα για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης αυτής (ήτοι για την είσοδο και έξοδο των οχημάτων στο πρατήριο) με έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά, δημιουργήθηκε η εύλογη πεποίθηση στον εναγόμενο- εφεσίβλητο, τον χρησιμοποιούντα ως
άνω τον ακάλυπτο- κοινόχρηστο χώρο ότι
δεν πρόκειται να ασκηθεί εναντίον του το
ασκούμενο ήδη με την αγωγή δικαίωμα
του ενάγοντος-εκκαλούντος έτσι ώστε η
επιδίωξη ανατροπής της πραγματικής αυτής καταστάσεως που έχει δημιουργηθεί
υπό τις εκτεθείσες συνθήκες και έχει διαρκέσει για τόσο μεγάλο διάστημα, να συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον ως
άνω εναγόμενο- εφεσίβλητο λόγω της ζημίας που θα υποστεί από την αφαίρεση
και απομάκρυνση των κατασκευών που
ετέθησαν και εξυπηρετούν την ως άνω
επιχείρηση του εκμετάλλευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων αλλά και από την
παύση της λειτουργίας αυτού και, συνεπώς, η άσκηση του ως άνω δικαιώματος
του ενάγοντος-εκκαλούντος (στον οποίο
επίσης επιτρέπεται η κατ’ αποκλειστικότητα χρήση του υπόλοιπου ακάλυπτου - κοινόχρηστου χώρου), να υπερβαίνει, προφανώς, τα όρια που επιβάλλουν η καλή
πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός
και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος
αυτού. Ενόψει όλων αυτών αποδεικνύεται βάσιμη κατ’ ουσίαν η εκ του άρθρου
281 ΑΚ ένσταση, που νομίμως προέβαλε
πρωτοδίκως ο εναγόμενος- εφεσίβλητος.
Σημειώνεται δε ότι η κατάχρηση δι-
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καιώματος ως εκ της φύσεως της (ως ενστάσεως) στηρίζεται ακριβώς στην παραδοχή ότι οι παραπάνω συμφωνίες των
διαδίκων περί της χρήσεως του ακαλύπτου- κοινοχρήστου χώρου δεν ήταν έγκυρες, αφού αν ήταν έγκυρες (είχε δηλαδή
τηρηθεί ο οικείος τύπος ως προς τη χρήση
αυτή του κοινόχρηστου χώρου κατά τροποποίηση του κανονισμού), δεν θα υπήρχε δικαίωμα του ενάγοντος εκκαλούντος,
η άσκηση του οποίου να αποκρούεται με
την ένσταση αυτή εκ του άρθρου 281 ΑΚ.
Σημειώνεται ακόμη ότι η κατά τα

ανωτέρω ουσιαστική βασιμότητα της εν
λόγω ενστάσεως δεν στηρίζεται στο ότι
αδράνησε ο ενάγων- εκκαλών επί μακρώ
χρόνω να ασκήσει το δικαίωμα, που αργότερα άσκησε με την ένδικη αγωγή, αλλά
στην όλη εκτεθείσα προηγούμενη συμπεριφορά του και στις αναφερθείσες περιστάσεις. Επομένως η αγωγή πρέπει ν’
απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, κατά
παραδοχή της νομίμως προταθείσης καταλυτικής ενστάσεως το άρθρου 281 ΑΚ,
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

399/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ευθύμιος Κοκκινογένης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγιώτα Τζαμαλούκα, Άγγελος Στεργιόπουλος).
Πολυκατοικία. Πυλωτή. Απαγορεύεται η σύσταση διαιρεμένων ιδιοκτησιών στο χώρο
της πυλωτής που να περιέρχονται σε ορισμένο ιδιοκτήτη. Είναι άκυρη. Πώληση ακινήτου. Απαραίτητο το συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή του αλλιώς η σύμβαση
είναι άκυρη και ότι καταβλήθηκε αναζητείται με την αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Απαιτήσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού. Θεμελιώνονται σε τρία στοιχεία, δηλαδή στη μετακίνηση περιουσίας, σε συγκεκριμένη αιτία για την οποία έγινε η μετακίνηση
και στην ανυπαρξία ή ελάττωμα της αιτίας που καθιστά τη διατήρηση του πλουτισμού
αδικαιολόγητη. Αγωγή με κύρια βάση και επικουρική. Αν γίνει δεκτή πρωτόδικα η κύρια
βάση και δεν εξετάστηκαν οι επικουρικές σε περίπτωση που ευδοκιμήσει η έφεση, το
εφετείο εξετάζει και τις επικουρικές βάσεις γιατί τότε εξετάζεται η αγωγή και όχι η έφεση.

Από τη διάταξη του άρθρου 1
παρ.5 εδ. τελευταίο του ν.960/1979,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ.5 του ν.1221/1981, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις των άρθρων 174, 180,
1002, 117 ΑΚ και 1, 2 παρ.1, 5 και 13
του ν.3741/1929, που διατηρήθηκε σε
ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ, κατ’
άρθρο 54 του Εισ.ΝΑΚ, προκύπτει ότι
αν η οικοδομή ανεγείρεται με άδεια και
υπό το πολεοδομικό σύστημα της άφεσης του ισογείου χώρου ακαλύπτου (πυλωτή), ο ακάλυπτος αυτός χώρος και οι

τυχόν επ’ αυτού δημιουργούμενες θέσεις στάθμευσης κινητών, δεν μπορούν
ν’ αποτελέσουν διαιρεμένες ιδιοκτησίες
που να ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών,
είτε αυτοί είναι οροφοκτήτες, είτε τρίτοι,
αλλά παραμένει ο χώρος αυτός κοινόχρηστος, επί του οποίου αποκτάται αυτοδικαίως συγκυριότητα, εφόσον υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου, των ιδιοκτητών κατ’ ανάλογη μερίδα επί του χώρου αυτού που χρησιμεύει σε κοινή από
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όλους τους οροφοκτήτες χρήση.
Κάθε αντίθετη συμφωνία, που αντιβαίνει στην παραπάνω αναγκαστικού δικαίου πολεοδομική διάταξη είναι απολύτως άκυρη και ως τέτοια θεωρείται ως μη
γενομένη (Ολ.ΑΠ 5/1991 και 23/2000). Με
συμφωνία βέβαια όλων των συνιδιοκτητών
που γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο
και υποβάλλεται σε μεταγραφή, ή με τη συστατική της οροφοκτησίας συμβολαιογραφική πράξη που μπορεί να στηρίζεται σε
μονομερή δικαιοπραξία του μοναδικού ιδιοκτήτη του όλου ακινήτου και τη μεταγραφή αυτής, μπορεί εγκύρως κατά τα άρθρα 5
και 13 του ν. 3741/1929 να παραχωρηθεί η
αποκλειστική χρήση του χώρου της πυλωτής ή τμημάτων αυτής, σε ορισμένους ιδιοκτήτες ή στον αρχικό οικοπεδούχο.
Τότε ο περιορισμός της χρήσης του
άνω χώρου από τους λοιπούς οροφοκτήτες έχει απλώς το χαρακτήρα δουλείας και
δεσμεύει τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους, χωρίς όμως και να είναι πραγματική δουλεία με τη στενή τεχνική έννοια
του όρου των άρθρων 1118 και 1119 ΑΚ.
Επί συστάσεως διαιρεμένων ιδιοκτησιών στο χώρο της πυλωτής, η ρήτρα
στη συστατική της οροφοκτησίας πράξη
ότι αυτές (διαιρεμένες ιδιοκτησίες) περιέρχονται σε συγκεκριμένο ιδιοκτήτη κατά
κυριότητα, νομή και κατοχή, δεν αποτελεί ευθέως και συμφωνία περί παραχωρήσεως της αποκλειστικής χρήσης αυτών στον άνω ιδιοκτήτη.
Και τούτο διότι, εφόσον η σύσταση διαιρεμένων ιδιοκτησιών στην πυλωτή είναι απολύτως άκυρη και δεν μεταβάλλεται ο κοινόκτητος και κοινόχρηστος χαρακτήρας αυτής, είναι άκυρη και
η παραχώρηση δικαιώματος κυριότητας
επί των εν λόγω ιδιοκτησιών, άρα και
του δικαιώματος νομής και κατοχής που
στην ουσία αποτελούν το κατά το άρθρο
1000 ΑΚ περιεχόμενο του δικαιώματος
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(Βλ. ΑΠ 1554/2005, Ελλ. Δνη 47.179).
Εξάλλου κατά τις διατάξεις των άρθρων 369 και 1033 του ΑΚ για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου ή οριζόντιας ιδιοκτησίας, μεταξύ των οποίων και τα
κλειστά γκαράζ της πολυκατοικίας, εφόσον αποτελούν χωριστή ιδιοκτησία, απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου. Στον ίδιο τύπο υποβάλλεται (άρθρο 166 ΑΚ) και το προσύμφωνο. Εάν και
για το προσύμφωνο δεν τηρήθηκε ο συμβολαιογραφικός τύπος, το τίμημα που τυχόν καταβλήθηκε με αυτό από τον αγοραστή για τη μέλλουσα κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου, λόγω της κατά τα άρθρα
159,180 ΑΚ ακυρότητας του προσυμφώνου, μπορεί να αναζητηθεί με τις διατάξεις
του αδικαιολογήτου πλουτισμού.
Κατά την έννοια του άρθρου 904
ΑΚ αναγνωρίζεται αξίωση προς απόδοση της ωφελείας που αποκτήθηκε χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία ή με
ζημία άλλου και όταν η παροχή έγινε σε
εκτέλεση της συμβάσεως για την οποία
ο νόμος απαιτεί την τήρηση ορισμένου
τύπου και ο τύπος αυτός δεν τηρήθηκε.
Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση για την
οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου, θεωρείται ως
μη γενομένη και επομένως δεν υπάρχει
νόμιμη αιτία που να δικαιολογεί τη διατήρηση της παροχής στο λήπτη, εφόσον
η βούληση του δότη που εκδηλώθηκε
άτυπα, δεν αναγνωρίζεται από το νόμο.
Κατά συνέπεια η προκαταβολή τιμήματος σε εκτέλεση προσυμφώνου αγοράς ακινήτου για το οποίο δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, συνιστά
χωρίς νόμιμη αιτία πλουτισμό του πωλητή
από την περιουσία του αγοραστή (βλ. ΑΠ
852/2000, Ελλ.Δνη 41.1654, ΑΠ 541/78,
ΝοΒ 27.387, ΑΠ 397/75, ΝοΒ 23.1154
και Εφ.Αθ. 1145/2005, Ελλ.Δνη 47.606).
Συνεπώς όλες oι απαιτήσεις του
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αδικαιολογήτου πλουτισμού, ανεξάρτητα από την ειδικότερη μορφή τους και
ανεξάρτητα αν πηγάζουν από παροχή
ή μη, θεμελιώνονται σε τρία στοιχεία:
α) σε περιουσιακή μετακίνηση από μια
περιουσία σε άλλη, β) σε συγκεκριμένη αιτία για την οποία έγινε η μετακίνηση αυτή και γ) σε ανυπαρξία ή ελάττωμα της αιτίας αυτής που καθιστά τη διατήρηση του πλουτισμού αδικαιολόγητη.
Τα δύο πρώτα από τα στοιχεία αυτά είναι κοινά σε κάθε αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού. Το τρίτο παραλλάσσει
ανάλογα με τη μορφή της απαίτησης.
Σε κάθε περίπτωση, ο ενάγων
οφείλει να επικαλεστεί και τα τρία αυτά
στοιχεία και, σε περίπτωση αμφισβήτησής τους, πρέπει να τα αποδείξει. Έτσι
γίνεται δεκτό ότι εκείνος που έδωσε την
παροχή σε εκτέλεση άκυρης σύμβασης,
ναι μεν δικαιούται να αναζητήσει από το
λήπτη, που έγινε πλουσιότερος από την
περιουσία του αδικαιολόγητα, αυτά που
έδωσε, πλην όμως, πρέπει να ισχυριστεί
και να αποδείξει κατά τα άρθρα 216 παρ.
1, 335 και 338 παρ. 1 ΚΠολΔ. τη δόση
ορισμένης παροχής, τη συγκεκριμένη αιτία της παροχής και το λόγο για τον οποίο
δεν είναι νόμιμη η αιτία (Ολ.ΑΠ 2/1987,
ΝοΒ 36.69). Παρέπεται ότι αν ο πλουτισμός προήλθε εξαιτίας ακυρότητας της
σύμβασης, πρέπει για το ορισμένο της
αγωγής να αναφέρονται σ’ αυτή τα περιστατικά που συνεπάγονται την ακυρότητα της εν λόγω σύμβασης. (βλ. Ολ.ΑΠ
22/2003 Χρ./ΙΔ.2004.177, ΑΠ 1802/2001,
Ελλ.Δνη 43.1421, ΑΠ 712/2001, Ελλ.Δνη
43.762, ΑΠ 732/2000).
Η ακυρότητα όμως, προφορικήςάτυπης συμφωνίας (προσυμφώνου) για
την πώληση ακινήτου, για την οποία δεν
συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως
από το δικαστήριο, όταν τα περιστατικά
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υποβάλλονται σ’ αυτό, διότι οι διατάξεις
για τον τύπο των δικαιοπραξιών είναι δημόσιας τάξης (Εφ. Αθ. 7059/2004, Ελλ.
Δνη 46.911-912, Εφ.Αθ. 7120/2000, Ελλ.
Δνη 43.1460, Εφ.Αθ. 3410/1991, Ελλ.Δνη
33.875, Μαρ. Καράσης και Σπ. Βρέλλης σε
ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, άρθρ. 180
αριθμ.3 και άρθρ. 159 αριθμ. 8 αντίστοιχα).
Περαιτέρω, επειδή κατ’ άρθρο
522 Κ.Πολ.Δ., λόγω του μεταβιβαστικού
αποτελέσματος της έφεσης η υπόθεση
μεταβιβάζεται στα όρια που καθορίζονται
από αυτήν στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το οποίο έχει σε σχέση με την αγωγή, την ίδια εξουσία που είχε και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και μπορεί, έστω
και αν δεν υποβάλλεται ειδικό παράπονο
να εξετάσει, αυτεπάγγελτα αν η αγωγή
είναι νομικά βάσιμη ή αόριστη, αρκεί να
ζητάει την απόρριψή της ο εκκαλών και
να μην εκδοθεί γι’ αυτόν επιβλαβέστερη
απόφαση, χωρίς την άσκηση έφεσης ή
αντέφεσης από τον εφεσίβλητο.
Εξάλλου αν αυτό το αίτημα της
αγωγής στηρίζεται σε μια κύρια βάση και
σε άλλες επικουρικές και μετά από έφεση
του εναγομένου κατά της οριστικής απόφασης που δέχτηκε την κυρία βάση και
έκρινε περιττό να εξετάσει τις επικουρικές
το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που δέχτηκε την έφεση και εξαφάνισε την εκκαλουμένη απόφαση κατά το μέρος που έκανε
δεκτή τη μια βάση οφείλει να εξετάσει την
επικουρική, που δεν απορρίφθηκε, όπως
θα έκανε και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στη θέση του οποίου υπεισέρχεται,
μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης και
υποκαθιστά τούτο σε όλα τα δικαιώματά
του, δικάζοντας από την αρχή την αγωγή και όχι την έφεση (βλ. ΑΠ 1173/2006,
Ελλ.Δνη 50.1053, 419/2004, Ελλ.Δνη
2006.146, 198/2004, ΝοΒ 2004.1738,
1510/2003, Ελλ.Δνη 2005.1101, ΑΠ
1318/ 1994, Ελλ.Δνη 1996.654).
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406/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χριστόδουλος Θεοδωρόπουλος, Ιωάννης Βλασσόπουλος,
Χριστόφορος Παλιόγιωργος).
Έφεση. Δεύτερη έφεση δεν επιτρέπεται. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης 514 ΚΠολΔ.
Η δεύτερη έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως. Χωρίς σημασία η υπογραφή της δεύτερης έφεσης από άλλο δικηγόρο. Πολυκατοικία: Κοινόκτητα και Κοινόχρηστα. Για τον προσδιορισμό λαμβάνονται υπόψη η συστατική πράξη της οροφοκτησίας και
οι ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ των συνιδιοκτητών. Αν αυτό δεν γίνει εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3741/1929, οπότε 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. Ανυπαρξία συμφωνίας ειδικής μεταξύ των συνιδιοκτητών για τον τρόπο χρήσης των κοινοχρήστων. Κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται να προβαίνει σε απόλυτη χρήση τους, να ενεργεί επισκευές και ανανεώσεις αυτών καθώς και μεταβολές και προσθήκες, με τον όρο ότι δεν παραβλάπτει τη χρήση και τα δικαιώματα των άλλων
συγκυρίων. Αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων (άρθρο 17 παρ.2 ΚΠολΔ). Έννοια.

Κατά το άρθρο 514 ΚΠολΔ, δεύτερη έφεση από τον ίδιο διάδικο κατά της
ίδιας απόφασης ως προς το ίδιο ή άλλο
κεφάλαιο δεν επιτρέπεται. Σκοπός της
άνω διατάξεως είναι η αποφυγή κατακερματισμού της δίκης και της επιβράδυνσης
της τελεσίδικης κρίσης επί της διαφοράς
προς βλάβη του νικήσαντα διαδίκου.
Προϋποθέσεις εφαρμογής της
άνω διατάξεως είναι: α) να πρόκειται για
άσκηση δεύτερης έφεσης, β) με τη δεύτερη έφεση να πλήττεται η ίδια απόφαση, η
οποία πλήττεται με την πρώτη έφεση, και
γ) να πρόκειται για έφεση που ασκείται
κατά του αυτού διαδίκου, ως εφεσιβλήτου, κατά του οποίου ασκήθηκε η έφεση.
Εάν παρά τον άνω απαγορευτικό κανόνα ασκηθεί, από τον ίδιο διάδικο δεύτερη έφεση, κατά της ίδιας απόφασης, τότε η δεύτερη έφεση, και αν ακόμη
περιέχει διάφορους λόγους ή αφορά διαφορετικά κεφάλαια της ίδιας απόφασης,
απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως
απαράδεκτη (βλ. ΟλΑΠ 960/1983 Αρχ.

Ν34.719, ΑΠ1779/2008 Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ,
Εφ Θεσ. 1046/2008 Αρμ. 2009.246).
Πρέπει να σημειωθεί ότι ταυτότητα
διαδίκου μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης έφεσης υπάρχει και όταν η πρώτη έφεση υπογράφεται από ορισμένο πληρεξούσιο δικηγόρο, ενώ η δεύτερη (έφεση) από
άλλον πληρεξούσιο δικηγόρο και τούτο διότι, παρ’ όλη τη διαφορά στο πρόσωπο του
πληρεξουσίου δικηγόρου, ο διάδικος παραμένει ίδιος και στις δύο εφέσεις του (ΟλΑΠ
1138/1974 ΝοΒ23.640, ΕφΘεσ. 1315/1997
ΝοΒ46.661, Εφ.Πατρ. 176/2004 Αχαϊκή Νομολογία 2005 σελ. 232, Εφ.Κρήτης
508/2005 Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ).
Στην προκείμενη περίπτωση, κατά
της 73/2004 οριστικής αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου, που
εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά
την ειδική διαδικασία των άρθρων 648
έως 657 ΚΠολΔ, ο αρχικώς εναγόμενος
-προσεπικαλών Χ.Ρ. άσκησε δύο εφέσεις.
Συγκεκριμένα άσκησε: α) την από
26.5.2004 και με αριθμό έκθεσης κατάθε-
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σης στο βιβλίο εφέσεων του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αγρινίου 77/28.5.2004 έφεση, που υπογράφεται από το δικηγόρο
Αγρινίου Ν.Ν. και β) την από 28.5.2004
και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης στο βιβλίο εφέσεων του ανωτέρω Δικαστηρίου
80/1.6.2004 έφεση, που υπογράφεται
από το δικηγόρο Αγρινίου Χ.Θ. Η δεύτερη αυτή έφεση ασκήθηκε κατά των αυτών διαδίκων, ως εφεσιβλήτων, κατά των
οποίων ασκήθηκε η πρώτη έφεση, ζητείται δε και με τις δύο εφέσεις η εξαφάνιση
της εκκαλούμενης αποφάσεως.
Κατόπιν αυτών, η εκ μέρους του
αρχικώς εναγομένου -προσεπικαλούντος ασκηθείσα από 28.5.2004 και με
αριθμό κατάθεσης 80/1.6.2004 έφεση,
με την οποία προσβάλλεται η ίδια απόφαση που έχει προσβληθεί με την προαναφερόμενη από 26.5.2004 και με αριθμό κατάθεσης 77/28.5.2004 πρώτη έφεσή του και ασκείται κατά των ιδίων διαδίκων, ως εφεσιβλήτων, κατά των οποίων
ασκήθηκε η πρώτη έφεση‚ αποτελεί δεύτερη έφεση του ανωτέρω αρχικώς εναγομένου- προσεπικαλούντος και ως τέτοια,
σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη, είναι απαράδεκτη και απορριπτέα κατά το άρθρο 532 ΚΠολΔ.
Περαιτέρω η κρινόμενη από
26.5.2004 και με αριθμό έκθ. καταθ.
77/28.5.2004 έφεση κατά της 73/2004
οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αγρινίου, που εκδόθηκε,
αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων ή διαμερισμάτων από
τη σχέση οροφοκτησίας (άρθρ. 648 έως
657 και 647 παρ.2 ΚΠολΔ), έχει ασκηθεί
κατά τις νόμιμες διατυπώσεις και εμπροθέσμως (άρθρ. 495 παρ.1 και 2, 511
επ., 518 παρ.1 και 652 παρ.1 ΚΠολΔ).
Πρέπει, συνεπώς, να γίνει τυπικά δεκτή
και να εξεταστεί περαιτέρω ως προς το
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παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της
(άρθρ. 533 παρ. 1 ΚΠολΔ).
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2 παρ.1 του Ν.
3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ’
ορόφους» και 1117 ΑΚ προκύπτει, ότι
κοινόχρηστα μέρη οικοδομής αποτελούν
τα μέρη του όλου ακινήτου, τα οποία χρησιμεύουν σε κοινή χρήση όλων των συγκυρίων, όπως είναι ιδίως το έδαφος, τα
θεμέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη, η αυλή,
οι φωταγωγοί κτλ. Για τον προσδιορισμό
των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών της οικοδομής λαμβάνονται υπόψη
η συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία και οι ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων των οροφοκτητών κατά τα άρθρα 4 παρ.1, 5 και 13 του Ν. 3741/1929.
Αν αυτό δεν γίνει, δηλαδή δεν ορίζεται τίποτε είτε στην ως άνω συστατική δικαιοπραξία είτε στις ως άνω ιδιαίτερες συμφωνίες, τότε ισχύει ο προσδιορισμός που προβλέπεται από τις πιο πάνω αναφερόμενες
διατάξεις (ΑΠ 128/2009, ΑΠ 1658/2007 ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1078/2000 ΕλλΔνη 42.432).
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 (ΑΠ
1372/1997 ΕΔΠ 1998.27, ΑΠ 1658/2007
ό.π., ΕφΑθ. 736/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Εξάλλου από τις διατάξεις των
άρθρων 3 παρ. 1 και 2 και 5 παρ. 1 του
ιδίου ως άνω νόμου προκύπτει, ότι σε
περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ 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
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προσθήκες αυτών, με τον όρο όμως ότι
δεν παραβλάπτει τη χρήση και τα δικαιώματα των άλλων συνιδιοκτητών, δεν
θα μειώνει την ασφάλεια του οικοδομήματος και δεν θα μεταβάλλει το συνήθη
προορισμό τους, εκτός αν, με δεσμευτική γι’ αυτόν δικαιοπρακτική ρύθμιση, το
δικαίωμα αυτό έχει παραχωρηθεί αποκλειστικώς σε έναν ή ορισμένους συνιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων της
οικοδομής (ΑΠ 357/2006 Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ,
ΑΠ 827/2005 ΕλλΔνη 2006.178).
Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 17 αρ.2 ΚΠολΔ, στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη
σχέση της οροφοκτησίας, καθώς και οι διαφορές ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και στους ιδιοκτήτες ορόφων και διαμερισμάτων ορόφων.
Στην προκείμενη περίπτωση, με
την κρινόμενη αγωγή εισάγεται προς
επίλυση διαφορά που έχει ανακύψει με-

ταξύ ιδιοκτητών οριζόντιων ιδιοκτησιών της ίδιας οικοδομής, η οποία με την
3993/1979 πράξη σύστασης οριζόντιας
ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αγρινίου Ι.Δ.,
που έχει. νόμιμα μεταγραφεί, έχει υπαχθεί στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν.
3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ’
ορόφους» και των άρθρων 1002 και 1117
ΑΚ και κατά τη συστατική της οροφοκτησίας αυτής πράξη ο επίδικος χώρος (δωμάτιο εμβαδού 20 τ.μ. στον ημιώροφο
της εν λόγω οικοδομής) είναι κοινόκτητο και κοινόχρηστο μέρος της οικοδομής.
Επομένως, είναι αβάσιμος και
πρέπει να απορριφθεί ο λόγος της εφέσεως με τον οποίο προβάλλεται το παράπονο ότι εσφαλμένα το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε ότι είναι καθ’
ύλην αρμόδιο να δικάσει την αγωγή, ενώ
έπρεπε να δεχθεί την ένσταση του εναγομένου περί της καθ’ ύλην αναρμοδιότητάς του, καθόσον δεν πρόκειται περί
διαφοράς από σχέση οροφοκτησίας.

809/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες ).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Φραίμης, Χρήστος Σούφρας).
Κανονισμός πολυκατοικίας. Καθιέρωση περιορισμών. Η απαγόρευση ισχύει και όταν
από την απαγορευμένη πράξη 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 του. Αν δεν υπάρχει ειδική
συμφωνία μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών, ο καθένας διαμερισματούχος έχει όλα τα
δικαιώματα που ανήκουν στον κύριο, εφόσον όμως η άσκηση αυτών δεν παραβλάπτει
τη χρήση των άλλων ιδιοκτητών ή δεν μειώνει την ασφάλεια αυτών ή του οικοδομήματος. Άνοιγμα παραθύρου και κατασκευή καπνοδόχου. Πότε επιτρέπεται. Περιστατικά.

Με τον κανονισμό έγκυρα καθιερώνονται περιορισμοί και απαγορεύσεις
στη χρήση των ανωτέρω πραγμάτων και
πέραν των αναφερομένων στα άρθρα 3

παρ. 2 και 5 εδ. α΄ του ν. 3741/1929. Από
αυτά προκύπτει, ότι αν με κάποιο όρο
απαγορεύεται σε συνιδιοκτήτη η ενέργεια μεταβολών σε κάθε περίπτωση ή

ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ορισμένη χρήση των πραγμάτων αυτών,
η απαγόρευση ισχύει και όταν από την
απαγορευμένη πράξη 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 του.
Αντίθετα, αν δεν υπάρχει ειδική
συμφωνία μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των
διηρημένων ιδιοκτησιών και των εξ αδιαιρέτου μερών της οικοδομής, καθένας από
τους διαμερισματούχους έχει όλα τα δικαιώματα που ανήκουν στον κύριο, εφόσον
όμως η άσκηση αυτών δεν παραβλάπτει τη
χρήση των άλλων ιδιοκτητών ή δεν μειώνει
την ασφάλεια αυτών ή του οικοδομήματος.
Έτσι κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται σε ακώλυτη χρήση του διαμερίσματός
του και των κοινών πραγμάτων και μπορεί να επιχειρήσει μεταβολές ή προσθήκες
στα αδιαιρέτως κοινά μέρη του οικοδομήματος, καθώς και να προβαίνει στην επισκευή ή ανανέωση αυτών, υπό τον όρο να
μη βλάπτει το δικαίωμα των λοιπών συνιδιοκτητών, να μη μεταβάλλει το συνήθη
προορισμό αυτών και να μην παραβλάπτει τη χρήση των άλλων ιδιοκτητών και
την ασφάλεια αυτών ή του οικοδομήματος.
Πότε επέρχεται βλάβη στους λοιπούς συνιδιοκτήτες είναι ζήτημα πραγματικό και κρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της οροφοκτησίας, τις ανάγκες των
επί μέρους διαιρετών ιδιοκτησιών, τη δυνατότητα χρήσης των κοινών μερών και
το σκοπό που εξυπηρετούν αυτά στην
όλη ιδιοκτησία της οροφοκτησίας, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη και των απαιτήσεων της καλής πίστης και των χρηστών
ηθών (ΑΠ 128/2009 δημοσ. ΝΟΜΟΣ,
ΕΠ 91/2004 ΠειρΝομ 2004,160, ΕφΛαρ
146/2004 Δικογρ. 2004,466).
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Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων 1033, 1192, 1198 και 369 ΑΚ,
συνάγεται ότι για την έγκυρη μεταβίβαση
της κυριότητας ακινήτου απαιτείται σύμβαση καταρτιζόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή του συμβολαιογραφικού αυτού εγγράφου.
Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των
άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 14 του ν.
3741/1929 και 1002, 1003, 1117, 1192
ΑΚ, η σύσταση της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας, όταν γίνεται με δικαιοπραξία εν ζωή
(μονομερή ή σύμβαση), πρέπει να περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να μεταγράφεται,
διότι αφορά σε σύσταση ή μεταβίβαση
εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.
Στην περίπτωση δε που με το ίδιο
συμβολαιογραφικό έγγραφο καταρτίζονται δύο δικαιοπραξίες, οι οποίες πρέπει
κατά νόμο να μεταγραφούν και οι δύο,
τότε κάθε μία από αυτές πρέπει να μεταγράφεται ξεχωριστά στις μερίδες όλων
των συμβαλλομένων, διότι διαφορετικά
δεν επέρχονται τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας που δεν μεταγράφηκε (ΑΠ
558/95 ΕλΔ 35,1539, ΑΠ 1749/ 87 ΝοΒ
36,1633, ΕΑ 5576/2005 ΑρχΝ 2006,187).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο πατέρας των
διαδίκων Κ.Κ. ήταν κύριος μιας διώροφης οικοδομής, κτισμένης επί οικοπέδου
εμβαδού 208,32 τ.μ., που βρίσκεται στην
οδό Καραολή και Δημητρίου του Αστακού Αιτωλ/νιας. Ο ανωτέρω δυνάμει του
υπ’ αριθμ. 1787/22-4-1991 συμβολαίου
σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών και
γονικής παροχής οριζόντιων ιδιοκτησιών ενώπιον του Συμβολαιογράφου Ξηρομέρου Δ.Π., που έχει μεταγραφεί νομίμως, υπήγαγε το ως άνω οικόπεδο και
την επ’ αυτού οικοδομή στις διατάξεις του
ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και
1117 ΑΚ και έτσι συστήθηκαν τρεις αυ-
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τοτελείς, ανεξάρτητες και διακεκριμένες
οριζόντιες ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα
η υπό στοιχείο 1, εμβαδού 88,75 τ.μ.,
του ισογείου της οικοδομής και οι υπό
στοιχείο 2, εμβαδού 54,44 τ.μ. και υπό
στοιχείο 3, εμβαδού 78,90 τ.μ., οριζόντιες ιδιοκτησίες του πρώτου πάνω από το
ισόγειο ορόφου, με τα αναλογούντα σε
κάθε οριζόντια ιδιοκτησία ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου.
Με το ίδιο συμβόλαιο ο Κ.Κ. μεταβίβασε στις τρεις θυγατέρες του τις ως
άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα την υπό στοιχείο 1 στην εναγόμενη και
ήδη εκκαλούσα, την υπό στοιχείο 2 στην
Ε. σύζ. Α.Ξ. και την υπό στοιχείο 3 στην
ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη. Το καλοκαίρι του έτους 2007 ο Κ.Κ. κατασκεύασε
στην οπίσθια πλευρά της οικοδομής και
πάνω στον κοινόχρηστο εξωτερικό τοίχο,
καπνοδόχο διαστάσεων 0,30 μ. Χ 0,30 μ.,
η οποία αρχίζει από το έδαφος και φθάνει
μέχρι την οροφή της οικοδομής, προκειμένου να εξέρχονται από αυτή τα προϊόντα της καύσης από το τζάκι της οριζόντιας ιδιοκτησίας της εναγομένης. Η καπνοδόχος αυτή στο ύψος του πρώτου ορόφου της οικοδομής, βρίσκεται σε απόσταση 0,15 - 0,20 μ. από παράθυρο της οριζόντιας ιδιοκτησίας της ενάγουσας.
Για την ως άνω οικοδομή δεν υφίσταται κανονισμός ο οποίος να ρυθμίζει
τις σχέσεις των συνιδιοκτητών της. Και
ναι μεν σύμφωνα με το άρθρο 5 του ως
άνω συμβολαίου κάθε ιδιοκτήτης σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του μπορεί
να διαρρυθμίζει το εσωτερικό του διαμερίσματός του και να επισκευάζει αυτό
εσωτερικά και εξωτερικά υπό τον όρο
ότι με τις εργασίες αυτές δεν θα θίγονται
καθόλου οι κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι
χώροι, μέρη, εγκαταστάσεις της οικοδομής, καθώς και η αντοχή και στερεότητα
και γενικά η ασφάλεια αυτής, πλην όμως

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

δεν προκύπτει ότι η ως άνω συστατική
της οροφοκτησίας πράξη έχει μεταγραφεί ξεχωριστά και ως κανονισμός.
Επομένως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προεκτεθείσα νομική σκέψη, κάθε συνιδιοκτήτης της ως
άνω οικοδομής, στα πλαίσια των άρθρων 3 παρ. 1 και 2 και 5 περ. α΄ του
ν. 3741/1929, μπορεί να κάνει ακώλυτη
χρήση των κοινόκτητων και κοινόχρηστων μερών της συνιδιοκτησίας, υπό
τον όρο να μη βλάπτει τα δικαιώματα
των λοιπών συνιδιοκτητών, να μη μεταβάλει το συνήθη προορισμό αυτών και
να μην παραβλάπτει τη χρήση των άλλων συνιδιοκτητών και την ασφάλεια αυτών και του οικοδομήματος.
Περαιτέρω δεν αποδείχτηκε ότι
με την κατασκευή της προαναφερόμενης καπνοδόχου βλάπτονται τα δικαιώματα κυριότητας της ενάγουσας στην
οριζόντια ιδιοκτησία της και συγκυριότητάς της στα κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής. Ειδικότερα το ως άνω παράθυρο
έχει άνοιγμα 1 μ. και καλύπτεται από δύο
παραθυρόφυλλα, τα οποία όταν ανοίγουν συναντούν κομμάτι της φέρουσας
τοιχοποιΐας, με αποτέλεσμα το αριστερό
παραθυρόφυλλο κατά το άνοιγμά του να
σταματά πριν συναντήσει την ευρισκόμενη πλησίον του ως άνω καπνοδόχο.
Τ’ ανωτέρω προκύπτουν σαφώς
και από την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από την εναγόμενη από 10-10-2008
τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού
Χ.Σ., αλλά καταδεικνύονται και από τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες από την
ίδια φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζεται το προαναφερόμενο παράθυρο και η
καπνοδόχος και επομένως ορθά το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν διέταξε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου σχετικού λόγου της έφεσης ως ουσιαστικά αβάσιμου.
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Ούτε αποδείχτηκε ότι η κατασκευή
της ως άνω καπνοδόχου μεταβάλλει την
όψη της οριζόντιας ιδιοκτησίας της ενάγουσας, καθόσον η είσοδος αυτής (οριζόντιας ιδιοκτησίας) δεν βρίσκεται προς
την πλευρά που έχει κατασκευαστεί η καπνοδόχος, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται με
την αγωγή της, αλλά έχει πρόσοψη στο
νότιο τμήμα του οικοπέδου. Από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα σαφώς
αποδεικνύεται ότι με την κατασκευή της
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καπνοδόχου δεν παραβλάπτονται η χρήση και τα δικαιώματα της ενάγουσας στην
οριζόντια ιδιοκτησία της, αλλά και στα κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφασή του δέχτηκε τα αντίθετα
και στη συνέχεια έκανε δεκτή την αγωγή, πλημμελώς εκτίμησε τις αποδείξεις,
όπως βάσιμα παραπονείται η εναγόμενη με τους σχετικούς λόγους της έφεσης.
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14. δικηγοροι
71/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Βασίλειος Πέττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Γεώργιος Τσίρος).
Δικηγόροι. Δικηγόροι του ΙΚΑ. Αμειβόμενοι σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια τα οποία καθορίζονται από τις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ.2 του ν.2753/1999
υπουργικές αποφάσεις στο βαθμό κατά τον οποίο τα ελάχιστα αυτά όρια είναι ανώτερα από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια που ορίζει ο Κώδικας περί Δικηγόρων ΙΚΑ. Είναι
αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, απολαύει των προνομίων του
Δημοσίου, όσον αφορά όμως τις δικηγορικές αμοιβές δεν εξομοιώνεται με το δημόσιο
αλλά υπάγεται στις ρυθμίσεις που καθορίζουν οι υπουργικές αποφάσεις. Γνωμοδοτήσεις δικηγόρων του ΙΚΑ. Τόκοι κατά του Δημοσίου. Πρέπει να ασκηθεί καταψηφιστική
αγωγή. Αν μετά ταύτα περιορισθεί μόνο στο αναγνωριστικό αίτημα, δεν τρέχουν τόκοι.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 11
του σχετικού θεσμικού Α.Ν. 1846/1951, ο
οποίος κυρώθηκε με τον Ν 2113/1952, το
ΙΚΑ αποτελεί αυτόνομο πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία
του Κράτους, κατά δε το άρθρο 19 παρ.1
απαλλάσσεται κάθε δημόσιου, δημοτικού,
κοινοτικού ή λιμενικού φόρου, άμεσου ή
έμμεσου, κάθε τέλους ταχυδρομικού και
δικαστικού σε κάθε δίκη του και απολαύει
ανεξαιρέτως όλων των ατελειών και προνομίων δικαστικών, διοικητικών και οικονομικών, ως εάν είναι αυτό το Δημόσιο.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 5 του
Ν.3210/1955 το ΙΚΑ απολαύει όλων των
διαδικαστικών προνομίων του Δημοσίου, επί τούτου δε ως ενάγοντος ή εναγομένου εφαρμόζονται όλες οι εκάστοτε ισχύουσες για το Δημόσιο αντίστοιχες διαδικαστικές διατάξεις του Κώδικα
περί δικών του Δημοσίου, της Πολιτικής
και Ποινικής Δικονομίας, ενώ κατά τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 21
του Ν.1902/1990 το ΙΚΑ και οι λοιποί οργανισμοί αρμοδιότητας Υπουργείου Υγεί-

ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν όλα τα δικαστικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου.
Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν.2579/1998,
οι διατάξεις των άρθρων 11 του κανονιστικού διατάγματος της 26 Ιουνίου/10
Ιουλίου 1994 «Περί Κώδικος των νόμων
περί δικών Δημοσίου» και 22 παρ.4 του
Ν.1868/1989, έχουν εφαρμογή και επί
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία έτσι απαλλάσσονται, όπως
και το Δημόσιο, από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε παραβόλου, τέλους, ενσήμου ή εισφοράς για την άσκηση ή την εκδίκαση των αγωγών, ενδίκου
μέσου ή βοηθήματος, ή για τη διενέργεια
οποιασδήποτε δικαστικής ή διαδικαστικής
πράξης, ενώπιον όλων των δικαστηρίων
ή δικαστικών ή άλλων αρχών.
Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου
13 του Ν.Δ. 2698/1953 «περί διοικήσεως του ΙΚΑ και άλλων τινών διατάξεων»,
σε όσα υποκαταστήματα, γραφεία ή παραρτήματα του ΙΚΑ δεν συσταθούν δικα-
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στικά γραφεία, ορίζεται με απόφαση του
Διοικητή του Ιδρύματος, μετά από γνώμη του Νομικού Συμβούλου, ένας δικηγόρος, στον οποίο ανατίθεται ή ενώπιον των
δικαστηρίων και δικαστικών αρχών εν γένει της έδρας του παράσταση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Ιδρύματος
σε όλες τις δικαστικές υποθέσεις αυτού,
επιτρέπεται όμως αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, εξουσιοδότηση από τον Διοικητή, μετά από γνώμη του Νομικού Συμβούλου, και άλλου δικηγόρου ως προς
ορισμένη υπόθεση, οι δικηγόροι δε αυτοί, φέροντες τον τίτλο δικηγόροι του ΙΚΑ,
αμείβονται με μηνιαία αντιμισθία που ορίζεται από το ΔΣ ή με βάση τα κατώτατα
όρια των αμοιβών δικηγόρων κατά τον
δικηγορικό κώδικα ή και κάτω αυτών κατόπιν ειδικής συμφωνίας, δεν δικαιούται
όμως αμοιβή για τις παρεχόμενες δικηγορικές συμβουλές και οι σχέσεις τους
διέπονται από τον Αστικό Κώδικα, ενώ
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19
παρ.1 β΄ του ν.2556/1997, οι Διοικητές
των Ασφαλιστικών οργανισμών ΙΚΑ και
ΤΕΒΕ, οι Πρόεδροι του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (ΤΑΕ) και του ΤΣΑΥ, καθώς και ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
μετά από σύμφωνα γνώμη των Διοικητικών τους Συμβουλίων, μπορούν να αναθέτουν κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις ασφαλιστικής και οικονομικής φύσης σε ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωση τους και η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων.
Η προαναφερόμενη διάταξη του
άρθρου 13 του Ν.Δ. 2698/1953, κατά το
μέρος που με αυτή ορίζεται ότι οι δικηγόροι του ΙΚΑ αμείβονται και κάτω των κατωτάτων ορίων των αμοιβών κατά τον Κώδικα Δικηγόρων κατόπιν ειδικής συμφωνίας, έχει καταργηθεί με τη μεταγενέστε-
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ρη διάταξη του εδαφίου 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του Κώδικα αυτού,
που προστέθηκε με την παρ.3 άρθρου
5 του ΝΔ 4272/1962 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν.1093/1980, κατά
την οποία κάθε συμφωνία για λήψη μικρότερης αμοιβής είναι άκυρη ανεξαρτήτως
του χρόνου συνάψεως της, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ.2
του ίδιου νόμου, κατά την οποία από την
έναρξη ισχύος αυτού (28-11-1980) καταργείται κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, Α)ότι εφόσον
οι δικηγόροι του ΙΚΑ αμείβονται σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια, τα οποία ορίζει
ο Κώδικας περί Δικηγόρων, αμείβονται
πλέον σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια,
τα οποία καθορίζονται από τις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
7 παρ.2 του Ν.2753/1999 υπουργικές
αποφάσεις, στον βαθμό κατά τον οποίο
τα ελάχιστα αυτά όρια είναι ανώτερα από
τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια που ορίζει ο
Κώδικας περί Δικηγόρων.
Η παραπομπή του ως άνω Ν.Δ.
2698/1953 στις διατάξεις του Κώδικα
περί Δικηγόρων για την αμοιβή των δικηγόρων του ΙΚΑ έχει την έννοια ότι οι
αμοιβές των δικηγόρων του ΙΚΑ πρέπει
να ρυθμίζονται, σύμφωνα με τα εκάστοτε
ισχύοντα όρια δικηγορικών αμοιβών που
όρισε ο νομοθέτης στον ως άνω Κώδικα.
Δεδομένου, όμως, ότι ο νομοθέτης του ως άνω νομοθετικού διατάγματος είχε υπόψη του κατά την σύνταξη του
μόνο τις ρυθμίσεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, ως μόνου νομοθετήματος που
ρύθμιζε τα ελάχιστα όρια των δικηγορικών αμοιβών, η παραπομπή του στις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν
έχει την έννοια ότι αποκλείεται η εφαρμογή τυχόν νεότερων διατάξεων, όπως είναι
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οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρ. 7 παρ.2 του
Ν.2753/1999 και καθορίζουν νέα ελάχιστα όρια δικηγορικών αμοιβών και Β) Ότι
το ΙΚΑ, που είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, απολαύει μεν των προαναφερόμενων προνομίων του Δημοσίου, όσον αφορά όμως
την καταβλητέα στους απασχολημένους,
ανά υπόθεση, δικηγόρους του, δικηγορική αμοιβή, δεν εξομοιώνεται με το Δημόσιο, αλλά υπάγεται αφενός στις ανωτέρω
γενικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα στις
εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.2753/1999 υπουργικές αποφάσεις σε συνδυασμό –κατά την
προαναφερόμενη έννοια-με τις διατάξεις
του Κώδικα περί Δικηγόρων και αφετέρου
στις ειδικές για το ΙΚΑ ρυθμίσεις, όπως
είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 19
παρ.1β του Ν. 2556/1997.
Επομένως η διάταξη του άρθρου
23 παρ.5 του ΠΔ 282/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ.4 του
Ν. 2873/2000, όπως και εκείνη του άρθρου 24 παρ. 5 εδ. α του ν.3086/2002
που ορίζει ότι η αμοιβή των Δικηγόρων
του Δημοσίου διέπεται από τις διατάξεις
του ΝΔ 3026/1954 «Περί του Κώδικος
των Δικηγόρων», όπως κάθε φορά ισχύουν και καθορίζεται στο διπλάσιο του
ελάχιστου ορίου από εκείνο που προβλέπεται από αυτές για κάθε δικαστική
ή εξώδικη ενέργεια, ότι σε δικαστικές ή
εξώδικες εργασίες, για τις οποίες από διατάξεις του Κώδικα ή αμοιβή ορίζεται σε
ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου
της υπόθεσης, οι δικηγόροι του Δημοσίου αμείβονται με το διπλάσιο του ελάχιστου ορίου, που ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 100 παράγραφος 4,
107 παράγραφος 1 εδάφιο 2 και 110 παράγραφος 1 του πιο πάνω Κώδικα στην
πρώτη περίπτωση και από το άρθρο 161
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παράγραφος 4 στη δεύτερη περίπτωση
και ότι αμοιβές αυτές μπορούν κατά την
εκκαθάριση τους είτε να μειωθούν μέχρι
του ελάχιστου ορίου, που προβλέπουν οι
διατάξεις του παραπάνω Κώδικα, όταν
πρόκειται για χειρισμό μεγάλου αριθμού
ομοίων υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος
του Δημοσίου δεν χειρίστηκε την υπόθεση με την προσήκουσα επιμέλεια, είτε
να αυξηθούν μέχρι το τετραπλάσιο του
ελαχίστου αυτού ορίου, όταν επιδείχτηκε από τον δικηγόρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιμέλεια, δεν εφαρμόζεται στις
σχέσεις του ΙΚΑ με τους δικηγόρους αυτού, οι οποίες διέπονται από τις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7
παρ.2 του Ν.2753/1999 προαναφερόμενη έννοια-με τις διατάξεις του Κώδικα
περί Δικηγόρων (ΑΠ 317/2007 δημ. στην
τράπεζα νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», ΑΠ 920/2006 ΕλλΔνη 50, 128).
Στην προκειμένη περίπτωση, το
εκκαλούν με τον πρώτο λόγο της εφέσεως παραπονείται ότι το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο εσφαλμένα εφάρμοσε
τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.9 του
ν. 2753/1999 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ΚΥΑ με αριθμ. 94324/1994
1007604/132/Α001/1-2-2000 και
1118877/2240/Α0012/ 1314/21-12-2000,
ότι η αμοιβή της ενάγουσας δεν μπορούσε να υπολογιστεί σε ποσοστό επί
του αντικειμένου της δίκης κατά τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ.1-3, 107
παρ.1 εδ. α ΚΑ 110 παρ.1 του Δικηγορικού Κώδικα και ότι αυτή (αμοιβή) έπρεπε να υπολογιστεί ανάλογα με το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου διενήργησε
τις αναφερόμενες στην αγωγή δικαστικές
πράξεις, με βάση το διπλάσιο του ελάχιστου ορίου σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 23 ΠΔ 282/1996 για τους δικηγόρους του Δημοσίου διότι το ΙΚΑ απολαμβάνει όλων των διαδικαστικών ατε-
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λειών και προνομίων αυτού (Δημοσίου).
Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος διότι η ανωτέρω διάταξη του ΠΔ 282/1996 (όπως και εκείνη του ν.3086/2002) δεν εφαρμόζεται,
όπως προαναφέρθηκε στις σχέσεις του
ΙΚΑ με τους δικηγόρους αυτού, μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων των άρθρων
100 παρ.4, 107 εδ. β κα 110 παρ. 1 εδ.
β του Δικηγορικού Κώδικα.
Περαιτέρω το αίτημα επιδικάσεως αμοιβής για σύνταξη γνωμοδοτήσεων από την ενάγουσα είναι επαρκώς

ορισμένο, διότι κατά τα εκτιθέμενα στην
αγωγή η ενάγουσα περιορίστηκε μόνο
στο γνωμοδοτικό έργο περί μη ασκήσεως ένδικων μέσων κατά των σ’ αυτήν
αναφερόμενων αποφάσεων.
Συνεπώς πρέπει να απορριφθεί η
ένσταση περί αοριστίας αυτού ως αβάσιμη. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το
οποίο δέχθηκε τα ίδια και το έκρινε νόμιμο (και στην συνέχεια ως ουσία βάσιμο) ορθά εφάρμοσε το νόμο και πρέπει
να απορριφθούν τα όσα αντίθετα υποστηρίζονται με την έφεση ως αβάσιμα.

105/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Ευάγγελος Ανδριόπουλος).
Δικηγόρος. Άσκηση αγωγής για αμοιβές που χειρίσθηκε. Λεπτομέρειες και περιστατικά.

Στο Ν.Δ 3026/1954 «περί Κώδικος
των Δικηγόρων», ορίζονται τα εξής: α] στο
άρθρο 92 παρ.1 : «Τα όρια της αμοιβής
του Δικηγόρου κανονίζονται κατά συμφωνίαν μετά του εντολέως αυτού του αντιπροσώπου του, περιλαμβάνουσαν είτε
την όλην διεξαγωγήν της δίκης είτε μέρος, ή κατ’ ιδίαν πράξεις αυτής, ή άλλας
πάσης φύσεως νομικός εργασίας ‚ εν ουδεμία, όμως, περιπτώσει επιτρέπεται η
αμοιβή να υπολείπεται των εν άρθροις
98 και επόμενα ελαχίστων ορίων αυτής.
Πάσα συμφωνία περί λήψεως μικροτέρας αμοιβής είναι άκυρος, ανεξαρτήτως χρόνου συνάψεώς της», β] στο
άρθρο 98 παρ.1 και 2 «Εν ελλείψει ειδικής συμφωνίας ,το ελάχιστον ποσόν της
αμοιβής του Δικηγόρου ορίζεται κατά τις
διατάξεις των επομένων άρθρων αυξανόμενον κατά την κρίσιν του δικαστού ή
του δικαστηρίου, αναλόγως της επιστημονικής εργασίας, της αξίας και του εί-

δους της διεκπεραιωθείσης υποθέσεως,
του καταναλωθέντος χρόνου, της σπουδαιότητας της διαφοράς, των ιδιαζουσών
αυτή περιστάσεων και εν γένει των καταβληθεισών ή εξωδίκων ενεργειών.
Κατά τον προσδιορισμόν τούτον, η αποτίμησις εκάστης πράξεως και
ενεργείας δεν δύναται να ορισθή υπό
των δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών κατωτέρα της εν τοις επομένοις άρθροις», γ] στο άρθρο 99 «Το ελάχιστον
όριον αμοιβής επί των πολιτικών υποθέσεων, των ποινικών και ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και αρχών ‚ εκτός
των εν άρθροις 94 και 124 αναγραφομένων και των εξωδίκων, πλην των εν άρθροις 160 και 161 ‚είναι ίσον προς το γινόμενον των δραχμών, αίτινες αναγράφονται εν τω παρόντι και δι’ εκάστην ειδικήν εργασίαν, επί συντελεστήν οριζόμενον δι’ αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά σύμφωνον γνώμην του
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Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών, δημοσιευομένης εις
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ανωτέρω υπολογισμός επί
τη βάσει του συντελεστού, δεν λαμβάνει χώραν, όπου κατά τον παρόντα νόμον, η αμοιβή ορίζεται κατά ποσοστόν
επί της αξίας του αντικειμένου, πλην
αν άλλως ορίζεται εις ειδικάς περιπτώσεις». Κατ’ εξουσιοδότηση της διατάξεως αυτής, ο ανωτέρω συντελεστής ορίστηκε με την Υ.Α 12398/9.2.1980 [ΦΕΚ
Β’131/21.2.1989] σε 140 μονάδες, δ]
στο άρθρο 100 παρ.1 : «Το ελάχιστον
όριον της αμοιβής για την σύνταξιν κυρίας αγωγής ορίζεται εις ποσοστόν 2%
επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής» και παρ.4: «Εάν το αντικείμενον της
αγωγής δεν δύναται φύσει να αποτιμηθή
εις χρήμα, το όριον τούτο συνίσταται εις
δραχ. 20 δια τας ενώπιον του Ειρηνοδικείου αγωγός, δραχ.,50 δια τα ενώπιον
του Πρωτοδικείου και δραχ. 100 δια τας
ενώπιον των λοιπών δικαστηρίων τοιαύτας», ε] στο άρθρο 107 παρ.1 : «Δια
την σύνταξιν προτάσεων επί της πρώτης συζητήσεως της υποθέσεως, το ελάχιστον όριον της αμοιβής του μεν δικηγόρου του εναγομένου είναι ίσον προς
το δια την σύνταξιν αγωγής κλπ οριζόμενον εν άρθρω 100 επ., του δε δικηγόρου του ενάγοντος είναι το ήμισυ ταύτης.
Πάντως, όμως, ουδέποτε είναι κατώτερο των 20 δραχ. δια τας ενώπιον του
Ειρηνοδικείου υποθέσεις και των δραχ.
50 δια τας ενώπιον του Πρωτοδικείου τοιαύτας», στ] στο άρθρο 109: «Δια παράστασιν προς συζήτησιν πάσης φύσεως
υποθέσεως, πλην των ρητώς εν τω παρόντι νόμω άλλως κανονιζομένων, ενώπιον του Ειρηνοδικείου και του Πρωτοδικείου, το ελάχιστον όριον αμοιβής είναι,
δια μεν το Ειρηνοδικείον δραχ. 20, δια δε
το Πρωτοδικείον δραχ.40», ζ] στο άρθρο
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110 παρ.1 : «Δια την σύνταξιν προτάσεων επί της πρώτης ενώπιον του Εφετείου συζητήσεως πάσης υποθέσεων, το
ελάχιστον όριον αμοιβής των Δικηγόρων
αμφοτέρων των διαδίκων είναι το διπλάσιον του δια τον δικηγόρον του ενάγοντος ή του αιτούντος καθοριζομένου εν
άρθρω 107 παρ.1 ορίου αμοιβής δια τας
προτάσεις της πρώτης πρωτοδίκου συζητήσεως, δια δε την σύνταξιν προτάσεων εφ’ εκάστης των επομένων συζητήσεων είναι το διπλάσιον του εν άρθρω 107
παρ.2 ορίου, πάντως, όμως, κατ’ αμφοτέρας τας περιπτώσεις, το όριο τούτο δεν
δύναται να είναι κατώτερον των δραχμών
80», η] στο άρθρο 111 «Δια παράστασιν
προς συζήτησιν πάσης φύσεως υποθέσεων ενώπιον του Εφετείου, το ελάχιστον
όριον αμοιβής είναι δραχμαί 50», θ΄] στο
άρθρο 125 παρ3: «Δια την σύνταξιν αιτήσεως περί αναιρέσεως, το όριον τούτο
είναι δραχ. 100».
Εξάλλου, το άρθρο 7 παρ.2 του
Ν.2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στην φορολογία εισοδήματος
και άλλες διατάξεις» ορίζει ότι για τις παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των
δικαστηρίων, για την σύμπραξή τους σε
εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις, όπως
προβλέπουν οι οικείες διατάξεις, καθώς
και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία, που
παρέχουν αυτοί στον εντολέα τους, καθορίζεται τον μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως ‚ ύστερα από γνώμη
της Ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδος, ελάχιστη αμοιβή, ενιαία για όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Χώρας. Η ισχύς
της πιο πάνω διατάξεως, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ.12 του Ν.2873/2000, αρχίζει από το έτος 2000, το οποίο λογίζεται
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ως πρώτο έτος για την έναρξη της περιόδου, που ορίζεται σ’ αυτήν.
Περαιτέρω κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 7 παρ.2 του παραπάνω
ν.2753/1999 εκδόθηκε η με αρ.1121675/
2031/Α0012/29.12.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Δικαιοσύνης, που ίσχυσε από 1 έως
31.12.2000 και της οποίας η εφαρμογή ανεστάλη με την 1007604/132/
Α0012/25.1.2000 [ΦΕΚ Β΄ 77/1.2.200]
όμοια μέχρι στις 30/6/2000 και στην συνέχεια μέχρι στις 31/12/ 2000 με την
όμοια 1058635/1233/Α0012/ 29.6.2000
[ΦΕΚ Β΄ 804/30.6.2000].
Με την τελευταία αυτήν απόφαση
και την προαναφερόμενη 1007604/132/
Α0012/25.1.2000 ορίστηκε ότι μέχρι την
έναρξη εφαρμογή της απόφασης, που
αναστέλλεται, οι ελάχιστες αμοιβές για
τις νομικές υπηρεσίες των δικηγόρων
ενώπιον των δικαστηρίων, μεταξύ των
οποίων για τις παραστάσεις τους και την
σύνταξη δικογράφων, που απευθύνονται στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, καθώς και για την σύμπραξη τους
σε εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις,
όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, έχουν όπως φαίνονται στον
συνημμένο πίνακα της 1007604/132/
Α0012/25.1.2000 κοινής υπουργικής
απόφασης για τις περιπτώσεις, που
αναφέρονται σ’ αυτόν, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα αυτής.
Περαιτέρω, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ.2 του προδιαληφθέντος ν.2753/1999 εκδόθηκε η 1314/21.12.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ΦΕΚ
Β΄1626/29.12.2000] και άρχισε να ισχύει
από 1/1/2001, με την οποία καθορίστηκαν τα ελάχιστα όρια αμοιβών των δικη-
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γόρων όλης της Χώρας, για τις προαναφερόμενες νομικές υπηρεσίες.
Με την πιο πάνω διάταξη του
ν.2753/1999 και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις δεν καταργούνται, ούτε τροποποιούνται οι προαναφερόμενες διατάξεις του
Κώδικα Δικηγόρων, που προβλέπουν τις
αμοιβές των δικηγόρων, οι οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις νομικών υπηρεσιών γενικά, για
τις οποίες δεν προεισπράττεται δικηγορική αμοιβή, καθώς και στις περιπτώσεις,
που τα καθοριζόμενα απ’ αυτόν ελάχιστα
όρια αμοιβών δικηγόρων είναι ανώτερα
από αυτά, που καθορίζονται από τις πιο
πάνω υπουργικές αποφάσεις.
Εξάλλου, το ΙΚΑ κατά την διάταξη του άρθρου 11 του σχετικού θεσμικού
Α.Ν 1846/1951, ο οποίος κυρώθηκε με
τον ν.213/1952, αποτελεί αυτόνομο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, κατά
δε το άρθρο 19 παρ.1 αυτού απαλλάσσεται κάθε δημόσιου, δημοτικού, κοινοτικού
ή λιμενικού φόρου, άμεσου ή έμμεσου,
κάθε τέλους ταχυδρομικού και δικαστικού
σε κάθε δίκη του και απολαύει ,ανεξαιρέτως, όλων των ατελειών και προνομίων
δικαστικών, διοικητικών και οικονομικών
ως εάν είναι αυτό το Δημόσιο.
Κατά την διάταξη του άρθρου 5
Ν.3210/1955 το ΙΚΑ απολαύει όλων των
διαδικαστικών προνομίων του Δημοσίου, επί τούτου δε ως ενάγοντος ή εναγομένου εφαρμόζονται όλες οι εκάστοτε ισχύουσες για το Δημόσιο αντίστοιχες διαδικαστικές διατάξεις του Κώδικα
περί Δικών του Δημοσίου, της Πολιτικής
και Ποινικής Δικονομίας, ενώ κατά την
διάταξη της παρ.9 του άρθρου 21 του
ν.1902/1990 το ΙΚΑ και οι λοιποί Οργανισμοί αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
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ων έχουν όλα τα δικαστικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου.
Εξάλλου, σύμφωνα με την διάταξη
του άρθρου 28 παρ.4 του ν.2579/1998,
οι διατάξεις των άρθρων 11 του Κανονιστικού Διατάγματος της 26/6-10/7/1944
«Περί Κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου» και 22 παρ.4 του
ν.1868/1989, έχουν εφαρμογή και επί
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία έτσι απαλλάσσονται, όπως
και το Δημόσιο, από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε παραβόλου, τέλους, ενσήμου ή εισφοράς για την άσκηση ή την εκδίκαση αγωγών, ενδίκου μέσου ή βοηθήματος ή για την διενέργεια
οποιασδήποτε δικαστικής ή διαδικαστικής
πράξης, ενώπιον όλων των δικαστηρίων
ή δικαστικών ή άλλων αρχών.
Τέλος, κατά την διάταξη του άρθρου 13 του ν.δ. 2698/1953 «περί διοικήσεως του ΙΚΑ και άλλων τινών διατάξεων» σε όσα υποκαταστήματα, γραφεία
ή παραρτήματα του ΙΚΑ δεν συσταθούν
δικαστικά γραφεία, ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, μετά από
γνώμη του Νομικού Συμβούλου, ένας δικηγόρος, στον οποίο ανατίθεται η ενώπιον των δικαστηρίων και δικαστικών αρχών εν γένει της έδρας του παράσταση
και υπεράσπιση των συμφερόντων του
Ιδρύματος σε όλες τις δικαστικές υποθέσεις αυτού, επιτρέπεται, όμως, αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, εξουσιοδότηση από τον Διοικητή, μετά από γνώμη του Νομικού Συμβούλου, και άλλοι
δικηγόροι ως προς ορισμένη υπόθεση,
οι δικηγόροι δε αυτοί, φέροντες τον τίτλο δικηγόροι του ΙΚΑ αμείβονται με μηνιαία αντιμισθία, που ορίζεται από το Δ.Σ
ή με βάση τα κατώτερα όρια των αμοιβών δικηγόρων κατά τον Κώδικα Δικηγόρων, ή και κάτω αυτών, κατόπιν ειδικής συμφωνίας, δεν δικαιούνται, όμως,
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αμοιβή για τις παρεχόμενες δικηγορικές
συμβουλές οι σχέσεις τους διέπονται
από τον Αστικό Κώδικα, ενώ σύμφωνα
με την διάταξη του άρθρου 19 παρ.1β’
του ν.2556/1997, οι Διοικητές των ασφαλιστικών Οργανισμών ΙΚΑ και ΤΕΒΕ,
οι Πρόεδροι του Ταμείου Ασφαλίσεως
Εμπόρων [ΤΑΕ] και του ΤΣΑΥ καθώς και
ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού [ΟΑΕΔ] μετά
από σύμφωνη γνώμη των Δ.Σ αυτών,
μπορούν να αναθέτουν, κατά περίπτωση, δικαστικές υποθέσεις ασφαλιστικής
και οικονομικής φύσεως σε ιδιώτες δικηγόρους για την διεκπεραίωσή τους και η
αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις
καθορίζεται με απόφαση των ΔΣ τους.
Η προαναφερόμενη διάταξη του
άρθρου 13 του ΝΔ 2698/1953, κατά το
μέρος, που με αυτήν ορίζεται ότι οι δικηγόροι του ΙΚΑ αμείβονται και κάτω των
κατωτάτων ορίων των αμοιβών κατά τον
Κώδικα Δικηγόρων, κατόπιν ειδικής συμφωνίας, έχει καταργηθεί με την μεταγενέστερη διάταξη του εδαφίου 2 της παρ.1
του άρθρου 92 Κώδικα Περί Δικηγόρων,
που προστέθηκε με την παρ.3 άρθρου 5
του ν.δ 4272/1962, και αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 8 του Ν.1093/1980, κατά την
οποία κάθε συμφωνία για λήψη μικρότερης αμοιβής είναι άκυρη, ανεξαρτήτως
του χρόνου συνάψεώς της, σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 19 παρ.2
του ίδιου νόμου, κατά την οποία από την
έναρξη ισχύος αυτού [28.11.1980] καταργείται κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική, που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.
Από τον συνδυασμό των προδιαληφθεισών διατάξεων συνάγεται Α] ότι,
εφόσον οι δικηγόροι του ΙΚΑ αμείβονται
σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια, τα οποία
ορίζει ο Κώδικας περί Δικηγόρων, αμείβονται, πλέον, σύμφωνα με τα ελάχιστα
όρια, τα οποία καθορίζονται από τις εκδι-
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δόμενες κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
7 παρ.2 του Ν.2753/1999 υπουργικές
αποφάσεις, στον βαθμό, κατά τον οποίο
τα ελάχιστα αυτά όρια είναι ανώτερα από
τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια, που ορίζει
ο Κώδικας Περί Δικηγόρων. Η παραπομπή του ως άνω Ν.Δ 2698/1953 στις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων για
την αμοιβή των δικηγόρων του ΙΚΑ έχει
την έννοια ότι οι αμοιβές των δικηγόρων
του ΙΚΑ πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα
με τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα όρια
δικηγορικών αμοιβών, που όρισε ο νομοθέτης στον ως άνω Κώδικα.
Δεδομένου, όμως, ότι ο νομοθέτης του ως άνω νομοθετικού διατάγματος είχε υπόψη του κατά την σύνταξη του,
μόνον τις ρυθμίσεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ,ως μόνου νομοθετήματος, που
ρύθμιζε τα ελάχιστα όρια των δικηγορικών αμοιβών, η παραπομπή του στις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων δεν
έχει την έννοια ότι αποκλείεται η εφαρμογή τυχόν νεότερων διατάξεων, όπως είναι
οι υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ.2
του Ν.2753/1999 και καθορίζουν νέα ελάχιστα όρια δικηγορικών αμοιβών και Β] ότι
το ΙΚΑ, που είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου απολαύει μεν των προαναφερόμενων προνομίων του Δημοσίου, όσον αφορά, όμως, την
καταβλητέα στους απασχολούμενους,
ανά υπόθεση δικηγόρους του, δικηγορική αμοιβή δεν εξομοιώνεται με το Δημόσιο, αλλά υπάγεται αφενός στις ανωτέρω
γενικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα στις
εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.2753/1999 υπουργικές αποφάσεις σε συνδυασμό -κατά την
προαναφερόμενη έννοια- με τις διατάξεις
του Κώδικα περί Δικηγόρων και αφετέρου
στις ειδικές για το ΙΚΑ ρυθμίσεις, όπως η
προβλεπόμενη από το άρθρο 19 παρ.1β
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του Ν.2556/1997.
Επομένως, η διάταξη του άρθρου
23 παρ.5 του Π.Δ 282/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ.4 του
Ν.2873/2000, που ορίζει ότι η αμοιβή των
Δικηγόρων του Δημοσίου διέπεται από τις
διατάξεις του Ν.Δ 3026/1954 του Κώδικος
Περί Δικηγόρων», όπως κάθε φορά ισχύουν και καθορίζονται στο διπλάσιο του
ελαχίστου ορίου από εκείνο που προβλέπεται από αυτές για κάθε δικαστική εξώδικη ενέργεια, ότι σε δικαστικές ή εξώδικες εργασίες για τις οποίες από τις διατάξεις του Κώδικα ‚ η αμοιβή ορίζεται σε
ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου
της υπόθεσης, ‘οι δικηγόροι του Δημοσίου αμείβονται με το διπλάσιο του ελαχίστου ορίου, που ορίζεται με τις διατάξεις
των άρθρων 100 πρ.4, 107 παρ.1 εδαφ.2
και 110 παρ.1 του πιο πάνω Κώδικα, στην
πρώτη περίπτωση και από το άρθρο 161
παρ.4 στην δεύτερη περίπτωση και ότι
οι αμοιβές αυτές μπορούν κατά την εκκαθάρισή τους, είτε να μειωθούν μέχρι
του ελαχίστου ορίου, που προβλέπουν
οι διατάξεις του πιο πάνω κώδικα, όταν
πρόκειται για χειρισμό μεγάλου αριθμού
ομοίων υποθέσεων ή όταν ο Δικηγόρος
του Δημοσίου δεν χειρίστηκε την υπόθεση με την προσήκουσα επιμέλεια, είτε
να αυξηθούν μέχρι το τετραπλάσιο του
ελαχίστου αυτού ορίου, όταν επιδείχθηκε από τον δικηγόρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιμέλεια, δεν εφαρμόζεται στις
σχέσεις του ΙΚΑ με τους δικηγόρους αυτού, οι οποίες διέπονται από τις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7
παρ.2 του Ν.2753/1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις, σε συνδυασμό -κατά
την προαναφερόμενη έννοια- με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων [ΑΠ
920/2006 δημ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 317/2007 και
ΑΠ 318/2007 προσκ.].
Στην προκειμένη περίπτωση από
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την προσήκουσα επανεκτίμηση των επικαλουμένων και προσκομιζομένων εγγράφων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικό περιστατικά: Ο ενάγων με
την υπ’ αρ. 13813/1.11.2004 απόφαση του Διοικητή του εναγομένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με
την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
[ΙΚΑ-ΕΤΑΜ]» διορίστηκε, νομίμως, πληρεξούσιος δικηγόρος αυτού για να τον
εκπροσωπεί ενώπιον των Πολιτικών και
Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και των
Διοικητικών Αρχών της Περιφερείας Πατρών, αμειβόμενος ανά υπόθεση.
Στο πλαίσιο της άνω εντολής ο
ενάγων προέβη κατά το χρονικό διάστημα από 1/11/2004 έως 30/11/2006
στις παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενες δικαστικές εργασίες, ενώπιον των
Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων Περιφέρειας Πατρών για τις οποίες δικαιούται των αναφερόμενων κατωτέρω ελαχίστων αμοιβών δι’ εκάστη αυτών, [εργασιών] με βάση τον Κώδικα
περί Δικηγόρων και την 1085081/147/
Α 0 0 0 1 2 / Π Ο Λ 11 0 8 / 2 0 0 3 [ Φ Ε Κ
Β’1960/31.12.2003 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Δικαιοσύνης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2004 έως 31/12/2005 και για
το χρονικό διάστημα από 1/1/2006 έως
30/11/2006 με βάση την 120867/2005
Κ.ΥΑ [ΦΕΚ 1964Β’/30.12.2005], οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 7 παρ.2 του Ν.2753/1999.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων κατά το χρονικό διάστημα από 1-112004 έως 30-12-2006 παραστάθηκε κατόπιν εντολής του εναγομένου ενώπιον
των Δικαστηρίων που αναφέρονται παρακάτω, προς υπεράσπιση των υποθέσεων
του πρώτου, έλαβε δε από αυτό αμοιβή
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κατώτερη από τις οριζόμενες στις προαναφερόμενες υπουργικές αποφάσεις.
Ειδικότερα αυτός παρέστη για λογαριασμό του εναγομένου: Α) Το χρονικό διάστημα από 1-11-2004 έως 31-122005 στα παρακάτω Δικαστήρια και δικαιούται τις ακόλουθες αμοιβές, με βάσει την ΠΟΛ 1108/24-9-2003: 1. Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην
υπόθεση Γ.Γ δικαιούται για παράσταση
ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 24-11-2004 το ποσό των 190
Ευρώ, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος το ποσό των 80 Ευρώ και συνολικά 270,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 €
και του οφείλει την διαφορά ποσού
196,04 €. 2.Διοικητικό Εφετείο Πατρών
στην υπόθεση Ι.Κ Α.Ε. - ΙΚΑ, δικαιούται
για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 21.1.05 ποσό
240,00 €, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό 80,00 € και συνολικά
ποσό 320,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 123,27
€ και του οφείλει την διαφορά ποσού
196,73 €. 3. Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση Κ.Κ - ΙΚΑ,
δικαιούται για παράσταση ενώπιον του
Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της
10.1.2005 ποσό 190,00 €, για σύνταξη
και κατάθεση υπομνήματος ποσό 80,00
€ και συνολικά 270,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του οφείλει την διαφορά
ποσού 196,04 €. 4. Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση ΙΚΑ Κ.Σ δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της
21.1.2005 ποσό 80,00 €, για σύνταξη και
κατάθεση προτάσεων ποσό 65,00 € και
συνολικά 145,00 Ε. Αντί του ανωτέρω
ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96
ευρώ και του οφείλει την διαφορά ποσού
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71,04 €. 5. Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση ΙΚΑ – Κ.Σ δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 21.1.2005
ποσό 80,00 €, για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ποσό 65,00 € και συνολικά ποσό 145,00 €. Αντί του ανωτέρω
ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96
€ και του οφείλει την διαφορά ποσού
71,04 €. 6. Διοικητικό Εφετείο Πατρών
στην υπόθεση Κ.Ε Α.Ε. δικαιούται για
παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου
κατά την δικάσιμο της 11.3.05 ποσό
240,00 €, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό 80,00 € και συνολικά
320,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το
εναγόμενο του κατέβαλε 123,27 € και
του οφείλει την διαφορά ποσού 196,73
€. 7.Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση ΙΚΑ – Α.Θ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της &4.2005
ποσό 190,00 € για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό 80,00 € και συνολικά 270,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 €
και του οφείλει την διαφορά ποσού
196,04 €. 8. Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση Σ.Λ - ΙΚΑ
για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 6.4.2005 ποσό
190,00 €, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό 80,00 € και συνολικά
ποσό 270,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 €
και του οφείλει την διαφορά ποσού
196,04 €. 9. Εφετείο Πατρών στην υπόθεση : Θ. κλπ - ΙΚΑ (διαδικασία 681
Α’ΚΠολΔ), δικαιούται για παράσταση
ενώπιον του δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 7.42005 ποσό 145,00 €., για
σύνταξη και κατάθεση ( προτάσεων στην
δικάσιμο της 7.4.2005 ποσό 135,00 €
και συνολικά ποσό 280,00 €. Αντί του
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ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 123,26 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 156,74 €. 10. Εφετείο Πατρών
στην υπόθεση Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (διαδικασία 681Α ΚΠ0λΔ), δικαιούται για παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 7.4.2005
ποσό 145,00 € για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων στην δικάσιμο της
7.4.2005 ποσό 135,00 €. Και συνολικά
ποσό 280,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 123,26
€ και του οφείλει την διαφορά ποσού
156,74 €. 11. Διοικητικό Εφετείο Πατρών
στην υπόθεση ΙΚΑ – Δ.Κ δικαιούται για
παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου
κατά την δικάσιμο της 20.5.05 ποσό
240,00 €, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό 80,00 € και συνολικά
ποσό 320,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 123,27
€ και του οφείλει την διαφορά ποσού
196,73 €. 12. Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση Ζ.Δ - ΙΚΑ
δικαιούται για παράσταση και εκπροσώπηση της Υπηρεσίας ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 18.5.2005
ποσό 190,00 €, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό 80,00 € και συνολικά ποσό 270,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε
73,96 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 196,04 €. 13. Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση
Α.Ο. - ΙΚΑ δικαιούται για παράσταση
ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 25.5.2005 ποσό 90,00 € για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό
80,00 € και συνολικά ποσό 270,00 €. Αντί
του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του
κατέβαλε 73,96 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 196,04 €. 14. Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών Β.Π - ΙΚΑ
δικαιούται για παράσταση ενώπιον του
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Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της
25.5.2005 ποσό 190,00 €, για σύνταξη
και κατάθεση υπομνήματος ποσό 80,00
€ και συνολικά 270,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του οφείλει την διαφορά
ποσού 195,04 €. 15. Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση
ΙΚΑ – Φ.Τ δικαιούται για παράσταση
ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 21.9.05 ποσό 190,00 € για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό
80,00 € και συνολικά 270,00 €. Αντί του
ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 196,04 €. 16. Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση ΙΚΑ – Σ.Π, δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 28.9.05 ποσό 190,00 €, για
σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος
ποσό 80,00 € και συνολικά ποσό 270,00
€. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του οφείλει
την διαφορά ποσού 196,04 €. 17. Διοικητικό Εφετείο Πατρών στην υπόθεση
ΙΚΑ – Ν.Κ, δικαιούται για παράσταση
ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 23.9.05 ποσό 240,00 €, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό
80,00 € και συνολικά ποσό 320,00 €. Αντί
του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του
ΚΕ κατέβαλε 123,27 € και του οφείλει την
διαφορά ποσού 196,73 €. 18. Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην
υπόθεση Ν.Β. - ΙΚΑ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά
την δικάσιμο της 28.9.05 ποσό 190,00
€, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό 80,00 € και συνολικά ποσό
270,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το
εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του
οφείλει την διαφορά ποσού 196,04 €. 19.
Διοικητικό Εφετείο Πατρών στην υπόθε-
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ση ΙΚΑ – Α.Α, δικαιούται για παράσταση
ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 21.10.05 ποσό 240,00 €, γιο
σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος
ποσό 80,00 € και συνολικά ποσό 320,00
€. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 123,27 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 196,73 €.20. Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση ΙΚΑ – Α.Ο (τακτική διαδικασία) δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της
4.10.2005 ποσό 125,00 € για σύνταξη
και κατάθεση προτάσεων ποσό 125,00
€ και συνολικά ποσό 250,00 €. Αντί του
ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 176,04 €. 21. Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση Π.Π - ΙΚΑ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 12.10.05 ποσό 190,00 €, για
σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος
ποσό 80,00 € και συνολικά ποσό 270,00
€. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του οφείλει
την διαφορά ποσού 196,04 €. 22. Διοικητικό Εφετείο Πατρών στην υπόθεση
ΙΚΑ – Ι.Σ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο
της 11.11.05 ποσό 240,00 €, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό
80,00 € και συνολικά ποσό 320,00 €. Αντί
του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του
κατέβαλε 123,27 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 196,73 €. 23. Εφετείο Πατρών στην υπόθεση ΙΚΑ – Κ.Σ (διαδικασία 681 Α ΚΠολΔ), δικαιούται για σύνταξη, κατάθεση και προσδιορισμό εφέσεως για την δικάσιμο της 6.4.2006 ποσό
150,00 € και συνολικά ποσό 150,00 €.
Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο
του κατέβαλε 32,86 € και του οφείλει την
διαφορά ποσού 117,14 €. 24. Τριμελές
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Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην
υπόθεση ΙΚΑ – Ι.Τ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την
δικάσιμο της 5.12.05 ποσό 190,00 €, για
σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος
ποσό 80,00€ και συνολικά ποσό 270,00
€. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του οφείλει
την διαφορά ποσού 196,04 €. 25. Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην
υπόθεση ΙΚΑ – Λ.Κ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά
την δικάσιμο της 5.12.05 ποσό 190,00
€, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό 80,00 € και συνολικά ποσό
270,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το
εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του
οφείλει την διαφορά ποσού 196,04 €.
26.Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση Κέντρο κατάρτισης
Εκπαιδευομένων- ΙΚΑ, δικαιούται για
παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου
κατά την δικάσιμο της 7.12.05 ποσό
190,00 €, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό 80,00 € και συνολικά
ποσό 270,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 €
και του οφείλει την διαφορά ποσού
196,04 €. 27.Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση Κ.Τ ΙΚΑ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον
του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της
7.12.05 ποσό 190,00 €, για σύνταξη και
κατάθεση υπομνήματος ποσό 80,00 €
και συνολικά ποσό 270,00 €. Αντί του
ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 196,04 €. 28.Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στις υποθέσεις Σ.Λ - ΙΚΑ και Α.Μ κατά ΙΚΑ, στη δικάσιμο της 7-12-2005 δικαιούται για δύο
παραστάσεις ποσό 190 Ευρώ Χ 2380
Ευρώ και για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος 80 ευρώ Χ2=160 Ευρώ και συ-
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νολικά ποσό 540 Ευρώ και αντί αυτού
έλαβε από το εναγόμενο ποσό 157 Ευρώ
και του οφείλει ποσό 382,08 Ευρώ.
Επομένως, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα το εναγόμενο του οφείλει
συνολικά το ποσό των 5.065,76 Ευρώ
Β. Το χρονικό διάστημα από 1-12006 έως 30-11-2006 ο ενάγων παρέστη
στα παρακάτω Δικαστήρια και δικαιούται
τις ακόλουθες αμοιβές με βάσει την προαναφερόμενη ΚΥΑ 120867/2005: 1. Διοικητικό Εφετείο Πατρών στην υπόθεση 1.
Ν.Αγ. Σ.Ζ - ΙΚΑ, δικαιούται για παράσταση
ενώπιον του δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 13.1.06 ποσό 249,00 €, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό 83,00
€ και συνολικά ποσό 33100 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε
123,27 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 208,73 €. 2. Διοικητικό Εφετείο Πατρών
στην υπόθεση Σ.Μ - ΙΚΑ δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά
την δικάσιμο της 20.1.06 ποσό 249,00 €,
για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος
ποσό 83,00 € και συνολικά ποσό 332,00 €.
Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του
κατέβαλε 123,27 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 208,73 €. 3.Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση
ΙΚΑ- Ο.Ε. Β.Π - Π.Η δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την
δικάσιμο της 11.1.2006 ποσό 197,00 €, για
σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό
83,00 € και συνολικά ποσό 280,00 €. Αντί
του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του οφείλει την διαφορά
ποσού 206,04 €. 4. Διοικητικό Εφετείο Πατρών στην υπόθεση ΙΚΑ – Β.Φ, δικαιούται
για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου
κατά την δικάσιμο της 10.3.06 ποσό 249,00
€, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος
ποσό 83,00 € και συνολικά ποσό 332,00 €.
Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του
κατέβαλε 123,27 € και του οφείλει την δια-
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φορά ποσού 208,73 €. 5. Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση
ΙΚΑ Π.Π, δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της
11.1.2006 ποσό 197,00 €, για σύνταξη και
κατάθεση υπομνήματος ποσό 83,00 € και
συνολικά ποσό 280,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε
73,96 € και του οφείλει την διαφορά ποσού
206,04€. 6.Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση Ο.Μ - ΙΚΑ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 15.2.06
ποσό 197,00 € για σύνταξη και κατάθεση
υπομνήματος ποσό 83,00 € και συνολικά
ποσό 280,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού
το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του
οφείλει την διαφορά ποσού 206,04 €. 7.Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών: Ε.Γ
-ΙΚΑ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον
του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της
15.2.06 ποσό 197,00 € για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματός ποσό 83,00 € και συνολικά 280,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού
το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του
οφείλει την διαφορά ποσού 206,04 €. 8.
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών:
Γ.Ι ΙΚΑ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον
του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της
15.2.06 ποσό 197,00 € για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό 83,00 € και συνολικό 280,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού
το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του
οφείλει την διαφορά ποσού 206,04 €. 9.Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην
υπόθεση ΙΚΑ – Δ.Σ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την
δικάσιμο της 15.3.06 ποσό 197,00 €, για
σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό
83,00 € και συνολικά 280,00 €. Αντί του
ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 206,04 €. 10. Εφετείο Πατρών στην
υπόθεση ΙΚΑ – Κ.Σ κλπ, δικαιούται για πα-
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ράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά
την δικάσιμο της 6.4.06 ποσό 145,00 €, για
σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ποσό
135,00 € και συνολικά ποσό 280,00 €. Αντί
του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 123,21 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 156,73 €. 11. Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση ΙΚΑ
– Κ.Κ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον
του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της
5.4.06 ποσό 197,00 €, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό 83, 00 € και
συνολικά ποσό 280,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε
73,96 € και του οφείλει την διαφορά ποσού
206,04 €. 12.Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση Σ.Α - ΙΚΑ δικαιούται γιο παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 15.3.06 ποσό
197,00 €, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό 83,00 € και συνολικά ποσό
280,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και μου οφείλει την διαφορά ποσού 206,04€. 13.Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην
υπόθεση Β.Φ- ΙΚΑ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την
δικάσιμο της 3.4.06 ποσό 197,00 €, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό
83,00 ε και συνολικά ποσό 280,00 €. Αντί
του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του οφείλει την διαφορά
ποσού 206,04 €. 14.Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών στην υπόθεση ΙΚΑ—Π.Κ
κλπ. δικαιούται για παράσταση ενώπιον του
Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 5.6.06
ποσό 210,00 € (και συνολικά ποσό 210,00
€) Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο
του κατέβαλε 41,09 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 168,91 €. 15. Διοικητικό Εφετείο Πατρών στην υπόθεση ΙΚΑ – Α.Ο, δικαιούται για σύνταξη και κατάθεση εφέσεως ποσό 228,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 32,86 € και
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μου οφείλει την διαφορά ποσού 195,84 €.
16.Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση Β.Χ - ΙΚΑ, δικαιούται
για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου.
Κατά την δικάσιμο της 21.6.06 ποσό 197,00
€, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος
ποσό 83,00 € και συνολικά ποσό 280,00 €.
Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του
κατέβαλε 73,96 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 206,04 €. 17. Διοικητικό Εφετείο Πατρών στην υπόθεση ΙΚΑ – Μ.Γ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 10.11.06
ποσό 249,00 €, για σύνταξη και κατάθεση
υπομνήματος ποσό 83,00 € και συνολικά
ποσό 332,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού
το εναγόμενο του κατέβαλε 123,27€ και του
οφείλει την διαφορά ποσού 208,73 €. 18.
Διοικητικό Εφετείο Πατρών στην υπόθεση
Δ.Μ - ΙΚΑ, δικαιούται για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος σε αίτηση αναστολής,
ποσό 83,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το
εναγόμενο του κατέβαλε 41,09 € και του
οφείλει την διαφορά ποσού 41,91 €. 19.
Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών στην
υπόθεση Α. Ν. του Σ - ΙΚΑ δικαιούται για
παράσταση κατά την δικάσιμο της
21.9.2006, 130,00 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο, του κατέβαλε 32,86 €
και του οφείλει την διαφορά ποσού 97,14
€. 20. Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών
στην υπόθεση ΙΚΑ – Ε.Π, δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά
την δικάσιμο της 14.11.2006 ποσό 160,00
€, για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων
ποσό 84,00 € και συνολικά ποσό 244,00 €.
Αντί του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του
κατέβαλε 123,27 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 120,73 €. 21. Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση Ο.Μ - ΙΚΑ, δικαιούται για παράσταση
ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 22.11.06 ποσό 197,00 €, για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό 83,00
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€ και συνολικά ποσό 280,00 €. Αντί του
ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 73,96 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 206,04 €. 22. Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στην υπόθεση ΙΚΑ – Ά.Β. - Κ, δικαιούται για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου σε αίτηση ανάκλησης της από 17.11.2006
προσωρινής διαταγής ποσό 249,00 €, για
σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό
83,00 € και συνολικά ποσό 332,00 €. Αντί
του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 123,27 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 208,73 €. 23. Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών στην υπόθεση ΙΚΑ Δ.Φ δικαιούται
για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου
σε αίτηση ανάκλησης της από 17.11.2006
προσωρινής διαταγής ποσό 249,00 €, για
σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ποσό
83,00 € και συνολικά ποσό 332,00 €. Αντί
του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 123,27 € και του οφείλει την διαφορά ποσού 208,73 €. 24. Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών στην υπόθεση Α.Ν.Σ - ΙΚΑ,
για σύνταξη, κατάθεση και προσδιορισμό
αγωγής για την δικάσιμο της 8.5.2007 (άρθρο 100 παρ.1 Κ.Δ) 898.324,16 Χ 2%
17.966,48 €. Αντί του ανωτέρω ποσού το
εναγόμενο του κατέβαλε 41,09 € και του
οφείλει την διαφορά ποσού 17.925,39 €.
25. Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών στην
υπόθεση Α. Ν.τ. Σ - ΙΚΑ, δικαιούται για σύνταξη, κατάθεση και προσδιορισμό αγωγής για την δικάσιμο της 4.12.2007 ποσό
550,00 € και συνολικά ποσό 550,00 €. Αντί
του ανωτέρω ποσού το εναγόμενο του κατέβαλε 41,09 € και του οφείλει την διαφορά
ποσού 508,91 €. Συνολικά δηλαδή το εναγόμενο για το χρονικό διάστημα από
1.1.2006 μέχρι 30.11.2006) του οφείλει
ποσό είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών
(22.903,43 €).
Συνεπώς, το συνολικό ποσό το
οποίο δικαιούται ο ενάγων για ολόκληρη
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την ένδικη χρονική περίοδο (1/11/200431/11/2006) ανέρχεται στα 27.996,18
ευρώ, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα
περί Δικηγόρων και τις προδιαληφθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις
οποίες καθορίστηκαν τα ελάχιστα όρια
αμοιβής των Δικηγόρων, στον βαθμό,
που αυτές είναι ανώτερες από τα αντίστοιχα όρια, που ορίζει ο Κώδικας Περί
Δικηγόρων και όχι την αμοιβή.
Ο ισχυρισμός του εκκαλούντος
ΙΚΑ, ο οποίος περιέχεται στον μοναδικό λόγο εφέσεως ότι τα δικαιούμενα
από τον ενάγοντα ποσά αμοιβής για τις
προαναφερόμενες δικαστικές εργασίες, οι οποίες δεν αμφισβητούνται από
αυτό, ανέρχονται στο ήμισυ του ελαχίστου ορίου με βάση την μεταξύ τους
συμφωνία καθώς και όσον αφορά την
αμοιβή του ενάγοντος για την σύνταξη,
κατάθεση και προσδιορισμό δικασίμου
της αγωγής του ΙΚΑ κατά του Α.Ν του Σ,
με αντικείμενο 989.324,16 ευρώ αυτή
ανέρχεται στο ελάχιστο όριο που προβλέπεται από τις προδιαληφθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις και όχι σε
ποσοστό 2% με βάση τον Κώδικα Περί
Δικηγόρων [άρθρο 100 παρ.1 αυτού],
όπως ισχύει για το Δημόσιο είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος, καθόσον σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην μείζονα
σκέψη αυτής της απόφασης, η οποιοδήποτε συμφωνία περί αμοιβής του δικηγόρου κατώτερης των ελαχίστων ορίων, που προβλέπονται από τις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7
παρ.2 του Ν.2753/1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις, στον βαθμό, που τα καθοριζόμενα από αυτές ελάχιστα όρια δικηγορικών αμοιβών είναι ανώτερα από
τα αντίστοιχα όρια, που ορίζει ο Κώδικας
περί Δικηγόρων καθώς και αμοιβής κατώτερης εκείνης, που καθορίζει ο τελευ-
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ταίος [κώδικας περί δικηγόρων, εφόσον
αυτά -ελάχιστα όρια δικηγορικής αμοιβής είναι ανώτερα των καθοριζομένων
με τις ΚΥΑ-] είναι άκυρη, ενώ δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι ειδικές για το Δημόσιο διατάξεις του άρθρου 23 παρ.5 του
ΠΔ 282/1996 [ήδη άρθρου 24 παρ.5 του
Ν.3086/2002] σύμφωνα με τις οποίες ο
δικηγόρος του ΙΚΑ ακόμη και για δικαστικές εργασίες, που ο Κώδικας περί Δικηγόρων ορίζει αμοιβή σε ποσοστό επί
της αξίας του αντικειμένου της υπόθεσης, δεν αμείβεται με βάση το ποσοστό
αυτό, αλλά σύμφωνα με το πάγιο ελάχιστο όριο, που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του ίδιου Κώδικα.
Και τούτο γιατί το ΙΚΑ δεν εξομοιώνεται με το Δημόσιο ως προς τον διάφορο τρόπο αμοιβής των Δικηγόρων
που χρησιμοποιεί. Το πρωτοβάθμιο,
επομένως, Δικαστήριο, που κατέληξε με
τις ίδιες σκέψεις στο ίδιο συμπέρασμα,
δεν έσφαλε στην ερμηνεία και εφαρμογή των προδιαληφθεισών νομικών διατάξεων και τα αντίθετα υποστηριζόμενα
από το εκκαλούν ΙΚΑ είναι απορριπτέα
ως αβάσιμα καθώς και κρινομένη έφεση
στο σύνολό της.
Τέλος τα δικαστικά έξοδα του εφεσιβλήτου, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, πρέπει να επιβληθούν εις βάρος του εκκαλούντος, εφόσον ηττήθηκε, μειωμένα, όμως, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 και 3 του ν.3693/1957,
όπως η πρώτη παράγραφο ισχύει μετά
την 134423/8.12.1992 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης
[ΦΕΚ Β’11/20.1.1993], που εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ.12 του
ν.1738/1987 σε συνδυασμό με τα άρθρα
7 και 9 του ν.δ. 2698/1953, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.
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550/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Παρασκευή Τσούμαρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Αλκαίος Βγενόπουλος).
Δικηγόροι. Όταν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου, πρέπει το δικόγραφο να
φέρει την υπογραφή του δικηγόρου (118 ΚΠολΔ ). Αν, κατά νόμο, είναι υποχρεωτική η
παράσταση με δικηγόρο, πρέπει τα, κατά το άρθρο 118 ΚΠολΔ, συντασσόμενα από αυτόν δικόγραφο να φέρουν και την υπογραφή του, η οποία δεν έχει πανηγυρικό χαρακτήρα αλλά επιβάλλεται για την εξασφάλιση της γνησιότητας του δικογράφου, το ελάττωμα
δε από την έλλειψη τη υπογραφής του δικηγόρου θεραπεύεται με την διαδικαστική πράξη της κατάθεσης του δικογράφου και την υπογραφή αυτής από δικηγόρο που δικαιούται
κατά νόμο να παρίσταται ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται το έγγραφο.
Αναγγελτήριο που επιδίδεται στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο (συμβολαιογράφο),
τον επισπεύδοντα και τον καθ’ ού η εκτέλεση, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τον
πλειστηριασμό. Για το αναγγελτήριο δεν απαιτείται υπογραφή από δικηγόρο. Περιστατικά.

Το άρθρο 118 ΚΠολΔ ορίζει ότι
«τα δικόγραφα που επιδίδονται από
έναν διάδικο σε άλλον ή υποβάλλονται
στο δικαστήριο πρέπει να αναφέρουν:
1) ... 2)... 3)... 4)... και 5) τη χρονολογία
και την υπογραφή του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του δικαστικού
πληρεξουσίου του και, όταν είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο, την
υπογραφή του δικηγόρου», το δε άρθρο
94 παρ. 1 ιδίου κώδικα, ότι στα πολιτικά
δικαστήρια οι διάδικοι υποχρεούνται να
παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο,
εκτός αν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις της παρ.2, οπότε επιτρέπεται η
αυτοπρόσωπη παράσταση.
Περαιτέρω, το άρθρο 39 παρ. 1
του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1366/1983, καθιερώνει την
παράσταση του δικηγόρου ενώπιον κάθε
δικαστηρίου, αρχής ή επιτροπής ειδικής
δικαιοδοσίας, εκτός αν πρόκειται για τις
ρητώς προβλεπόμενες στις παρ. 2 και 3
εξαιρέσεις, το άρθρο 44 του ιδίου κώδικα ορίζει ότι ο δικηγόρος έχει το δικαίω-

μα να ασκεί το λειτούργημά του στην περιφέρεια του Συλλόγου του οποίου είναι
μέλος, απαγορεύεται όμως σ’ αυτόν να
δικηγορεί σε δικαστήρια που εδρεύουν
εκτός της περιφέρειας του Συλλόγου του
οποίου είναι μέλος, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 56 εξαιρέσεων, στο δε
άρθρο 54 ορίζονται τα δικαστήρια ενώπιον των οποίων ο δικηγόρος δικαιούται να παρίσταται μόνος του και να ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις καθώς
και τα δικαστήρια στα οποία ο δικηγόρος
υποχρεούται να συμπαρίσταται με άλλον
δικηγόρο που είναι διορισμένος σ’ αυτά.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι αν, κατά νόμο, είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο, πρέπει τα,
κατά το άνω άρθρο 118 ΚΠολΔ, συντασσόμενα από αυτόν δικόγραφα να φέρουν
και την υπογραφή του, η οποία δεν έχει
πανηγυρικό χαρακτήρα αλλά επιβάλλεται για την εξασφάλιση της γνησιότητας
του δικογράφου, το ελάττωμα δε του δικογράφου από την έλλειψη της υπογραφής του δικηγόρου ή από την υπογραφή αυτού από δικηγόρο μη δικαιούμενο,
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κατά νόμο να παρίσταται και να ενεργεί
ως πληρεξούσιος του διαδίκου ενώπιον
του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται
το έγγραφο, θεραπεύεται με την διαδικαστική πράξη της κατάθεσης του δικογράφου και την υπογραφή αυτής από δικηγόρο που δικαιούται κατά νόμο να παρίσταται ενώπιον του δικαστηρίου στο
οποίο απευθύνεται το έγγραφο.
Εξ άλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 972 παρ. 1 ΚΠολΔ που ρυθμίζει τα
της αναγγελίας των δανειστών στον επί
του πλειστηριασμού υπάλληλο, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων
974-980 ιδίου κώδικα, προκύπτει, ότι η
συμμετοχή δανειστή του καθ’ ού η αναγκαστική εκτέλεση προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, ο οποίος δανειστής δεν
μετείχε στη διαδικασία αυτή, γίνεται με δικόγραφο (αναγγελτήριο), που επιδίδεται
στον υπάλληλο του πλειστηριασμού (συμβολαιογράφο), τον επισπεύδοντα και τον
καθ’ ού η εκτέλεση, μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε ημερών από τον πλειστηριασμό, εντός της οποίας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν από τον αναγγελλόμενο, στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την
αναγγελλόμενη απαίτηση.
Η αναγγελία αποτελεί την πρώτη
επιθετική διαδικαστική πράξη του αναγγελλομένου δανειστή, κατά τη διαδικασία
της αναγκαστικής εκτέλεσης και μάλιστα
στο τμήμα αυτής που αφορά τη διανομή του πλειστηριάσματος, με τη συμμετοχή του αναγγελλομένου δανειστή στη
διανομή αυτού, η οποία γίνεται από τον
υπάλληλο του πλειστηριασμού (συμβολαιογράφο) με την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης δανειστών.
Τα κατά νόμον στοιχεία του αναγγελτηρίου, το οποίο δεν αποτελεί εισαγωγικό δικόγραφο διεξαγωγής δίκης, ορίζο-
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νται στο άνω άρθρο 972 παρ. 1 ΚΠολΔ,
μεταξύ δε των στοιχείων που απαιτούνται
για το κύρος της αναγγελίας, δεν απαιτείται
από τη διάταξη αυτή και η υπογραφή του
αναγγελτηρίου από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος συμβολαιογράφος, κατά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης δανειστών, ενεργεί ως όργανο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και δεν
αποτελεί «δικαστική αρχή» ούτε ειδικό
δικαιοδοτικό όργανο, αφού δεν διεξάγεται ενώπιόν του δίκη, με την παράσταση των διαδίκων με τους πληρεξουσίους
τους δικηγόρους και τη διεξαγωγή αποδείξεων, για την ύπαρξη, το ύψος και το
τυχόν προνόμιο των απαιτήσεων που
αναγγέλθηκαν, αλλά καταρτίζει τον πίνακα κατάταξης αφού λάβει υπόψη τις
αναγγελίες και τις τυχόν παρατηρήσεις
των λοιπών αναγγελθέντων δανειστών,
του επισπεύδοντος και του καθ’ ού η
εκτέλεση, αμφισβητήσεις δε ή αντιρρήσεις ως προς την ύπαρξη, το ύψος και το
προνόμιο της απαίτησης που αναγγέλθηκε, καθώς και για την κατά νόμο σειρά
και τάξη κατάταξή της, επιλύονται οριστικώς με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, μετ’ άσκηση σχετικής ανακοπής,
κατά τα άρθρα 933, 979 και 980 ΚΠολΔ,
κατά τη συζήτηση της οποίας οι διάδικοι παρίστανται με τους πληρεξουσίους
τους δικηγόρους, μέχρι της τελεσιδικίας
της οποίας το ποσόν για το οποίο κατατάχθηκε η αμφισβητούμενη με την ανακοπή απαίτηση δεν αποδίδεται σ’ αυτόν
από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού.
Από αυτά συνάγεται ότι, για το κύρος του δικογράφου της αναγγελίας δεν
απαιτείται και η υπογραφή αυτού από
πληρεξούσιο δικηγόρο και μάλιστα από
δικηγόρο που δικαιούται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων να παρίσταται και να ενεργεί όλες τις διαδικαστικές
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πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου στην
περιφέρεια του οποίου υπάγεται η έδρα
του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου
(συμβολαιογράφου), αλλά αρκεί η υπογραφή του από τον δανειστή που αναγγέλλεται ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του
(Ολομ. ΑΠ 1/2010, ΝΟΜΟΣ).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: με
την υπ’ αρ. 3115/8-3-2006 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού, του συμβ/
φου Βάλτου, Χ.Π., εκπλειστηριάστηκε,
με επίσπευση του πρώτου των καθών
η ανακοπή, μη διαδίκου στην παρούσα δίκη και με εκτελεστό τίτλο την υπ’
αρ. 3/06 διαταγή πληρωμής, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου, το λεπτομερώς περιγραφόμενο στην υπ’ αρ.
1111/13-1-2005 έκθεση αναγκαστικής
κατάσχεσης, του δικαστικού επιμελητή
του Πρωτοδικείου Αγρινίου, Χ. Λ., ακίνητο του οφειλέτη Ι. Κ..
Το ποσό του πλειστηριάσματος
ανήλθε σε 39.001 ευρώ και ο ανωτέρω
υπάλληλος του πλειστηριασμού, συνέταξε τον προσβαλλόμενο 3176/2006 πίνακα κατάταξης σύμφωνα με τον οποίο,
αφού προαφαίρεσε το ποσό των 3.708,31
ευρώ για έξοδα, στο εναπομείναν πλειστηρίασμα των 35.292,69 ευρώ, κατέταξε
το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο, ως γενικό προνομιούχο δανειστή και μέχρι το 1/3
του πλειστηριάσματος, ήτοι για το ποσό
των 11.764,23 ευρώ και την δεύτερη των
καθών η ανακοπή ανώνυμη εταιρία με την
επωνυμία Α.Λ. Ανώνυμη Εταιρία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, ως ειδική προνομιούχο (προσημειούχο) δανείστρια, τυχαία
για το ποσό των 23.528,46 ευρώ.
Η τελευταία αυτή εταιρία είχε
αναγγείλει την ως άνω απαίτησή της,
στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο,
με την από 17-3-2006 αναγγελία της, η
οποία περιείχε όλα τα απαιτούμενα από
τη διάταξη του άρθρου 972 στοιχεία, για
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απαίτησή της, ύψους 137.687,51 ευρώ.
Την ως άνω αναγγελία υπέγραφε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της δευτέρας των
καθών η ανακοπή Γ.Ρ., Δικηγόρος του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν στην νομική σκέψη που προηγήθηκε, για το κύρος της ως άνω αναγγελίας δεν απαιτείται και η υπογραφή αυτής
από πληρεξούσιο δικηγόρο και μάλιστα
από δικηγόρο που δικαιούται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων να παρίσταται και να ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου,
στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η
έδρα του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου. Ως εκ τούτου η ως άνω αναγγελία, εφόσον όπως προαναφέρθηκε περιέχει τα απαιτούμενα κατά νόμο στοιχεία, είναι καθ’ όλα έγκυρη και παράγει
τα έννομα αποτελέσματά της.
Κατά συνέπεια ορθά ο ανωτέρω
υπάλληλος του πλειστηριασμού κατέταξε
την δευτέρα των καθών η ανακοπή, τυχαία
ως προσημειούχο δανείστρια στο ποσό
των 23.528,46 ευρώ και ο πρώτος λόγος
της κρινομένης ανακοπής, με τον οποίο το
ανακόπτον ισχυρίζεται ότι πάσχει το κύρος
της ως άνω αναγγελίας, για το λόγο ότι
αυτή φέρει υπογραφή δικηγόρου, μη δικαιουμένου να ενεργεί πράξεις στην περιφέρεια του δικαστηρίου στο οποίο υπάγεται ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος,
κρίνονται αβάσιμα.. Επομένως η κρινόμενη ανακοπή, πρέπει να απορριφθεί κατά
το μέρος που στρέφεται κατά της δευτέρας των καθών η ανακοπή.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το
οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή του
έκρινε ότι η ως άνω αναγγελία, είναι άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα,
για το λόγο ότι αυτή, υπογράφτηκε μόνο
από τον προαναφερόμενα δικηγόρο Αθη-
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νών, χωρίς την σύμπραξη και δικηγόρου
μέλους του δικηγορικού συλλόγου Αγρινίου και κατ’ ακολουθία δέχτηκε τον πρώτο
λόγο της κρινομένης ανακοπής, ως ουσιαστικά βάσιμο, μεταρρυθμίζοντας τον προσβαλλόμενο πίνακα, εσφαλμένα τις προαναφερόμενες διατάξεις ερμήνευσε και το
νόμο εφάρμοσε κατά τον βάσιμο περί τούτο λόγο της κρινομένης εφέσεως. Επομένως πρέπει η έφεση να γίνει δεκτή ως και
ουσιαστικά βάσιμη.
Περαιτέρω πρέπει, αφού εξαφα-
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νιστεί η εκκαλούμενη απόφαση, κατά
το μέρος που εκκαλείται, να κρατηθεί η
υπόθεση στο Δικαστήριο τούτο για να
εκδικαστεί στην ουσία της η ανακοπή,
κατά το μέρος που στρέφεται κατά της
δευτέρας των καθών η ανακοπή (άρθρο 535 παρ. 1 του ΚΠολΔ), η οποία είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις
των άρθρων 975, 979, 583, και 176 του
ΚΠολΔ και αφού ερευνηθεί κατ’ ουσίαν,
να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη,
σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν.
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15. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
38/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Τάκης Ανδρονόπουλος, Φαίδων Κουλούρης).
Πολεοδομική νομοθεσία σύμφωνα με το ν.1337 (αρθρ. 24 του Συντάγματος). Δημιουργία κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων και υποχρεωτικές μεταβολές (άρθρα 8 και 12).
Πράξεις εφαρμογής. Αμέσως μετά την κύρωση και μεταγραφή τους κάθε νομικό πρόσωπο, το δημόσιο, ο οικείος ΟΤΑ καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής και περιέρχονται
σε αυτούς με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις. Αν ο κάτοχος ή
νομέας αρνείται να παραδώσει το ακίνητο που του αφαιρείται σύμφωνα με την πράξη
εφαρμογής εντός 15 ημερών από της εις αυτόν εγγράφου προσκλήσεως, διατάσσεται
η αποβολή του με απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου που εκδίδεται ύστερα από αίτηση
των ανωτέρω αναφερόμενων κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κτίσματα, φυτείες κλπ επί του ακινήτου που αλλάζει ιδιοκτήτη, αποζημιώνονται από τον οικείο ΟΤΑ ενώ την αποζημίωση την καθορίζει η επιτροπή του π.δ. 5/1986. Περιστατικά.

Στην διάταξη του άρθρου 24
(παρ.2-4) του Συντάγματος ορίζονται τα
εξής: «2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση
της Χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των
πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών, υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό
να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η
ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης…3.Για να αναγνωριστεί μια περιοχή
ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά, οι ιδιοκτησίες, που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν, συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο
φορέα, στην διάθεση των εκτάσεων, που
είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν
δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς
και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έρ-

γων, όπως νόμος ορίζει. 4. Νόμος μπορεί να προβλέπει την συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής, που χαρακτηρίζεται,
ως οικιστική, στην αξιοποίηση και γενική
διαρρύθμιση της, σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης
αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας κατά όροφο από τους χώρους, που καθαρίζονται
τελικά ως οικοδομήματα ή από κτίρια της
περιοχής αυτής».
Σε εκτέλεση και εφαρμογή των
άνω συνταγματικών διατάξεων του άρθρου 24, εκδόθηκε αρχικά ο Ν. 947/1979
και στην συνέχεια ο Ν.1337/1983 «Επέκταση των Πολεοδομικών σχεδίων κλπ»
με τον οποίο θεσμοθετείται νέα διαδικασία
(διαφέρουσα από την ρυμοτομία των ν.δ.
17.7.1923 και 797/1971) συνολικής διαχείρισης των ακινήτων της οικιστικής περιοχής, προς πραγμάτωση των συνταγματικών σκοπών, με την υποχρέωση των ιδιοκτητών να διαθέσουν, χωρίς αποζημίωση,

788

μέρος του ακινήτου τους ή με υποχρεωτική
συμμετοχή αυτών με ολόκληρο το ακίνητο τους, έναντι αντιπαροχής άλλου ακινήτου (ή διηρεμένης ιδιοκτησίας) ίσης αξίας.
Με τα άρθρα 8 και 12 δε αυτού
ρυθμίζεται η νέα διαδικασία απόκτησης
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων,
η οποία εφαρμόζεται στις περιοχές ένταξης ή επέκτασης του σχεδίου και προβλέπεται ο τρόπος υλοποίησης της διαχείρισης με την έκδοση της Πράξεως
Εφαρμογής, με την οποία καθορίζονται
τα τμήματα των ακινήτων, που αφαιρούνται χωρίς αποζημίωση για εισφορές σε
γη (εκ ποσοστού αναλόγου με την εδαφική έκταση της ιδιοκτησίας) για την δημιουργία κοινόχρηστων και κοινοφελών
χώρων και υποχρεωτικές αναδασμικές
μεταβολές (μετακινήσεις, συνενώσεις,
αναδιανομές, ανταλλαγές ακινήτων).
Περαιτέρω με το άρθρο 4 του
Ν.1772/1988 « περί τροποποιήσεως διατάξεων του ν.1577/1985 (ΓΟΚ) κλπ»,
αντικαταστάθηκε η παρ.7 του άρθρου 12
του άνω ν. 1337/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.56 του άρθρου 8 του
ν.1512/1985 και ορίστηκαν τα εξής (με
την παρ.β΄): «Αμέσως μετά την κύρωση
και μεταγραφή των πράξεων εφαρμογής
ο οικείος ΟΤΑ, το Δημόσιο ή τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και
κάθε ενδιαφερόμενος, μπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα, που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής που
περιέχονται σε αυτούς, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις της προηγούμενης περιπτώσεως
(α) (η οποία σημειώνεται ότι αφορά στις
αναφερόμενες στην Πράξη Εφαρμογής
μεταβολές στις ιδιοκτησίες, που οφείλεται αποζημίωση και για την συντέλεση
των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες του ν.δ. από 17.7.1923
και ν.δ. 797/1971).

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Δικαιώματα της επόμενης περιπτώσεως (δ) μετατρέπονται σε ενοχική
αξίωση για αποζημίωση. Σε περίπτωση
αρνήσεως του κατόχου ή νομέως να παραδώσει το ακίνητο, που του αφαιρείται,
σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής, εντός
15 ημέρων από της εις αυτόν εγγράφου
προσκλήσεως, διατάσσεται η αποβολή
του με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση
των ανωτέρω ενδιαφερομένων, κατά την
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων».
Με την παρ. (δ): «Δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχοι, συρματοπλέγματα,
φρεάτια και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές νομίμως υφιστάμενες σε ιδιοκτησίες, που με την πράξη εφαρμογής
μεταβάλλουν ιδιοκτήτη αποζημιώνονται
από τον οικείο ΟΤΑ. Το ποσό της αποζημιώσεως καθορίζεται από την επιτροπή
του π.δ. 5/1986 (ΦΕΚ 2 Α), όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται στον δικαιούχο. Σε περίπτωση διαφωνίας ως
προς την αξία των ανωτέρω αποφαίνεται
το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο, με την
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας».
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι με την κύρωση και από την μεταγραφή της πράξεως Εφαρμογής επέρχονται στις ιδιοκτησίες, που συμμετέχουν στον πολεοδομικό (οικιστικό) σχεδιασμό, πλην των
άλλων, και μεταβολές, που δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο, οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή του άνω νόμου,
για την συνολική διαχείριση της γης, με
δέσμευση των υποχρεωτικώς εισφερομένων τμημάτων αυτής και διάθεση τους,
είτε απευθείας για τους κοινόχρηστους
και κοινωφελείς χώρους της πολεοδομικής μελέτης, είτε για την αποκατάσταση άλλων ιδιοκτησιών, που δεσμεύθηκαν για τον ίδιο σκοπό, με μετακινήσεις
των εισφερομένων τμημάτων για την
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καλλίτερη αξιοποίηση της γης. Για δε τα
επικείμενα [(κτίσματα, φυτείες κλπ) που
υπάρχουν στα τμήματα αυτά, τα οποία
σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής, περιέρχονται σε άλλον ιδιοκτήτη, οφείλεται
στον πρώην ιδιοκτήτη αποζημίωση από
τον οικείο ΟΤΑ, ο οποίος για την ανεμπόδιστη υλοποίηση του θεσμού και προς
αποφυγή καθυστερήσεων στην ενεργοποίηση της νέας χρήσεως γης, μπορεί
να την καταβάλει στον δικαιούχο και μετά
την κατάληψη των άνω τμημάτων γης.
Η περιέχουσα τις εν λόγω ρυθμίσεις ως άνω διάταξη (άρθρο 12 παρ. 7
του Ν.1337/1983 όπως ισχύει) εντάσσεται
στο πλαίσιο του νέου θεσμού της υποχρεωτικής και άνευ αποζημίωσης εισφοράς
γης από τους συμμετέχοντες ιδιοκτήτες.
Ο θεσμός αυτός, όπως προεκτέθηκε, εισήχθη σε εκτέλεση και εφαρμογή των επιταγών του προαναφερόμενου

άρθρου 24 παρ. 2-4 του Συντάγματος,
προς εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος, δηλαδή της ανάπτυξης του
πολεοδομικού (οικιστικού ) σχεδιασμού.
Εξάλλου, όπως προεκτέθηκε, η
άνω ρύθμιση αφορά τα επικείμενα (συστατικά) στα εισφερόμενα τμήματα και
όχι στο έδαφος των ιδιοκτησιών. Για τα
συστατικά ο νομοθέτης με βάση την ίδια
ως άνω συνταγματική διάταξη είχε τη δυνατότητα να ορίσει διαφορετικά, ότι δηλαδή θα εισφέρονταν άνευ αποζημιώσεως, πλην, όμως, επέλεξε την άνω ευνοϊκότερη για τους πρώην ιδιοκτήτες λύση,
υποχρεώνοντας τους οικείους ΟΤΑ να
καταβάλουν σ’αυτούς αποζημίωση, προβλέποντας συγχρόνως ταχεία διαδικασία
για τον προσδιορισμό της και μη αποκλείοντας σ’αυτούς το δικαίωμα να προσφύγουν στο αρμόδιο καθ’ ύλην δικαστήριο. (Ολ. ΑΠ 19/2002 ΕλΔνη 43.1012).

721/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Κούφη- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Φαίδων Κουλούρης, Ιωάννης Κολέσης).
Πράξη εφαρμογής. Υποχρέωση του δήμου για αποζημίωση των δέντρων, φυτειών, μαντρότοιχων, συρματοπλεγμάτων, πηγαδιών και λοιπών εγκαταστάσεων και κατασκευών
που βρίσκονται νόμιμα στις ιδιοκτησίες που με την πράξη εφαρμογής μεταβάλλουν ιδιοκτήτη. (Άρθρο 12 του Ν. 1337/1983) Επιτροπή του ΠΔ. 5/1936 καθορίζει την αξία των
πιο πάνω αντικειμένων, χωρίς όμως να καθορίζεται ο χρόνος για την εκτίμηση. Κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό της αξίας, είναι ο χρόνος συνεδρίασης της επιτροπής.

Στο άρθρο 12 του Ν. 1337/1983
ορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης και κύρωσης της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης που προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7 του ίδιου νόμου. Ειδικώς στην παράγραφο 7 εδ. δ
του ίδιου άρθρου 12, ορίζεται ότι δένδρα,
φυτείες, μανδρότοιχοι, συρματοπλέγματα, πηγάδια και λοιπές εγκαταστάσεις και

κατασκευές νομίμως υφιστάμενες σε ιδιοκτησίες που με την πράξη εφαρμογής
μεταβάλλουν ιδιοκτήτη, αποζημιώνονται
από τον οικείο Ο.Τ.Α.
Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από την επιτροπή του ΠΔ. 5/1936,
όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται
στο δικαιούχο. Σε περίπτωση διαφωνίας
ως προς την αξία των ανωτέρω, αποφαί-
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νεται το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο με
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι ο καθορισμός του ποσού της
αποζημίωσης των επικειμένων των ως
άνω ακινήτων που με την πράξη εφαρμογής αλλάζουν ιδιοκτήτη, δεν ανατέθηκε στο δικαστήριο, αλλά στην επιτροπή
του Π.Δ. 5/1936 και στο δικαστήριο (και
στη προκειμένη περίπτωση στο μονομελές πρωτοδικείο σύμφωνα με τα άρθρα
739 και 740 ΚΠολΔ) ανατέθηκε μόνο η
απόφαση σε περίπτωση διαφωνίας ως
προς την αξία που καθόρισε η επιτροπή.
Από τις ως άνω όμως διατάξεις δεν
ορίζεται ο χρόνος ο οποίος λαμβάνεται
υπόψη για τον καθορισμό της αξίας των
επικειμένων και το κενό αυτό θα πρέπει να
καλυφθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, για την ταυτότητα του νομικού λόγου.
Σε αντιστοιχία επομένως με τις διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό της αξίας, είναι ο χρόνος συνεδρίασης

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

της επιτροπής του Π.Δ. 5/1986, η οποία είναι και το αρμόδιο όργανο (προσωρινού)
προσδιορισμού της αποζημίωσης, όπως
κρίσιμος χρόνος προσδιορισμού της αξίας απαλλοτριωθέντος ακινήτου είναι αυτός της συζήτησης της αίτησης προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης.
Η άποψη που υποστηρίζει ότι
κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό
της αξίας των επικειμένων είναι αυτός
της συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου που αποφαίνεται επί της διαφωνίας,
παραβλέπει το γεγονός ότι δεν ανατέθηκε στο δικαστήριο ο (προσωρινός) καθορισμός της αποζημίωσης, ενώ η άποψη
που υποστηρίζει ότι κρίσιμος χρόνος είναι αυτός της κύρωσης από το Νομάρχη της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης, στερείται δικαιολογητικής
βάσης, πέρα από το ότι ο χρόνος αυτός
απέχει πολύ από αυτόν της συνεδρίασης
της επιτροπής, με αποτέλεσμα να μην
αποζημιώνονται πλήρως τα επικείμενα
(ΕφΠατρ 69/2007 ΑχΝομ 2008, 656, ΕφΠατρ 419/2006 ΑχΝομ 2007,581).
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1 6. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
448/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Αικατερίνη Καραγιάννη,
Ελένη Ράπτη).
Κτηματολόγιο. Πρώτη εγγραφή εσφαλμένη- Χωρεί αγωγή διόρθωσης, αναγνωριστική ή διεκδικητική από εκείνον που έχει έννομο συμφέρον, εντός 5 ετών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του δικαιώματος ή των καθολικών του διαδόχων και κοινοποιείται,
με ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως, στον Προϊστάμενο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Αν η πρώτη εγγραφή αναφέρεται σε «αγνώστου ιδιοκτήτη», αυτής της
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, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Μέσα σε 20 ημέρες από την κατάθεσή της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελληνικό Δημόσιο και εγγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Αν έχουν εγγραφεί πολλές αιτήσεις, τότε
η μεταγενέστερη αίτηση κοινοποιείται και στους προηγουμένους αιτούντες ή κυρίως
παρεμβαίνοντες. Αν η αίτηση απορριφθεί ως νόμω ή ουσία αβάσιμη, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 §2 του ίδιου νόμου (2664/1998) δικαιούμενος να επικαλεστεί κτήση εμπράγματου δικαιώματος. Διαδικασία. Αγωγή για διόρθωση πρώτης κτηματολογικής εγγραφής ενώπιον του Πρωτοδικείου. Είναι απορριπτέα γιατί έπρεπε να εισαχθεί κατά την
εκουσία δικαιοδοσία και μόνον αν απορριφθεί ως νόμω ή ουσία αβάσιμη να εισαχθεί
κατά την τακτική διαδικασία με αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 6§
1, 2 και 3 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τους ν.
3127/2003 και 3481/2006: «... 1. Πρώτες
εγγραφές είναι εκείνες, που καταχωρούνται ως αρχικές εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο, κατά μεταφορά από τους
κτηματολογικούς πίνακες, σύμφωνα με
την §2 περίπτωση β’ του άρθρου 3.Οι
πρώτες εγγραφές επί των οποίων στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή, υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος κε-

φαλαίου. 2. Σε περίπτωση ανακριβούς
πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί με
αγωγή ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλην
και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος, που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο
συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών. Η αποκλειστική προθεσμία αυτής της παραγράφου αρχίζει
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από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως της απόφασης του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που προβλέπει το άρθρο
1§3. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του δικαιώματος, στον οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων και κοινοποιείται, με ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως, στον Προϊστάμενο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.3α) Στην περίπτωση των αρχικών
εγγραφών με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της §1 του άρθρου 9 αντί της προβλεπόμενης στην §2
του παρόντος άρθρου της 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, που
δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας. Εντός προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από την κατάθεσή της και
επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή
κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελληνικό Δημόσιο και εγγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του. 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 προηγουμένους
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 Ελληνι-
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κού Δημοσίου υπό τις προϋποθέσεις της
§2 του άρθρου αυτού 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 ΑΚ, η οποία δεν
έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο.
Στην περίπτωση αυτή, με την αίτηση ζητείται η διόρθωση της πρώτης εγγραφής
και η καταχώρηση του δικαιώματος στο
φερόμενο στο μη μεταγεγραμμένο τίτλο
ως αποκτώντα εφόσον συντρέχουν όλες
οι κατά ουσιαστικό δίκαιο προϋποθέσεις
για την κτήση του δικαιώματος».
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για το ακίνητο, το οποίο φέρεται
στα κτηματολογικά βιβλία και συγκεκριμένα στις πρώτες εγγραφές ως «αγνώστου
ιδιοκτήτη», αυτός που επικαλείται ότι είναι κύριος δικαιούχος οποιουδήποτε άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος ή όποιος
έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού
Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και
να ζητήσει τη διόρθωση του οικείου κτηματολογικού φύλλου ώστε, αντί για άγνωστος ιδιοκτήτης, να αναγράφεται πλέον ο
πραγματικός κύριος. Η αίτηση δικάζεται
με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και δε χρειάζεται να στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
Επίσης από τις ίδιες διατάξεις
προκύπτει ότι το αίτημα αυτής είναι η
διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου
και δεν μπορεί να ζητείται η αναγνώριση της κυριότητας του αιτούντος επί του
επιδίκου ακινήτου, με την ειδική διαδικασία (εκούσια), διότι το αίτημα αυτό μπορεί να ζητηθεί μόνον με την άσκηση τακτικής αγωγής (βλ. Κ. Παπαδόπουλο,
Αγωγές Εμπρ. Δικαίου, έκδοση 1989,
τόμο Α’, σ. 304, § 117, αρ. 1).
Βέβαια το Δικαστήριο για να διατά-
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ξει τη διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου θα ερευνήσει παρεμπιπτόντως και την
ύπαρξη οποιουδήποτε δικαιώματος του αιτούντος επί του επιδίκου ακινήτου. Άλλωστε και στην πιο πάνω διάταξη (άρθρο 6§
3, όπως ισχύει σήμερα) προβλέπεται ότι,
αν απορριφθεί η αίτηση ως νόμω ή ουσία
αβάσιμη, ο αιτών μπορεί να ασκήσει την
αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου, η
οποία δικάζεται με την τακτική διαδικασία.
Επίσης, η ως άνω διατύπωση της
διάταξης «αντί της προβλεπόμενης στην
παρ.2 του άρθρου 6 αγωγής, η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί με αίτηση εκείνου
που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο
κτηματολόγιο δικαίωμα, η οποία προβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού δικαστή που δικάζει κατά τη διαδικασία της
εκουσίας δικαιοδοσίας» δεν έχει την έννοια της δυνατότητας του αξιώνοντος δικαίωμα κυριότητα, επί ακινήτου που φέρεται ως «αγνώστου» να επιλέξει αν θα
ασκήσει την αγωγή του άρθρου 6 παρ.2
κατά την τακτική διαδικασία ή την αίτηση του άρθρου 6 παρ.3 κατά την εκουσία δικαιοδοσία αλλά εάν θα επιλέξει μεταξύ: α) της εξωδικαστικής διόρθωσης
της ανακριβούς εγγραφής κατά τη διαδικασία την προβλεπόμενη από την παρ.4
του ιδίου άρθρου και εφόσον συντρέχουν
οι σχετικές προϋποθέσεις και β) της διόρθωσης με δικαστική απόφαση, εκδιδόμενη επί της αίτησης του άρθρου 6 παρ.3.
Μόνο σε περίπτωση που απορριφθεί ως αβάσιμη η τελευταία, μπορεί ο
αξιώνων εμπράγματα δικαίωμα επί του
ακινήτου «αγνώστου ιδιοκτήτη» να εγείρει την αγωγή του άρθρου 6 παρ.2, στρεφόμενος πλέον κατά του Ελληνικού Δημοσίου (Εφ.Αθ 4502/2007 ΝοΒ 56.86).
Στην προκειμένη περίπτωση με
την αγωγή τους επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι ισχυρίσθηκαν
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ότι με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας είναι συγκύριοι κατά ¼ εξ αδιαιρέτου ο καθένας ενός ακινήτου 6.771,84
τ.μ. στη θέση Άγιος Αθανάσιος Σφακιωτών Λευκάδας, όπως αυτό αποτυπώνεται
στο από Δεκέμβριο 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Θ.Β..
Ότι κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης της περιοχής κατά τις πρώτες εγγραφές το ακίνητό τους αυτό
αποτυπώθηκε με διακεκριμένο ΚΑΕΚ
340361404225 και καταχωρήθηκαν τα
προαναφερόμενα δικαιώματά τους συγκυριότητας στα βιβλία του αρμοδίου
Κτηματολογικού Γραφείου Καρυάς Λευκάδας, κατά τρόπο όμως που το ακίνητο τους αυτό να αποτυπώνεται εσφαλμένα ως προς την έκταση και την επιφάνειά του, ώστε τα περιγραφόμενα εδαφικά τμήματα αυτού να φέρονται ως ιδιοκτησίες των λοιπών εναγομένων που
έχουν καταχωρηθεί με τα αναφερόμενα
διαφορετικά ΚΑΕΚ και δεν ενδιαφέρουν
στην υπό κρίση περίπτωση, αφού οι εναγόμενοι αυτοί δεν έχουν ασκήσει έφεση.
Ειδικά δε ως προς το εναγόμενο
και ήδη εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο, οι
ενάγοντες ισχυρίσθηκαν ότι τμήμα της ως
άνω ενιαίας ιδιοκτησίας τους με το στοιχείο Ε3‚ εμβαδού 88,18 τ.μ. εσφαλμένα
κατά την κτηματογράφηση καταχωρίσθηκε ως τμήμα γειτονικού ακινήτου 2.046
τ.μ. που έλαβε ΚΑΕΚ 340361404215 και
αναφέρεται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»,
ώστε του εν λόγω ακινήτου και του ως
άνω τμήματος του ακινήτου των εναγόντων, που εσφαλμένα περιλήφθηκε σε
αυτό, να θεωρείται ως υπό αίρεση δικαιούχος (άρθρ.9 ν. 2664/1998) το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο.
Επιδίωκαν κατόπιν αυτών οι ενάγοντες την αναγνώριση της συγκυριότητάς
τους επί του προαναφερόμενου εδαφικού
τμήματος και τη διόρθωση των πρώτων εγ-
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γραφών στο αρμόδιο ως άνω κτηματολογικό Γραφείο κατά τρόπο ώστε το εδαφικό
αυτό τμήμα να συμπεριληφθεί και καταχωρηθεί ως τμήμα της ενιαίας ως άνω ιδιοκτησίας τους, εμβαδού 6.771,84 τ.μ. με το ίδιο
προαναφερόμενο ΚΑΕΚ 340361404225.
Με την εκκαλουμένη απόφαση η αγωγή
έγινε δεκτή και κατά το μέρος που αφορά
το εναγόμενο και ήδη εκκαλούν Ελληνικό
Δημόσιο, το οποίο με την έφεσή του παραπονείται κατά της απόφασης αυτής για τους
αναφερόμενους λόγους.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα όμως η υπό κρίση αγωγή κατά το μέρος που στρέφεται κατά του εναγομένου
και ήδη εκκαλούντος Ελληνικού Δημοσίου
κρίνεται απορριπτέα ως απαράδεκτη για
έλλειψη δικαιοδοσίας γιατί σύμφωνα με
όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη νομική σκέψη, η υπό κρίση διαφορά, δεδομένου ότι αφορά τη διόρθωση της πρώτης
κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου που
έχει καταχωρηθεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», έπρεπε να εισαχθεί κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας ενώπιον
του κτηματολογικού δικαστή και μόνο σε
περίπτωση που απορρίπτονταν ως νόμω
ή ουσία αβάσιμη η αίτηση, μπορούσε να
εισαχθεί κατά την τακτική διαδικασία με
αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
Επομένως η αγωγή κατά το μέρος που αφορά το εναγόμενο εκκαλούν
έπρεπε να απορριφθεί. Οπότε το Δικαστήριο αυτό ως εκ του μεταβιβαστικού
αποτελέσματος της έφεσης που κατά
τις διατάξεις των άρθρων 522 και 525
ΚΠολΔ μεταβιβάζεται σε αυτό η υπό-

θεση κατά τα όρια που καθορίζονται με
την έφεση και τους πρόσθετους λόγους,
έχει την ίδια εξουσία, όπως και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, δυνάμενο να εξετάσει και χωρίς προβολή ειδικού παραπόνου το παραδεκτό και τη νομιμότητα της αγωγής και να την απορρίψει
αν δεν στηρίζεται στο νόμο, αρκεί που
το εκκαλούν ζητεί την απόρριψή της
για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων (ΑΠ 1216/1997 Ελ.Δνη 39.573, ΑΠ
1169/1995 Ελ.Δνη 38.831).
Κατ’ ακολουθία, αφού το πρωτόδικό Δικαστήριο οδηγήθηκε σε διαφορετική
κρίση και με την εκκαλουμένη απόφασή
του έκρινε την αγωγή παραδεκτή και στη
συνέχεια δέχθηκε αυτή ως νομικά και ουσιαστικά βάσιμη, έσφαλε στην ερμηνεία
και εφαρμογή των διατάξεων που προαναφέρθηκαν και για το λόγο αυτό πρέπει
να γίνει δεκτή η έφεση, να εξαφανισθεί η
εκκαλουμένη απόφαση ως προς τη διάταξή της που αφορά το εναγόμενο εκκαλούν Ελληνικό δημόσιο και αφού κρατηθεί
η υπόθεση, δικαζόμενη η από 14.12.2007
αγωγή των εναγόντων κατά το μέρος που
στρέφεται κατά του εναγομένου εκκαλούντος να απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Τα δικαστικά έξοδα και των δύο
βαθμών δικαιοδοσίας πρέπει να συμψηφισθούν κατά ένα μέρος μεταξύ των διαδίκων, δεδομένου ότι η ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν ήταν
ιδιαίτερα δυσχερής και να καταδικαστούν
οι εφεσίβλητοι σε μέρος των δικαστικών
εξόδων του εκκαλούντος, όπως στο διατακτικό(άρθρ. 179, 183 ΚΠολΔ).

449/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης- Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Αναστασία Παπαθανασοπούλου,
Ανδρέας Κότσιφας).
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Κτηματολόγιο. Δήλωση και πρώτη εγγραφή. Ενώ το ακίνητο είναι ενιαίο, στην πρώτη εγγραφή εμφανίζεται ως δύο διακεκριμένα ακίνητα. Ισχυρισμός του ελληνικού δημοσίου ότι ένα τμήμα από το δεύτερο ακίνητο είναι δάσος και ανήκει σε αυτό. Συνομολόγηση του δικαιώματος του δημοσίου από τον ιδιοκτήτη. Διατάσσεται η διόρθωση της εγγραφής. Περιστατικά.

Με την από 9-2-2006 αγωγή της
ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου
η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη ζήτησε να
αναγνωρισθεί η κυριότητα αυτής επί του
περιγραφόμενου ακινήτου της στην περιοχή Απόλπαινας Λευκάδας που απέκτησε με έκτακτη χρησικτησία και να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία
του Κτηματολογικού Γραφείου Λευκάδας
αναφορικά με το ακίνητό της, του οποίου
ακινήτου της εσφαλμένα ως υπό αίρεση
δικαιούχος φέρεται το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο και ήδη εκκαλούν.
Η αγωγή αυτή, η οποία, σύμφωνα
με το 53/23-3-2006 πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Λευκάδας καταχωρήθηκε νομοτύπως
και εμπροθέσμως στα οικεία κτηματολογικά φύλλα του ΟΚΧΕ (Γραφείο Λευκάδας) είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 70 ΚΠολΔ, 1045, 1051
ΑΚ και 6 του ν. 2664/1998, όπως ίσχυε
πριν την τροποποίηση του από το νόμο
3481/2006. Πρέπει επομένως η αγωγή
αυτή να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσία.
Από την ένορκη κατάθεση του
μάρτυρα που εξετάσθηκε με επιμέλεια
της ενάγουσας στο ακροατήριο του
πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά συνεδριάσεως αυτού, όλα
τα νομίμως προσκομιζόμενα με επίκληση έγγραφα και τις ομολογίες των διαδίκων αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η
ενάγουσα προβάλλει δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας επί ακινήτου 5.339,86

τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λευκάδας (πρώην κοινότητα Απόλπαινας Λευκάδας) που απέκτησε με
έκτακτη χρησικτησία, το οποίο ακίνητο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία υπό
ΚΑΕΚ 340060805033, νότια με ιδιοκτησία υπό ΚΑΕΚ 340060804027, δυτικά
με ιδιοκτησία Γ.Λ. και Β.Λ. υπό ΚΑΕΚ
340060805044 και ανατολικά με ιδιοκτησία υπό ΚΑΕΚ 340060804006.
Κατά την κτηματογράφηση της
περιοχής από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος
(ΟΚΧΕ) Κτηματολογικό Γραφείο Λευκάδας, ενώ η ενάγουσα δήλωσε εμπρόθεσμα το ως άνω ιδιοκτησιακό δικαίωμα, από προφανή παραδρομή στο σχετικό κτηματολογικό διάγραμμα που συντάχθηκε, η ιδιοκτησία αυτή της ενάγουσας δεν αποτυπώθηκε ως ενιαίο ακίνητο, αλλά ως δύο διακεκριμένα ακίνητα.
Έτσι με βάση την εσφαλμένη
αυτή κτηματογράφηση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησης των
πρώτων εγγράφων του Κτηματολογικού
Γραφείου Λευκάδος, όσον αφορά την περιοχή Απόλπαινας, το ως άνω ακίνητο
δεν καταχωρήθηκε στα βιβλία ως ενιαία
ιδιοκτησία της ενάγουσας αλλά ως δύο
αυτοτελή και διακεκριμένα γεωτεμάχια.
Συγκεκριμένα το ένα (ανατολικό μέρος του ενιαίου ακινήτου), επιφάνειας 3.249 τ.μ., το οποίο φέρει Κωδικό
Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)
340060804038 καταχωρήθηκε ως ιδιοκτησία της ενάγουσας και δεν αποτελεί
επίδικο της παρούσας διαφοράς. Το δε
άλλο (δυτικό γεωτεμάχιο του ενιαίου ακι-
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νήτου) επιφάνειας 2.091 τ.μ., το οποίο
φέρει Κωδικό Αριθμό Ενιαίου Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 340060804218 καταχωρήθηκε ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
Η ανακριβής αυτή πρώτη εγγραφή
προσβάλλει το εγγραπτέο δικαίωμα κυριότητας της ενάγουσας επί του ως άνω ενιαίου ακινήτου και υφίσταται επομένως έννομο συμφέρον αυτής να ζητεί την αναγνώριση του δικαιώματος κυριότητας και τη διόρθωση της ως άνω πρώτης εγγραφής.
Το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο
προβάλλει με την έφεσή του ότι από το ως
άνω γεωτεμάχιο ΚΑΕΚ 340060804218
επιφάνειας 2.091 τ.μ., μέρος αυτού από
185 τ.μ. στο νότιο μέρος του, όπως αυτό
εμφανίζεται γραμμοσκιασμένο με τα στοιχεία 1,2,15 στο από Οκτώβριο 2005 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ι.Λ. αποτελεί δημόσια δασική
έκταση καλυπτόμενη από αείφυλλα, πλατύφυλλα (πουρνάρια) μεγάλης ηλικίας, τα
οποία ανέκαθεν διαχειριζόταν ως δασική έκταση και ανήκει στην κυριότητά του.
Στην υπόλοιπη έκταση (βόρειο
τμήμα) του ιδίου επιδίκου επιφάνειας
(2.091-185= ) 1906 τ.μ. το εναγόμενο
δεν αμφισβητεί την αποκλειστική κυρι-

ότητα της ενάγουσας, αντίθετα συνομολογεί αυτή (αρθρ. 352 ΚΠολΔ). Η ενάγουσα με τις έγγραφες προτάσεις της
ενώπιον του παρόντος δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου συνομολογεί την κυριότητα του εναγόμενου στο εδαφικό τμήμα των 185 τ.μ. του επίδικου με ΚΑΕΚ
340060804218, όπως ακριβώς το δικαίωμα αυτό προβάλλεται από το εναγόμενο Δημόσιο (ως δημόσια δασική έκταση).
Κατ’ ακολουθία η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή
και ως ουσιαστικά βάσιμη, να αναγνωρισθεί η αποκλειστική κυριότητα της ενάγουσας επί του ως άνω τμήματος 1.906
τ.μ. του με ΚΑΕΚ 340060804218 ακινήτου και να διαταχθεί η διόρθωση της ως
άνω πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Λευκάδας ώστε να καταχωρηθεί
η ενάγουσα αποκλειστική κυρία του ιδίου ως άνω τμήματος, με την επισήμανση ότι αυτό και το προαναφερόμενο ακίνητο υπό ΚΑΕΚ 340060804038 αποτελεί ενιαίο ακίνητο, επιφάνειας (3.249 +
1.906=) 5.155 τ.μ. της ενάγουσας, ταυτοποιούμενο υπό ένα ΚΑΕΚ.

510/2010
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κατσούλη-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Ευτυχία Ζήση, Μιχαήλ Μοσχονάς).
Κτηματολόγιο- Αποδοχή κληρονομιάς με δημόσιο έγγραφο που δεν έχει μεταγραφεί- Προβλήματα στο Κτηματολόγιο- Δάσος- Δεν καθιερώνεται τεκμήριο κυριότητας
υπέρ του Δημοσίου πλην των δασών που υπήρχαν πριν το Β.Δ 16.11.1836 «περί ιδιωτικών δασών». Δάση του τουρκικού κράτους. Τρόπος περιελεύσεως τούτων στο ελληνικό δημόσιο. Διάφορο καθεστώς στα Ιόνια νησιά (Επτάνησος), όπου το ελληνικό
Δημόσιο δεν έλαβε κάτι από τα δάση-Αδέσποτα ακίνητα-Έννοια- Μη μεταγραφή της
αποδοχής-Αναπληρώνεται με την καταχώριση της αίτησης του άρθρου 6 παρ. 2 ν.
2664/1998 στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Περιστατικά.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 12
παρ. 1 περ. ζ’ του νόμου 2664/1998, στα
κτηματολογικά φύλλα καταχωρίζονται: Η
κατά το άρθρο 1193 του Αστικού Κώδικα
αποδοχή κληρονομιάς, εφόσον με αυτήν
περιέχεται στον κληρονόμο ή τον κληροδόχο η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο της κληρονομιάς ή εμπράγματο δικαίωμα σε ξένο ακίνητο, καθώς επίσης το αναφερόμενο στο άρθρο 1195 του
Αστικού Κώδικα κληρονομητήριο.
Από τις συνδυασμένες ως άνω διατάξεις και κατ’ ανάλογη εφαρμογή του
άρθρου 7α παρ. 1 περ. α΄ ν. 2664/1998
συνάγεται ότι σε περίπτωση ανακριβούς
πρώτης εγγραφής, που ζητείται με αγωγή η αναγνώριση του δικαιώματος που
προσβάλλεται με αυτήν (ανακριβή πρώτη εγγραφή) και η διόρθωσή της, αν η
αποδοχή της κληρονομιάς στην οποία
(κληρονομιά) θεμελιώνει ο ενάγων την
κυριότητά του στο επίδικο έγινε μεν, αλλά
δεν μεταγράφηκε μέχρι την έναρξη του
κτηματολογίου και την αντικατάσταση
από αυτό του συστήματος των μεταγραφών, τη μεταγραφή αυτής αναπληρώνει
η εκ μέρους του κληρονόμου άσκηση και
η με επιμέλειά του καταχώριση της αίτησης του άρθρου 6 παρ. 2 στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Απαραίτητο
όμως στοιχείο της αίτησης είναι η αποδοχή με δημόσιο έγγραφο.
Περαιτέρω, επειδή δεν 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 προθεσμί-
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ας 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
ιδιοκτήτων 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 τον
νόμο 26271914, που ίσχυσε στις περιοχές της άλλοτε Τουρκοκρατούμενης Ηπειρωτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου‚
προκύπτει ότι κατά το Οθωμανικό Δίκαιο
τα δάση ανήκουν κατά τεκμήριο στο Τουρκικό Δημόσιο και ότι μόνον με ταπί, στο
οποίο αναφερόταν ότι το παραχωρούμενο ήταν δάσος, συντελεί η εκ μέρους του
Δημοσίου παραχώρηση σε ιδιώτες διηνεκούς εξουσιάσεως (τεσσαρούφ) και η
από αυτούς περαιτέρω μεταβίβαση αυτής (βλ. ΑΠ 611/976 ΝοΒ 25,4).
Τα ανήκοντα δε κατ’ αυτόν τον τρόπο στο Τουρκικό Δημόσιο δάση (δημόσια)
περιήλθαν, δυνάμει 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 σι Μουσουλμάνοι.
Σε αρμονία δε προς αυτά εκδόθηκε το παραπάνω Β.Δ από 16.11.1836
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«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 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
Επαρχιακό 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.
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 πα-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ραπάνω 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 71866). Για την 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 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

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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 κυριότητάς 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 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,
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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 στο Δημόσιο, στο οποίο περιέρχονται
και τα εκάστοτε καθιστάμενα αδέσποτα ακίνητα (εγκαταλελειμμένα από τους ιδιοκτήτες), καθώς εκείνα όσων οι ιδιοκτήτες αποβιώνουν χωρίς διαθήκη και κληρονόμους.
Με το άρθρο 44 ΕισΝΑΚ 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 ΑΚ, 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
τέτοιας εγκαταλείψεως (derelictio) απαιτείται μονομερής δήλωση του κυρίου με
συμβολαιογραφικό έγγραφο, ότι παραιτείται της επί ορισμένου ακινήτου κυριότητας
και μεταγραφή αυτής, δοθέντος ότι πρόκειται για δικαιοπραξία περιέχουσα κατάργηση της κυριότητας (άρθρ. 1192 ΑΚ
βλ. Γ. Μπαλή: Εμπράγματο Δίκαιο παράγραφοι 86 και 90, Α. Τούση: Εμπράγματο
Δίκαιο, έκδοση Γ, παραγρ. 118).
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Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες είναι συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι κατά
ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου ο πρώτος
από αυτούς, 25% εξ αδιαιρέτου η δεύτερη, 6,25% εξ αδιαιρέτου ο τρίτος και
18,75% εξ αδιαιρέτου η τέταρτη εξ αυτών,
δυνάμει του υπ’ αριθ. 11454/27-3-2007
συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς της
συμ/φου Αργοστολίου Ά.Κ., η μεταγραφή
του οποίου αναπληρώνεται με την εκ μέρους των αιτούντων κληρονόμων άσκηση
και τη με επιμέλειά τους καταχώριση της
παρούσας αίτησης του άρθρου 6 παρ.
2 ν. 2664/1998 στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομική σκέψη, των παρακάτω ακίνητων : 1) Ενός αγροτεμαχίου στη
θέση «Λιμιόνη» Δ.Δ Φαρσών Δήμου Αργοστολίου Νομού Κεφαλληνίας με ΚΑΕΚ
2507 20312113,κ.λ.π.
Τα παραπάνω ακίνητα περιήλθαν στους αιτούντες ως εξής: Στους δύο
πρώτους εξ αυτών ήτοι στον Χ.Α.Τ. και
Ε. συζ. Ν.Β. το γένος Τ., κατά ποσοστό
25% εξ αδιαιρέτου σε καθένα και ειδικότερα, κατά ποσοστό 18,75% εξ αδιαιρέτου στον καθένα, από την κληρονομιά του πατέρα τους Δ.Τ. του Ι., ο οποίος απεβίωσε στα Φάρσα Κεφαλληνίας
στις 19 Απριλίου 1943, αδιάθετος και
κληρονομήθηκε από τους μοναδικούς
εξ αδιαθέτου κληρονόμους του και. ειδικότερα από τη σύζυγό του Ε.Τ κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου και τα τέκνα
του Ε.(δεύτερη αιτούσα), Χ.Α (πρώτο
των αιτούντων), Ε. και Ό. κατά ποσοστό
18,75% εξ αδιαιρέτου το καθένα.
Την ανωτέρω κληρονομιά του
αποβιώσαντος πατέρα τους αποδέχθηκαν με την υπ’ αριθ. 11454/27-3-2007
πράξη αποδοχής κληρονομιάς της συμ/
φου Αργοστολίου Ά.Γ.Κ., η οποία όμως
(πράξη αποδοχής) δεν έχει καταχωρισθεί
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στα οικεία κτηματολογικά βιβλία και κατά
το υπόλοιπο ποσοστό 6,25% εξ αδιαιρέτου το καθένα από την κληρονομιά της
μητέρας τους Ε. χήρας Δ.Τ. η οποία απεβίωσε στις 7-2-1976 και κληρονομήθηκε
κατά τους κανόνες της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, από τα τέκνα της Ε.,
Χ.Α. (ήτοι από τους δύο πρώτους των αιτούντων), Ε. και Ο. κατά το προαναφερόμενο ποσοστό. Την ανωτέρω κληρονομιά
της μητέρας τους αποδέχθηκαν οι δύο
πρώτοι των αιτούντων με την ανωτέρω
αναφερόμενη υπ’ αριθ. 11454/27-3-2007
πράξη αποδοχής κληρονομιάς.
Στην Ε.Τ., τα ως άνω ακίνητα είχαν περιέλθει κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου από την εξ αδιαθέτου κληρονομιά του συζύγου της, Δ.Τ., την οποία
(κληρονομιά) οι αιτούντες αποδέχθηκαν
για λογαριασμό της μητέρας τους με την
υπ’ αριθ. 11454/27-3-2007 πράξη αποδοχής κληρονομιάς. Στον τρίτο των αιτούντων, Ν.Χ. του Γ. και στην τέταρτη
των αιτούντων Ά.Χ., τα παραπάνω ακίνητα περιήλθαν κατά ποσοστό 6,25%
και 18,75% εξ αδιαιρέτου αντίστοιχα από
την κληρονομιά της συζύγου του τρίτου
και μητέρας της τέταρτης των αιτούντων,
Ε.Χ. το γένος Δ.Τ., η οποία απεβίωσε
αδιάθετη στις 2 Ιουνίου 2005 στον Πειραιά και κατέλιπε μοναδικούς της κληρονόμους επί των ανωτέρω ακινήτων τους
προαναφερόμενους (σύζυγο και τέκνο).
Την κληρονομιά της Ε.Χ., αποδέχθηκαν ο τρίτος και η τέταρτη των αιτούντων με την υπ’ αριθ. 11454/27-3-2007
πράξη αποδοχής κληρονομιάς. Στην
Ε.Χ. τα πιο πάνω ακίνητα είχαν περιέλθει, όπως προαναφέρθηκε κατά 25% εξ
αδιαιρέτου, από μεν την εξ αδιαθέτου
κληρονομιά του πατέρα της Δ.Τ., σε ποσοστό 18,75% εξ αδιαιρέτου και από την
εξ αδιαθέτου κληρονομιά της μητέρας
της, Ε.Τ., σε ποσοστό 6,25% αδιαίρετα.
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Την κληρονομιά αυτή αποδέχθηκαν οι
προαναφερόμενοι για λογαριασμό της
Ε.Χ. με την υπ’ αριθ. 11454/2007 πράξη αποδοχής κληρονομιάς.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι στον
απώτερο δικαιοπάροχο των αιτούντων,
Δ.Τ. μεταβιβάστηκε η νομή των προαναφερόμενων ακινήτων από τον πατέρα του,
Τ.Ι., με άτυπη δωρεά το έτος 1900. Έκτοτε (από το 1900) και μέχρι το θάνατό του,
ο Δ.Τ., ασκούσε στα ακίνητα αυτά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ιονίου Αστικού
Κώδικα - συνεχή, αδιάκοπη, ειρηνική, δημόσια, αναμφίβολη και με σκοπό την προσπόριση κυριότητας, διακατοχή, μετά δε το
θάνατο αρχικά ασκούσαν διακατοχή μέχρι και την θέση σε ισχύ του Αστικού Κώδικα, οι κληρονόμοι του, μετά δε την ισχύ
του Αστικού Κώδικα οι τελευταίοι συνέχισαν να ασκούν με διάνοια συγκυρίων τις
προσιδιάζουσες στη φύση και τον προορισμό των ακινήτων αυτών πράξεις νομής.
Ειδικότερα, στα ακίνητα που βρίσκονται στις θέσεις «Λιμιόνι» και «Λυγιά», ο Δ.Τ. καλλιεργούσε ελαιόδεντρα
και συνέλεγε τον καρπό αυτών, ενώ στα
μικρότερης έκτασης ακίνητα στη θέση
«Αγία Παρασκευή» και «Λαγγαδάκι»
έσπερνε όσπρια και δημητριακά. Εντός
του ακινήτου στη θέση «Παλιό Χωριό»,
ήταν χτισμένη η οικία όπου διέμενε ο
Δ.Τ. μαζί με τη σύζυγο και τα τέκνα του.
Μετά το θάνατό του, οι κληρονόμοι
του συνέχισαν να ασκούν τις προσιδιάζουσες στη φύση και στον προορισμό των
ακινήτων αυτών πράξεις νομής με διάνοια
συγκυρίων, όπως αυτές της επιτήρησης
και του καθαρισμού όλων των ακινήτων,
αλλά και της καλλιέργειας των ελαιοδέντρων στα ακίνητα στη θέση «Λυγιά» και
«Λιμιόνη», όπως προκύπτει από την υπ’
αριθ. 12046/12-10-2007 ένορκη βεβαίωση που προσκομίζουν οι αιτούντες, αλλά
και από τα όσα κατέθεσε ο μαρτυράς τους
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στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, Ά.Μ.(βλ. πρακτικά συνεδριάσεως) για την αξιοπιστία των οποίων το Δικαστήριο δεν έχει λόγους να αμφιβάλλει.
Τις πιο πάνω πράξεις νομής, συνεχίζει να ενεργεί έως σήμερα για λογαριασμό και στο όνομα όλων των αιτούντων ο πρώτος εξ αυτών, Χ.Α.Τ., ο οποίος διαμένει μόνιμα στην περιοχή των
Φαρσών, στον οποίο όπως προκύπτει
από τα προσκομιζόμενα κτηματολογικά φύλλα έχει μεταβιβαστεί, από το έτος
2007, το μεγαλύτερο μέρος των επίδικων
ακινήτων (μεταβιβάσεις που τελούν υπό
την αναβλητική αίρεση της αμετάκλητης
αποδοχής της αίτησης διόρθωσης των
ανακριβώς καταχωρηθέντων ακινήτων).
Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω, οι
αιτούντες έχουν καταστεί συγκύριοι κατά
τα προαναφερόμενα ποσοστά ο καθένας
των επίδικων ακινήτων με παράγωγο τρόπο ήτοι με κληρονομική διαδοχή, αλλά και
με πρωτότυπο, με έκτακτη χρησικτησία.
Από το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου
3824/8-6-2007 έγγραφο της Διεύθυνσης
Δασών Κεφαλληνίας, το οποίο επικαλείται το εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο, προκύπτει ότι τρία εκ των πέντε επίδικων ακινήτων και ειδικότερα το ακίνητο με ΚΑΕΚ
256720305021 στη θέση «Λυγιά», καθώς και τα ακίνητα με αριθμούς ΚΑΕΚ
250720309053 και 250720305069, που
βρίσκονται στις θέσεις «Λαγκαδάκι» και
«Αγία Παρασκευή» αντίστοιχα, κατά τους
ισχυρισμούς του Δημοσίου αποτελούν
δασικές εκτάσεις, οι οποίες, επειδή δεν
έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτική έκταση
με ένα από τους νόμιμους τρόπους θεωρούνται, ότι ανήκουν στην κυριότητά του.
Ο δασικός χάρτης της παραπάνω περιοχής δεν έχει θεωρηθεί ακόμη
από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ούτε έχει κυρωθεί
και αναρτηθεί, όπως προβλέπεται από
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το άρθρο 27 του ν. 2664/1998 (προβλέπει τη διαδικασία της κύρωσης και της
προβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη). Ούτε έχει επακολουθήσει η
διαδικασία έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού της ως άνω έκτασης ως δασικής,
κατά το άρθρο 14 του ν. 998/1979.
Επομένως, δεν αποδεικνύεται ο δασικός χαρακτήρας της παραπάνω εδαφικής έκτασης, καθώς κατά
την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν.
2664/1998, μόνο από την ανάρτηση και
την κύρωση των ως άνω δασικών χαρτών, δημιουργείται αμάχητο τεκμήριο για
το χαρακτήρα μίας έκτασης ως δασικής.
Εξάλλου, το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο, υπέβαλε ένσταση προς το
Εθνικό Κτηματολόγιο (βλ. την υπ’ αριθ.
πρωτ. 1316/13-3-2003 ένσταση της Διεύθυνσης Δασών Κεφαλληνίας), για το λόγο
ότι η ανωτέρω έκταση είναι δασική, δεν
δύναται να προσδώσει σ’ αυτή το χαρακτήρα της δασικής, δεδομένου ότι οι οριστικές πρώτες εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο, δεν παράγουν τεκμήριο ακρίβειας ως προς το ότι το ακίνητο έχει ή δεν
έχει δασική βλάστηση (βλ. Λ. Κιτσαράς,
«Οι πρώτες εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο», έκδ. 2001, σελ. 229 επ.).
Επιπλέον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, προκειμένου
περί δασών κειμένων στα Επτάνησα, τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου επί
των δασών και εν γένει των δασικών εκτάσεων δεν ισχύει και το Δημόσιο πρέπει σε
περίπτωση αμφισβήτησης, να αποδεικνύει ότι κατέστη κύριος με οποιονδήποτε από τους νόμιμους τρόπους κτήσεως
κυριότητας του Ιόνιου ή Αστικού Κώδικα,
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πράγμα που δεν αποδείχθηκε.
Επίσης, δεν αποδείχθηκε ότι τα
επίδικα ακίνητα κατά την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, σε ουδενός την κυριότητα ανήκαν ως εξ υπαρχής αδέσποτα.
Κατά την κτηματογράφηση της περιοχής,
όπου βρίσκονται τα επίδικα ακίνητα, το δικαίωμα συγκυριότητας των αιτούντων εκ
παραδρομής δεν καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού
Γραφείου Αργοστολίου, με αποτέλεσμα
κατά τις αρχικές εγγραφές τα ανωτέρω
ποσοστά συγκυριότητας των αιτούντων
να φέρονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».
Όμως, οι παραπάνω αρχικές εγγραφές είναι ανακριβείς καθώς οι αιτούντες, όπως αποδείχτηκε έχουν καταστεί
συγκύριοι των ακινήτων αυτών με παράγωγο με τις προαναφερόμενες κληρονομικές διαδοχές, άλλως με πρωτότυπο τρόπο, αφού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών ασκούσαν
τις προσιδιάζουσες στην φύση τους διακατοχικές πράξεις, διάνοια συγκυρίων.
Επομένως, πρέπει να διαταχθεί
η διόρθωση της ανακριβούς αρχικής εγγραφής, με την καταχώριση των αιτούντων ως συγκυρίων των περιγραφόμενων στο σκεπτικό επίδικων ακινήτων.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το
οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση δέχτηκε την κρινόμενη αίτηση ως βάσιμη
και κατ’ ουσίαν και διέταξε τη διόρθωση
των αρχικών εγγραφών στα βιβλία του
Κτηματολογικού Γραφείου Αργοστολίου,
που αφορούν στα παραπάνω πέντε ακίνητα, ορθά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις.
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518/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ελένη Κοτσομύτη- Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Αναστασία
Παπαθανασοπούλου, Κωνσταντίνος Φίλος, Αριστείδης Τζωρτζόπουλος,
Γρηγόριος Κακαβάς).
Δάση σε περιοχές που δεν υφίσταται κτηματολόγιο ή δεν έχει ενεργηθεί κτηματογράφηση των δημοσίων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων. Το Δημόσιο προβαίνει στον αποτερματισμό και οροθέτηση των δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων σε
σχέση με άλλα ιδιωτικά ακίνητα ή κινητά που ανήκουν στο Δημόσιο με απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 73 ν. 998/1979. Οι ενδιαφερόμενοι ασκούν ένσταση κατά του
αποτελέσματος της απόφασης. Αμφισβητήσεις για τα όρια δημοσίου δάσους ή δασικής
εκτάσεως υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου με σχετική αγωγή που ασκείται εντός έτους από τον οριστικό αποτερματισμό. Η αγωγή προϋποθέτει
την άσκηση της αίτησης ενώπιον της επιτροπής και μετά την περάτωση της διοικητικής
διαδικασίας ενώπιον της επιτροπής, αν υπάρχουν αμφισβητήσεις ως προς το αποτέλεσμα, ασκείται η αγωγή. Η απόφαση που θα εκδοθεί προσβάλλεται μόνο με έφεση.

Με την από 31-7-2008 αίτηση -κλήση του εκκαλούντος‚ νομίμως επαναφέρεται προς συζήτηση η από 12-7-2000 έφεση και οι από 7-7-2003 πρόσθετοι λόγοι
αυτής προς έκδοση οριστικής αποφάσεως‚ μετά την διενέργεια της διαταχθείσης με
την 954/2003 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, πραγματογνωμοσύνης.
Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ’
αριθμ. 398/1 997 οριστικής αποφάσεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα
(άρθρα 495, 511, 516, 517 και 518 παρ. 2
ΚΠολΔ).Επομένως ‚ πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω‚ κατά
την διαδικασία που προβλέπεται από την
διάταξη του άρθρου 73 του ν. 998/1979‚
ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των
λόγων της (άρθρ. 533 παρ. 1 ΚΠολΔ.).
Με την έφεση πρέπει να συνεκδικασθούν (άρθρα 31 και 246 ΚΠολΔ) και
οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως, που ασκήθηκαν παραδεκτά με το από 7-7-2003 ιδιαίτερο δικόγραφο‚ κατ’ άρθρο 520 παρ.2

ΚΠολΔ και προσβάλλεται με αυτό κεφάλαιο που συνέχεται αναγκαστικά με κεφάλαιο που προσβλήθηκε με την ανωτέρω έφεση‚ καθώς και η πρόσθετη παρέμβαση που άσκησε υπέρ του εκκαλούντος
Ελληνικού Δημοσίου, η κοινότητα Α.Β., με
προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της στο ακροατήριο του Δικαστηρίου που καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
Οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι με την από 10-8-1993 αγωγή τους
κατά του εναγομένου και ήδη εκκαλούντος, απευθυνόμενη ενώπιον του ως
άνω πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, ισχυρίστηκαν ότι κατέστησαν συγκύριοι επί
του δασοκτήματος (ιδιωτικού δάσους)
που περιγράφουν στην αγωγή, με παράγωγο τρόπο και ότι το εναγόμενο κατά
τον μήνα Απρίλιο 1988 αμφισβήτησε για
πρώτη φορά τα προς δυσμάς όριά του.
Ότι κατόπιν αυτού και‚ την μετά
από αίτησή τους στο Δασαρχείο Βάλτου
οριστική οριοθέτηση και αποτερματισμό
των ορίων του δημοσίου δάσους εν σχέ-
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σει προς το ανωτέρω δασόκτημά τους,
αμφισβητούν τα όρια του δημοσίου δάσους εν σχέσει με το δυτικό όριο του δασοκτήματός τους και γι’ αυτό ζήτησαν με
την ως άνω αγωγή τους να καθοριστεί
με απόφαση του Δικαστηρίου ο αποτερματισμός και η οριοθέτηση του δημοσίου δάσους στην περιοχή της κοινότητας
Α.Β. σε σχέση με την δυτική πλευρά του
δασοκτήματός τους, κατά τα ειδικότερα
εκτιθέμενα στην αγωγή.
Η κοινότητα Α.Β. με την από 303-1994 πρόσθετη παρέμβασή της υπέρ
του εναγομένου Ελληνικού Δημοσίου,
ζήτησε την απόρριψη της αγωγής. Το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλούμενη απόφασή του, αφού συνεκδίκασε τα ως άνω δικόγραφα (αγωγή και
πρόσθετη παρέμβαση) έκρινε νόμιμη
την αγωγή και στην συνέχεια δέχθηκε
αυτή εν μέρει ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη.
Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονείται το εναγόμενο με την κρινόμενη έφεσή του και ζητεί, για τους λόγους
που διαλαμβάνονται σ’ αυτή και αναφέρονται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των
αποδείξεων, την εξαφάνισή της και περαιτέρω την απόρριψη της αγωγής.
Το άρθρο 73 του νόμου 998/1979
“περί προστασίας των δασών και των
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας”
ορίζει τα ακόλουθα: “1. Εφόσον εις περιοχήν τινά δεν υφίσταται κτηματολόγιον ή δεν έχει ενεργηθεί κτηματογράφησις
των δημοσίων και ιδιωτικών δασών και
δασικών εκτάσεων, επιτρέπεται, όπως
το Δημόσιον προβαίνη εις τον αποτερματισμόν και οροθέτησιν των δημοσίων
δασών και δασικών εκτάσεων, εν σχέσει
προς ιδιωτικά δάση ή δασικός εκτάσεις ή
άλλα ιδιωτικά ακίνητα (εξωτερικός αποτερματισμός) ή προς ακίνητα ανήκοντα
εις το Δημόσιον και μη έχοντα τον χαρα-
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κτήρα του δάσους ή δασικής εκτάσεως
(εσωτερικός αποτερματισμός). Ο αποτερματισμός και η οροθέτησις ενεργούνται παρ’ επιτροπής, αποτελούμενης εκ
του δασάρχου, ενός εκπροσώπου του
οικείου δήμου ή κοινότητος, οριζομένου
υπό του δημάρχου ή του προέδρου και
ενός τεχνικού υπαλλήλου της νομαρχίας, οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του νομάρχου, επί παρουσία και των ιδιοκτητών ή συνιδιοκτητών
των ομόρων δασών ή άλλων ακινήτων,
ως και παντός άλλου ενδιαφερομένου,
συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου αποτερματισμού και οροθετήσεως.
Ομοίως επιτρέπεται η προσωρινή οροθέτησις των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων εν σχέσει προς τα διαχειριζόμενα ως διακατεχόμενα δάση και
δασικός εκτάσεις, συντασσομένου παρά
της επιτροπής πρωτοκόλλου προσωρινής οροθετήσεως. Η τοιαύτη οροθέτησις ουδαμώς επηρεάζει τα επί των τοιούτων εκτάσεων δικαιώματα κυριότητος
του δημοσίου. 2. Το πρωτόκολλον κοινοποιείται παρά του δασάρχου επί αποδείξει εις τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι
δικαιούνται εντός μηνός από της κοινοποιήσεως να υποβάλουν ενστάσεις κατά
του γενομένου αποτερματισμού και οροθετήσεως. Αι ενστάσεις αύται εκδικάζονται υπό της επιτροπής του άρθρου 10
παρ. 3, αποφαινομένης οριστικώς περί
του αποτερματισμού και τοποθετήσεως
των ορόσημων. Τυχόν αμφισβήτησις
περί των ορίων δημοσίου δάσους ή δασικής εκτάσεως αποτερματισθέντος και
οροθετηθέντος κατά τα ανωτέρω υπάγεται εις την αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αποφαινομένου επί
της αγωγής τινός των ενδιαφερομένων,
ασκούμενης εντός έτους από του οριστικού αποτερματιμού. Το Πρωτοδικείο δικάζει εκ των ενόντων, επί τη βάσει πα-
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ντός αποδεικτικού στοιχείου, της αποφάσεως του υποκείμενης μόνον εις έφεσιν”.
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι ο εξωτερικός αποτερματισμός και
η οροθέτηση δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων σε σχέση με ιδιωτικά δάση
ή ιδιωτικές δασικές εκτάσεις ή άλλα ιδιωτικά ακίνητα προϋποθέτει κρίση της επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 998/1979
ως προς τα όρια των δασών και δασικών
εκτάσεων και κατά συνέπεια κρίση της ίδιας
επιτροπής ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία ιδιωτικών δικαιωμάτων επί εκτάσεων που βρίσκονται μέσα στα οροθετούμε-

να δάση ή τις δασικές εκτάσεις.
Μετά την περάτωση της διοικητικής αυτής διαδικασίας, εάν υπάρχουν τυχόν αμφισβητήσεις ως προς τα όρια δημοσίου δάσους ή δημοσίας δασικής εκτάσεως σε σχέση με όμορα ιδιωτικά δάση και
ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, επιλαμβάνεται
ύστερα από άσκηση αγωγής οιουδήποτε
ενδιαφερομένου το Μονομελές Πρωτοδικείο, του οποίου η απόφαση υπόκειται
μόνο στο ένδικο μέσο της εφέσεως και όχι
επομένως της αναιρέσεως (ΑΠ 1241/1996
Δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ).

542/2010
(Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Παρασκευή Τσούμαρη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Μπουρμπούλης).
Κτηματολόγιο. Αίτηση κυρίων ακινήτων να διορθωθούν από τον προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου πρόδηλα σφάλματα (αρθρ. 18 παρ. 1 του ν. 2664/1998). Έννοια προδήλων σφαλμάτων και περιπτώσεις. Απόρριψη της αίτησης. Δικαίωμα του
αιτούντος σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης να προσφύγει στον κτηματολογικό
δικαστή μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 2664/1998, για τη
διόρθωση προδήλων σφαλμάτων, που
έχουν εμφιλοχωρήσει στο κτηματολόγιο,
προβλέπεται ότι: α) ο Προϊστάμενος του
Κτηματολογικού Γραφείου, μπορεί, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, να προβαίνει στη διόρθωση προδήλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών,
ιδίως σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής στα κτηματολογικά φύλλα, στοιχείων του δικαιούχου, τα οποία προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα ή
άλλα δημόσια έγγραφα, με αποδεικτική
ως προς τα στοιχεία αυτά ισχύ, καθώς
επίσης στοιχείων σχετικών με το κατα-

χωρισθέν δικαίωμα, τον τίτλο αυτού και
το ιδιοκτησιακό αντικείμενο, εφόσον το
σφάλμα στην καταχώρηση, προκύπτει
κατά τρόπο αναμφισβήτητο από την καταχωρισθείσα πράξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα. Η αίτηση για τη διόρθωση καταχωρίζεται στο κτηματολογικό
φύλλο του ακινήτου, β) στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών, το πρόδηλο σφάλμα, μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε στοιχείο της εγγραφής και ιδίως
στον δικαιούχο, στο δικαίωμα, στον τίτλο
κτήσης και στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο.
Ενδεικτικά, πρόδηλο είναι το
σφάλμα, όταν η ανακρίβεια στα στοιχεία
της εγγραφής: αα) προκύπτει από δημόσιο έγγραφο που καταχωρήθηκε στα βι-
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βλία του υποθηκοφυλακείου, πριν από
την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης, η οποία προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του ν. 2308/1995 ή και μετά απ’
αυτήν, εφόσον στηρίζεται σε προηγούμενη πράξη, καταχωρισθείσα στα βιβλία
του υποθηκοφυλακείου, πριν από την εν
λόγω ανάρτηση, υπό την προϋπόθεση ότι
μέσω της διορθώσεως δεν αντικαθίσταται (εκτοπίζεται) δικαίωμα τρίτου, εκτός
αν ο τρίτος συναινεί στη διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση, η συναίνεση
δε αυτή, δεν υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση τίτλου του ακινήτου, ββ) προκύπτει
από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής
προς τα στοιχεία της που προηγείται της
έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του
άρθρου 11 του ν. 2308/1995 ή του τελικού αναμορφωμένου πίνακα της κτηματογράφησης, από τα οποία αποκλίνει
άνευ νομίμου λόγου, γγ) προκύπτει από
τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς
τα στοιχεία διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης, που συνιστούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης δικαιώματος, ο οποίος
κατισχύει, οπωσδήποτε, του καταχωρισθέντος στην αρχική εγγραφή δικαιώματος, εφόσον η διόρθωση στην περίπτωση
αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με απόφαση επιτροπής ενστάσεων, που εκδόθηκε
κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης,
δδ) αφορά στην ολική ή μερική έλλειψη
ή στην ανακρίβεια στοιχείων οριζοντίων
ή κάθετων ιδιοκτησιών, η οποία μπορεί
να θεραπευτεί με αναδρομή στην πράξη
σύστασης, στον κανονισμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας και στα συνοδευτικά αυτών
η επ’ αυτών ερειδόμενα δημόσια έγγραφα, που συνυποβάλλονται με την αίτηση.
Κατά δε την παρ. 2 του ιδίου ως
άνω άρθρου, αν ο προϊστάμενος του
Κτηματολογικού Γραφείου, δεν αποφανθεί, μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες
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ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή
αν απορρίψει αυτή, ο αιτών δικαιούται
να προσφύγει στον Κτηματολογικό Δικαστή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
(15) εργασίμων ημερών από την λήξη
της προθεσμίας αυτής ή αφότου έλαβε
γνώση της απόρριψης της αίτησης. Η αίτηση προς τον Κτηματολογικό Δικαστή
καταχωρίζεται στα κτηματολογικά φύλλα, στη θέση που καταχωρίζεται και η
κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 αγωγή.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: ο
πρώτος αιτών και ο μη διάδικος στην παρούσα δίκη, Σ.Α.-Κ. του Γ., είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 1/3 η 280/840 εξ αδιαιρέτου έκαστος, ενός αγροτεμαχίου, που
βρίσκεται στην τοποθεσία «Μέγας Λάκκος» και στην ειδικότερη θέση «Λίβανα»,
της κτηματικής Περιφέρειας του δημοτικού
διαμερίσματος «Σουλλάρων» του Δήμου
Παλικής Νομού Κεφαλληνίας, συνολικής
επιφανείας - σύμφωνα με το οικείο απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος,
4.301 τ.μ., μετά της εντός αυτού διώροφης
οικοδομής, συνολικής επιφανείας 180 τ.μ.
Συγκύριες στο ανωτέρω ακίνητο, το οποίο φέρει αριθμό ΚΑΕΚ
250650410108/0/0, είναι και η δεύτερη
και η τρίτη των αιτούντων, κατά ποσοστό 140/840 εξ αδιαιρέτου η καθεμία. Δυνάμει της με αρ. 8922/2001 πράξης διανομής ακινήτων, του συμβ/φου Ληξουρίου Ν.Ξ., καθένας από τους αιτούντες,
καθώς και ο έτερος μη διάδικος συγκύριος, έλαβε στην αποκλειστική του κυριότητα, τις λεπτομερώς στην παραπάνω
πράξη αναφερόμενες αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες είχαν προηγουμένως συσταθεί πάνω στο επίκοινο,
δυνάμει της με αρ. 8847/2000 πράξης
του ιδίου παραπάνω συμβ/φου.
Το ανωτέρω ενιαίο ακίνητο των διαδίκων, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται στην
αίτηση τους, δεν εφάπτεται, ούτε έχει
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πρόσοψη σε κοινόχρηστο χώρο ή οδό
και για το λόγο αυτό εξυπηρετείται, από
υφιστάμενη υπέρ αυτού και σε βάρος του
με αρ. ΚΑΕΚ 250650410115/0/0 ομόρου
ακινήτου δίοδο, η οποία έχει συσταθεί με
έκτακτη χρησικτησία. Κατά την διαδικασία της κτηματογράφησης της ως άνω
περιοχής, οι αιτούντες, όπως οι ίδιοι συνομολογούν στην αίτηση τους, δεν δήλωσαν το επίδικο δικαίωμα πραγματικής
δουλείας διόδου, ενώ στη δήλωση αυτή
προέβη ο ανωτέρω συγκύριος τους και
μη διάδικος στην παρούσα δίκη, Σ.Α.Κ.
Έτσι στο ως άνω δουλεύον ακίνητο, φέρεται μεν στα κτηματολογικά βιβλία, στο αντίστοιχο κτηματολογικό φύλλο, να βαρύνεται αυτό με πραγματική
δουλεία διόδου υπέρ του δεσπόζοντος
ακινήτου της συγκυριότητας των αιτούντων, ως δουλειούχος όμως, έχει καταχωρηθεί μόνο ο εκ των συγκυρίων δεύτερος, μη διάδικος στην παρούσα δίκη.
Για το λόγο αυτό οι αιτούντες υπέβαλαν προς την προϊσταμένη του Κτηματογραφικού Γραφείου Ληξουρίου, την με αρ.
πρωτ. 529/2008 αίτηση τους, με την οποία
ζητούσαν την διόρθωση, με την διαδικασία
του προδήλου σφάλματος, της ως άνω εγγραφής, ώστε να φέρονται και οι ίδιοι δουλειούχοι. Η ως άνω προϊσταμένη με την προσβαλλόμενη απόφασή της, απέρριψε την αίτηση με την αιτιολογία ότι από τα προσκομισθέντα από τους αιτούντες συμβόλαια δεν
προκύπτει το ως άνω δικαίωμά τους.
Η παραπάνω παράλειψη καταχώρισης του δικαιώματος των αιτούντων,
την δήλωση του οποίου παρέλειψαν αυτοί, όπως προαναφέρθηκε, δεν εμπίπτει
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όμως στην έννοια του προδήλου σφάλματος, όπως αυτή καθορίζεται στην προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 18 του
ν. 2664/1998, αφού το ως άνω δικαίωμα
των αιτούντων δεν προκύπτει από κάποιο
δημόσιο έγγραφο, αλλά από έκτακτη χρησικτησία, όπως οι ίδιοι συνομολογούν.
Επομένως η καταχώρησή του
απαιτεί προηγουμένως σχετική αναγνωριστική αγωγή. Ούτε άλλωστε μπορεί κατ’ εφαρμογή της αρχής του αδιαιρέτου της δουλείας να θεωρηθεί ότι
αυτό εμπίπτει στην έννοια του προδήλου σφάλματος, όπως αβάσιμα ισχυρίζονται οι αιτούντες, καθόσον στην περίπτωση της απόκτησης δουλείας με έκτακτη χρησικτησία, όπως εν προκειμένου,
η αρχή του αδιαιρέτου των δουλειών
υποχωρεί μπροστά στις πραγματικές
συνθήκες της έκτακτης χρησικτησίας, η
οποία μπορεί να μην έχει συμπληρωθεί
στο πρόσωπο ενός των συγκυρίων και
για το λόγο αυτό, ο κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου, μπορεί να εγείρει αρνητική αγωγή, κατά ενός ή ορισμένων εκ
των συγκυρίων, στα πρόσωπα των οποίων δεν συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις της έκτακτης χρησικτησίας (Γεωργιάδης - Σταθόπουλος Εμπράγματο δίκαιο, άρθρο, 1122, αρ. 11, 12 Βαθρακοκοίλης, Ερμηνεία ΑΚ, άρθρο 1122, ΑΠ
634/1974, ΕΕΝ 42,289).
Κατά συνέπεια ορθά η προϊσταμένη του ως άνω Κτηματολογικού Γραφείου, αρνήθηκε την αιτούμενη διόρθωση και για τον λόγο αυτό, η κρινόμενη
αίτηση-αντιρρήσεις, πρέπει να απορριφθούν, ως κατ’ ουσίαν αβάσιμες.
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(Ο πρώτος αριθμός είναι της αποφάσεως και
ο δεύτερος της σελίδας που δημοσιεύεται η απόφαση).
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
(Ο πρώτος αριθμός είναι της αποφάσεως και
ο δεύτερος της σελίδας που δημοσιεύεται η απόφαση).
Δημήτριος Ζηνόζης
Α
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Προσβολή αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Έγκριση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης από το Πρωτοδικείο. Τριτανακοπή
από μέλη. Είναι απαράδεκτη. Περιστατικά. 282/33

Αγροτική Τράπεζα
Η Αγροτική Τράπεζα έχει εξοπλιστεί λόγω του σκοπού της με σειρά ειδικών προνομίων μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται και τα αναφερόμενα στις διατάξεις των άρθρων 11 παρ.4, 12 παρ.1 των
4332/1929 κ.λ.π. Τα προνόμια αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα παρά τις τροποποιήσεις του νομοθετικού
πλαισίου της ΑΤΕ και την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 89/646/ΕΟΚ. Παρά ταύτα
ορισμένες διατάξεις είναι ανίσχυρες (11 παρ.4, 13 και 14 παρ.1 ν. 4332/1929. Περιστατικά. 569/442

Αγωγή
Αγωγή αρνητική που στηρίζεται στην κυριότητα. Ο εναγόμενος μπορεί να προτείνει με τις
προτάσεις του της πρώτης συζήτησης, ένσταση, ότι αυτός ενήργησε την προσβολή της κυριότητας του ενάγοντος δυνάμει δικαιώματός του συνισταμένου σε πραγματική δουλεία σε
βάρος του ακινήτου του ενάγοντος και υπέρ του δικού του ακινήτου. Περιστατικά. 339/108
Πώληση ακινήτου από πωλητή που δεν ήταν κύριος. Η πώληση είναι έγκυρη. Ενόψει
όμως του αληθινού κυρίου δεν είναι ισχυρή η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου
εφόσον αυτός που πωλεί πρέπει να είναι κύριος. Ο αληθινός κύριος στην περίπτωση αυτή
προστατεύεται με διεκδικητική αγωγή την οποία, όμως, εφόσον το πωληθέν ακίνητο το
κατέχει και το νέμεται ο αγοραστής, μπορεί να την στρέψει μόνο κατ’ αυτού και όχι κατά
του πωλητή. Αν όμως και ο πωλητής αμφισβητεί το εμπράγματο του δικαίωμα της κυριότητας μπορεί να ασκήσει αναγνωριστική αγωγή της κυριότητας. Περιστατικά. 645/173
Διεκδικητική αγωγή και αρνητική. Δεν μπορεί να γίνει σώρευση της πρώτης με τη δεύτερη γιατί υπάρχει αντίφαση. Πότε δεν υπάρχει αντίφαση. 25/187
Διεκδικητική αγωγή. Αναγκαία στοιχεία της είναι η κυριότητα του ενάγοντα επί του διεκδικούμενου ακινήτου και η νομή ή κατοχή του από τον εναγόμενο κατά την άσκηση της αγωγής.
Τα ίδια στοιχεία απαιτούνται και για την πληρότητα της αναγνωριστικής περί κυριότητας αγωγής. Αν η κυριότητα στηρίζεται σε κληρονομική διαδοχή προκειμένου περί ακινήτων δέον ν’
αναφέρεται στο δικόγραφο η αποδοχή με δημόσιο έγγραφο ή κληρονομητήριο και η σχετική
μεταγραφή. Αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη και απορρίπτεται. Χωρίς αποδοχή και μεταγραφή
δεν αρχίζει τακτική χρησικτησία αφού λείπει ο νόμιμος τίτλος που είναι η αποδοχή με δημό-
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σιο έγγραφο και μεταγραφή του. Αγωγή διεκδικητική από κληρονόμο. Περιστατικά. 187/207
Αρνητική αγωγή. Ενάγων είναι ο κύριος του πράγματος και εναγόμενος όποιος με πράξη ή
παράλειψη επηρεάζει την άσκηση της κυριότητας του ενάγοντος. Κυριότητα κτηθείσα με παράγωγο τρόπο. Ο ενάγων στην αγωγή του θα αναφέρει τα περιστατικά που απαιτούνται για
τη μεταβίβαση του δικαιώματος, δηλαδή την αναφορά του μεταβιβαστικού συμβολαίου και της
μεταγραφής του, καθώς και τη μνεία ότι ο δικαιοπάροχός του ήταν κύριος. Αν ο εναγόμενος αμφισβητήσει την κυριότητα του τελευταίου, ο ενάγων πρέπει με τις προτάσεις της πρώτης συζήτησης να συμπληρώσει την αγωγή και να αποδείξει την κτήση κυριότητας, μέχρι την αναγωγή σε πρωτότυπη κτήση, ιδίως χρησικτησία. Διαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη. 426/228
Διεκδικητική αγωγή. Ποιός μπορεί να είναι ο ενάγων. Δεν έχει σημασία για τη νομιμοποίησή του αν αυτός (ο κύριος) δεν υπήρξε ποτέ νομέας ή κάτοχος του διεκδικούμενου πράγματος, γιατί απέκτησε την κυριότητα σε χρόνο μεταγενέστερο από τότε που ο εναγόμενος
κατέλαβε τη νομή και κατοχή αυτού, ή αν είχε τη νομή και τη στερήθηκε ή είναι κάτοχος αυτού. Επίσης ενάγων είναι και ο ψιλός κύριος του πράγματος ή και ο εκδοχέας, στον οποίο
εκχωρήθηκε η αξίωση διεκδίκησης και του μεταβιβάστηκε συγχρόνως το δικαίωμα. 436/230
Αγωγή. Πολλές αγωγές του αυτού ενάγοντος κατά του αυτού εναγομένου στο ίδιο δικόγραφο (218 ΚΠολΔ). Δεν πρέπει να βρίσκονται μεταξύ τους σε αντίφαση. Αλλιώς, είτε
αυτεπάγγελτα είτε με αίτηση των διαδίκων, διατάσσεται ο χωρισμός. Αόριστη η διεκδικητική αγωγή γιατί ο ενάγων δεν συμπλήρωσε με τις προτάσεις της πρώτης συζήτησης
τον τρόπο κτήσεως της κυριότητας σε ακίνητο. Η συμπλήρωση με την προσθήκη δεν
θεραπεύει την αοριστία και απορρίπτεται η αγωγή ως αόριστη. Περιστατικά. 531/236
Διεκδικητική αγωγή. Απαραίτητη η ακριβής περιγραφή του αντικειμένου της διεκδίκησης.
Δεν είναι απαραίτητα στοιχεία τα σημεία του ορίζοντος και οι πλευρικές διαστάσεις του
ακινήτου, που μπορούν να προκύψουν από την απόδειξη. 654/240
Αγωγή διανομής κοινού πράγματος. Βάση της αγωγής είναι η συγκυριότητα των διαδίκων. Για
την πληρότητα της αγωγής αρκεί να αναφέρεται σ’ αυτήν συγκυριότητα κατά τα ιδανικά μερίδια
εκάστου των διαδίκων κοινωνών χωρίς να είναι απαραίτητο επί πλέον και ο προσδιορισμός
του τρόπου κτήσεως από αυτούς ή τους δικαιοπαρόχους τους, το δε στοιχείο αυτό καθίσταται
αναγκαίο εάν προταθεί από τον εναγόμενο αμφισβήτηση της κυριότητας και κατά το μέτρο της,
οπότε η συμπλήρωση της αγωγής με τις προτάσεις είναι απαραίτητη γιατί αλλιώς καθίσταται
αόριστη και απορρίπτεται. Πότε η ένσταση του εναγομένου περί ίδιας κυριότητας αποτελεί ένσταση ή άρνηση. Εφαρμόζονται αυτά που εφαρμόζονται και στη διεκδικητική αγωγή. 37/273
Αγωγή με αντικείμενο περιουσιακό. Πρέπει να αναγράφεται η αξία του για το καθορισμό της κατά τόπο
αρμοδιότητας και την καταβολή δικαστικού ενσήμου.Αν αυτό το στοιχείο δεν περιέχεται στο δικόγραφο,
πρέπει να αναφερθεί με τις προτάσεις της πρώτης συζήτησης. Αλλιώς απορρίπτεται η αγωγή. 26/312
Αρνητική αγωγή. Ενάγων είναι και ο κύριος αλλά και ο συγκύριος και εναγόμενος είναι
ο διαταράσσων, ακόμα και όταν είναι συγκύριος. 47/314
Αγωγές κύριες συναφείς. Αποκλειστικώς αρμόδιο κατά τόπο και καθ’ ύλην είναι το δικαστήριο
που έχει επιληφθεί πρώτο εφόσον οι συναφείς δίκες θα υπήγοντο αυτοτελώς στα ίδια καθ’
ύλην αρμόδια δικαστήρια, το ιεραρχικώς δε ανώτερο αν οι συναφείς κύριες δίκες θα υπήγοντο σε διάφορα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του αυτού είτε διαφόρου τόπου. Ανώτερο και
κατώτερο δικαστήριο. Αν επιλήφθηκε πρώτο το κατώτερο δικαστήριο σε κύριες αγωγές, τότε
υποχρεώνεται το κατώτερο δικαστήριο είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από ένσταση να παραπέμψει (άρθρο 46 ΚΠολΔ) την πρόθεση στο ανώτερο δικαστήριο. Περιστατικά. 123/339
Αναγνωριστική αγωγή. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη και νόμιμη. Αγωγή αναγνωρι-
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στική που εγείρεται προς το σκοπό να αναγνωρισθεί η συντέλεση ορισμένων πραγματικών γεγονότων και να διαπιστωθεί ότι ο εναγόμενος απέκτησε την ιδιότητα του οφειλέτη ύστερα από τη συντέλεση των πραγματικών αυτών γεγονότων, πρέπει να απορρίπτεται ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, εφ’ όσον δεν καθορίζεται η οφειλή του εναγόμενου, η οποία είναι και το αντικείμενο της διαφοράς. Περιστατικά. 346/410
Αγωγή μητέρας για διατροφή τέκνων κατά του πατέρα, χωρίς να αναφέρεται στην επικεφαλίδα
της αγωγής η ιδιότητα της ως νόμιμης αντιπροσώπου. Γράφεται μόνο το ονοματεπώνυμό της.
Από το κείμενο αυτό είναι φανερή η ιδιότητά της και συνεπώς η αγωγή δεν είναι άκυρη. 402/421
Διεκδικητική αγωγή. Η μεταξύ περισσότερων εναγόντων ή εναγομένων ομοδίκων είναι
απλή και όχι αναγκαστική. Περιστατικά. 609/458
Αναγνωριστική αγωγή (70 ΚΠολΔ) μπορεί να εγερθεί και από τον κύριο ακινήτου για
την αναγνώριση της ανυπαρξίας δικαιώματος δουλείας διελεύσεως τρίτου κυρίου ομόρου ακινήτου από το ακίνητο του ενάγοντος. Αρνητική αγωγή. Έννοια και περιεχόμενο.
Ισχυρισμοί ενάγοντος και εναγομένου. Περιστατικά. 637/459
Αγωγή διεκδικητική (παλαιού) ιδιοκτήτη, μετά την έγκριση και μεταγραφή της πράξεως εφαρμογής, κατά του νέου ( σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής). Η αγωγή έχει μόνο ενοχικό χαρακτήρα και αντικείμενο της δίκης μπορεί να είναι μόνο η αξία του ακινήτου. Περιστατικά. 833/479
Αν κάποιος συνιδιοκτήτης εμποδίζει άλλο συνιδιοκτήτη στη χρήση του κοινού, τότε αυτός που θίγεται έχει το δικαίωμα να ζητήσει δικαστικώς την προστασία του δικαιώματός
του ανάλογα με την ιδανική μερίδα του είτε με διεκδικητική αγωγή επί αποβολής είτε με
αρνητική αγωγή σε κάθε άλλη προσβολή είτε σε περίπτωση αμφισβητήσεως με αναγνωριστική αγωγή. Περιστατικά. Συμφωνία για αποκλειστική χρήση κτίσματος στο δώμα
από ένα συνιδιοκτήτη. Η συμφωνία είναι άκυρη. 152/752

Αγωγή αναγνωριστική περί κυριότητας
Διεκδικητική αγωγή. Αναγκαία στοιχεία της είναι η κυριότητα του ενάγοντα επί του διεκδικούμενου ακινήτου και η νομή ή κατοχή του από τον εναγόμενο κατά την άσκηση της αγωγής. Τα ίδια στοιχεία απαιτούνται και για την πληρότητα της αναγνωριστικής περί κυριότητας αγωγής. Αν η κυριότητα στηρίζεται σε κληρονομική διαδοχή προκειμένου περί ακινήτων
δέον ν’ αναφέρεται στο δικόγραφο η αποδοχή με δημόσιο έγγραφο ή κληρονομητήριο και η
σχετική μεταγραφή. Αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη και απορρίπτεται. Περιστατικά. 187/207

Αγωγιάτης
Αμιγής σύμβαση χερσαίας μεταφοράς. Έχει το χαρακτήρα της μίσθωσης έργου και συνεπάγεται
την εφαρμογή σ’ αυτή των διατάξεων των άρθρων 97-107 του ΕμπΝ και, συμπληρωματικώς, τις
διατάξεις του ΑΚ για τη μίσθωση έργου. Η ευθύνη του μεταφορέα (αγωγιάτη) είναι αντικειμενική
εκτός αν αποδειχτεί ανώτερη βία. Τα γεγονότα που συνεπάγονται ευθύνη από τη σύμβαση μεταφοράς κατά κανόνα, αποτελούν και αδικοπραξία όταν πρόκειται για ζημία ή απώλεια των μεταφερομένων πραγμάτων από υπαιτιότητα του μεταφορέα. Ευθύνη από σύμβαση και αδικοπραξία.
Πότε συνυπάρχουν. Προστηθείς και ευθύνη μόνο αδικοπρακτική. Αγωγή από τη σύμβαση της μεταφοράς και αδικοπραξίας. Επιτρεπτή η σώρευση. Μεταφορά αφορολόγητων ειδών νόμιμα με
αυτοκίνητο. Κλοπή από άγνωστο του αυτοκινήτου και του εμπορεύματος. Ευθύνη ιδιοκτήτη του
αυτοκινήτου και του προστηθέντος οδηγού για την αξία του εμπορεύματος και το ποσό του φό-
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ρου που θα πληρωνόταν αν δεν κυκλοφορούσαν νόμιμα τα εμπορεύματα αφορολόγητα. 720/574

Άδεια ικανότητας
Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη άδειας ικανότητας οδηγού από τον ενάγοντα. Κρίση ότι το γεγονός αυτό δεν θεμελιώνει υπαιτιότητα του στην πρόκληση του ατυχήματος. Περιστατικά. Υλικές ζημίες οχήματος. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αγωγή για να είναι ορισμένη. 198/710

Άδεια κυκλοφορίας
Ν.722/1977 για την μεταβίβαση του αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο με τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες χωρίς αριθμό κυκλοφορίας και τα όμοια με αριθμό κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης, ενώ για τις λοιπές κατηγορίες αυτοκινήτων ισχύουν οι διατάξεις του
ν.1142/1972. Τήρηση βιβλίου μεταβολών κυριότητας και κατοχής. Μεταβίβαση του δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου με την άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες αυτοκινητιστές, αλλιώς η μεταβίβαση είναι απολύτως άκυρη και είναι άκυρη όχι μόνο η εμπράγματη σύμβαση αλλά και η ενοχική. Στοιχεία της αγωγής ακυρώσιμης δικαιοπραξίας. 98/27

Άδεια οδήγησης
Ο οδηγός που είναι κάτοχος νόμιμης άδειας οδήγησης υποχρεούται να την ανανεώσει
μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του, διαφορετικά αυτή παύει να ισχύει. Αν συμβεί τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο οδηγό που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της
ηλικίας του χωρίς αυτός να έχει ανανεώσει την άδεια οδήγησης συντρέχει περίπτωση
αποκλεισμού της ευθύνης του ασφαλιστή. Ο τελευταίος δικαιούται να ζητήσει από τον
ασφαλισμένο αναγωγικά ό,τι υποχρεώθηκε να καταβάλει στον ζημιωθέντα τρίτο. 100/705

Αδέσποτα ακίνητα
Αδέσποτα ακίνητα – Έννοια - Μη μεταγραφή της αποδοχής-Αναπληρώνεται με την καταχώριση της αίτησης του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 2664/1998 στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Περιστατικά. 510/796

Αδικαιολόγητος πλουτισμός
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Στοιχείο του πραγματικού κάθε απαίτησης αδικαιολόγητου πλουτισμού
είναι εκτός άλλων και η ανυπαρξία ή ελαττωματικότητα της αιτίας βάσει της οποίας έγινε η περιουσιακή μετακίνηση και επήλθε ο πλουτισμός του λήπτη. Αν ασκηθεί αγωγή με την οποία ζητείται από
τον ενάγοντα ο πλουτισμός εξ αιτίας της ακυρότητας της σύμβασης, για να είναι ορισμένη η αγωγή πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφό της τα περιστατικά που συνεπάγονται την ακυρότητα
της συμβάσεως και συνιστούν το λόγο για τον οποίο η αιτία της εντεύθεν ωφελείας του εναγομένου
δεν είναι νόμιμη. Αγωγή εργολάβου για τεχνικές εργασίες που εκτέλεσε αυτός σε έργα του Δήμου
ύστερα από συμφωνία με το δήμαρχο. Αγωγή με κύρια βάση τη σύμβαση. Αν υπάρχει και βάση
αδικαιολόγητου πλουτισμού κατά δικονομική επικουρικότητα (219 ΚΠολΔ) υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση της απόρριψης της κύριας βάσης αυτής από τη σύμβαση, τότε αρκεί για την πληρότητα
της επικουρικής βάσης, να γίνεται απλή επίκληση της ακυρότητος της σύμβασης, χωρίς να απαι-

815

τείται να αναφέρονται και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η ακυρότητα. Απόρριψη της αγωγής
του εργολάβου για την αμοιβή του γιατί είχε γίνει απευθείας ανάθεση των σχετικών έργων από το
δήμαρχο χωρίς αυτά να αφορούν έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις αλλά και γιατί η αμοιβή του
εργολάβου για τις τρεις συμβάσεις υπερέβαινε το ποσό των 2.000.000 δρχ (5,869 Ε). Η επικουρική βάση του αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι ορισμένη. Περιστατικά. 286/93
Αδικαιολόγητος πλουτισμός εξαιτίας ακυρότητας της συμβάσεως. Για να είναι ορισμένη η
αγωγή πρέπει να αναφέρονται σε αυτή τα περιστατικά που συνεπάγονται την ακυρότητα
της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού
δεν χρειάζεται ανάλυση αφού με την κρίση για την ακυρότητα της σύμβασης καλύπτεται
το ιστορικό της ακυρότητας. Περιστατικά. Συμφωνία δημάρχου παράνομη για τέλεση χωματουργικών εργασιών, Πρώτη βάση της αγωγής είναι η σύμβαση. Όμως αυτή απορρίφθηκε από το δικαστήριο γιατί ήταν παράνομη. Εξετάζεται η επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Δεν απαιτείται να γίνει ανάλυση της ακυρότητας για την εξέταση αυτή αφού προκύπτουν από την απόρριψη της πρώτης βάσης. Περιστατικά. 576/154
Σε παροχή μη νόμιμη (σύμβαση άκυρη ή ακυρωθείσα) αυτός που έκανε την παροχή δικαιούται να ζητήσει αυτό που έδωσε από τον λήπτη που κατέστη αδικαιολόγητα πλουσιότερος. Στην αγωγή όμως
πρέπει να αναφέρονται τα περιστατικά που συνεπάγονται ακυρότητα της σύμβασης ή εφόσον πρόκειται για ακυρώσιμη και μη ακυρωθείσα σύμβαση να συμπεριλάβει και αίτημα για την ακύρωση. 388/417
Η έκδοση και οπισθογράφηση της επιταγής είναι αναιτιώδης δικαιοπραξία. Αν δεν εμφανισθεί έγκαιρα η επιταγή, τότε η αξίωση διεκδικείται με τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Η μη εμπρόθεσμη εμφάνιση της επιταγής δεν συνάγεται ακυρότητά της
ούτε μπορεί να γίνει λόγος για μετατροπή (182ΑΚ). Περιστατικά. 59/504
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Στοιχείο του πραγματικού εκτός άλλων είναι η ανυπαρξία ή η
ελαττωματικότητα της αιτίας βάσει της οποίας έγινε η περιουσιακή μεταβίβαση και επήλθε
ο πλουτισμός του λήπτη. Αν λείπει το στοιχείο αυτό δεν στοιχειοθετείται απαίτηση από τον
αδικαιολόγητο πλουτισμό αφού η απαίτηση αυτή προϋποθέτει έλλειψη αξίωσης από την
αιτία. Τέτοια έλλειψη υπάρχει και όταν η αιτία της παροχής είναι παράνομη, εξαιτίας απαγορευτικής διάταξης νόμου. Τρόπος διατύπωσης της αξίωσης από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Περιστατικά. Υπολογισμός των αξιώσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου. 374/546
Στοιχεία της αγωγής του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Αμοιβή υπερωριών. Διακρίσεις
(ν.434/1976). Περιστατικά. 701/567
Αγωγή με κύρια βάση την αιτιώδη σύμβαση αναγνώρισης χρέους. Στην ένδικη περίπτωση κρίθηκε
αόριστη, εξετάστηκε όμως η επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Περιστατικά. 496/656
Απαιτήσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού. Θεμελιώνονται σε τρία στοιχεία, δηλαδή στη μετακίνηση περιουσίας, σε συγκεκριμένη αιτία για την οποία έγινε η μετακίνηση και στην
ανυπαρξία ή ελάττωμα της αιτίας που καθιστά τη διατήρηση του πλουτισμού αδικαιολόγητη. Αγωγή με κύρια βάση και επικουρική. Αν γίνει δεκτή πρωτόδικα η κύρια βάση και
δεν εξετάστηκαν οι επικουρικές σε περίπτωση που ευδοκιμήσει η έφεση, το εφετείο εξετάζει και τις επικουρικές βάσεις γιατί τότε εξετάζεται η αγωγή και όχι η έφεση. 399/759

Αδίκημα του άρθρου 79 του ν. 5960/1993
Επιταγή του ν.5960/1933. Είναι πάντοτε πληρωτέα εν όψει. Όποιος γνωρίζει ότι δεν έχει διαθέσιμα κεφάλαια στην τράπεζα διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 79 του ν.5960/1933. Παράλληλα με την αξίωση από το άρθρο 79 συρρέει η αξίωση από το άρθρο 914ΑΚ. Δικαιού-
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χος κομιστής της επιταγής. Για τη θεμελίωση της αγωγής από αδικοπραξία πρέπει να επικαλεστεί ότι ο εκδότης-εναγόμενος εξέδωσε την επιταγή δόλια δηλαδή εν γνώσει ότι δεν είχε διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο έκδοσης και πληρωμής και ότι η
επιταγή εμφανίστηκε εμπρόθεσμα. Δικαιούχος της αξίωσης είναι και ο μετά την πραγμάτωση
του αδικήματος κομιστής από αναγωγή. Έτσι ¨κομιστής¨ είναι και ο εξ αναγωγής υπόχρεος
που πλήρωσε την επιταγή και έγινε κομιστής. Αυτός δικαιούται να στραφεί κατά του εκδότη και
του προηγούμενου οπισθογράφου ασκώντας το δικαίωμα αναγωγής. Περιστατικά. 253/532

Αδικοπραξία
Παράβαση σύμβασης. Δεν είναι αδικοπραξία εκτός αν, και χωρίς τη συμβατική σχέση
διαπραττομένη, θα ήταν παράνομη ως ενέχουσα προσβολή δικαιώματος, το οποίο αντιτάσσεται κατά του ζημιώσαντος και το οποίο επομένως αυτός όφειλε να σεβαστεί. 435/36
Αδικοπραξία. Στοιχεία για την ύπαρξη της. Παράνομη συμπεριφορά υπάρχει και όταν υφίσταται παράβαση της γενικής υποχρεώσεως πρόνοιας στα πλαίσια της συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας του ατόμου, δηλαδή η παράβαση της κοινωνικώς επιβεβλημένης και εκ της θεμελιώδους δικανικής αρχής της συνεπούς συμπεριφοράς απορρέουσας υποχρεώσεως λήψεως ορισμένων μέτρων επιμέλειας για την αποφυγή προκλήσεως
ζημίας σε έννομα αγαθά τρίτων προσώπων. Αμέλεια υπάρχει και όταν ο δράστης δεν επέδειξε τη συμπεριφορά του μέσου συνετού και επιμελούς εκπροσώπου του κύκλου της δραστηριότητας του, που αν τη κατέβαλε θα αποφεύγετο η βλάβη του τρίτου. Περιστατικά. 17/58
Αδικοπραξία. Ζημία θετική και διαφυγόν κέρδος. Άρθρο 930 παρ.3 ΑΚ. Η κατά του ζημιώσαντα αξίωση του παθόντος για αποζημίωση δεν μπορεί να αποκρουσθεί από τον ζημιώσαντα εκ του λόγου ότι άλλος, εκ του νόμου υποχρεούμενος, κατέβαλε στον παθόντα, που απέσχε από την εργασία του τις αποδοχές του. Η υποχρέωση του τρίτου προς
παροχή μπορεί να στηρίζεται και σε σχέση δημοσίου δικαίου όπως στην περίπτωση του
Δημοσίου που παρέχει το μισθό σε πρόσωπο που δεν μπορεί να προσφέρει εργασία
λόγω ανικανότητας του από ατύχημα. Ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ. Πληρώνει αυτό τα νοσήλεια αλλά ο παθών εισπράττει και την ζημία του από τον υπαίτιο. Περιστατικά. 43/67
Παραγραφή αξιώσεων από αδικοπραξία. Γεννιέται αξίωση για ζημίες, παρούσες και προβλεπτές, μέλλουσες, θετικές ή αποθετικές και αρχίζει η πενταετής παραγραφή από τότε
που έλαβε γνώση ο τρίτος της ζημίας και του υπαιτίου. Άρθρο 268ΑΚ. Αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση. Υπόκειται σε εικοσαετή παραγραφή και για το μέρος
που δεν επιδικάσθηκε αλλά υπό τον όρο ότι οι νεότερες αξιώσεις δεν είχαν ήδη υποκύψει στην μέχρι της τελεσιδικίας ισχύουσα βραχυχρόνια παραγραφή δεδομένου ότι η τελεσίδικη επιδίκαση της επίδικης τότε αξιώσεως δεν επιφέρει αναβίωση της αξιώσεως
και κατά το μέρος που δεν έχει ασκηθεί και έχει πλέον αποσβεσθεί λόγω παραγραφής,
που διέδραμε χωρίς διακοπή κατά το άρθρο 261ΑΚ. Περιστατικά. 111/69
Αδικοπραξία που οφείλεται σε κοινή πράξη περισσοτέρων. Έχουμε εις ολόκληρο ενοχή όλων των υπαιτίων
δραστών. Ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι συνετέλεσε στην αδικοπραξία δεν ασκεί έννομη επιρροή. 270/93
Αδικοπραξία. Μόνη η αθέτηση προϋφισταμένης ενοχής δεν συνιστά αδικοπραξία εκτός
αν και χωρίς τη συμβατική σχέση θα ήταν παράνομη η ενέργεια γιατί είναι αντίθετη προς
το γενικό καθήκον που επιβάλλει το άρθρο 914ΑΚ. Περιστατικά. 300/100
Αδικοπραξία και σύμβαση παροχής υπηρεσιών για διακοπή της τριχόπτωσης, εμφύτευση μαλλιών και αποτρίχωση, με λέιζερ και προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα. Αποτυχία όλης της
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«θεραπείας» -καταδίκης των «ειδικών» για θετική ζημία και ηθική βλάβη. Γεγονότα. 413/122
Αδικοπραξία. Η παράνομη συμπεριφορά μπορεί να συνίσταται σε ενέργεια είτε σε παράλειψη. Ο χαρακτηρισμός της παράλειψης ως παράνομης συμπεριφοράς προϋποθέτει ύπαρξη νομικής υποχρέωσης για επιχείρηση της θετικής ενέργειας που παραλείφθηκε. Από πού
μπορεί να προκύπτει η υποχρέωση αυτή. Διαφυγόν κέρδος, δηλαδή απώλεια κερδών. Πρέπει για το ορισμένο της αγωγής να εκτίθενται σ’αυτήν με σαφήνεια και πληρότητα από τα
στοιχεία της αδικοπραξίας (παράνομη και υπαίτια πράξη ή παράλειψη κ.λπ.) και τα στοιχεία που προσδιορίζουν την προσδοκία ορισμένου κέρδους με βάση την κατά συνήθη πορεία των πραγμάτων πιθανότητα, τις ειδικές περιστάσεις κατά τα ληφθέντα προπαρασκευαστικά μέτρα. Ανάλυση των στοιχείων αυτών. Περιστατικά με παράνομη επιχωμάτωση τάφρου και ζημίες από πλημμύρες. Υπαιτιότητα. Καθορισμός ζημίας του ενάγοντα ιδιοκτήτη
από τη μη δυνατότητα καλλιέργειας αραβοσίτου. Τρόπος υπολογισμού της ζημίας. 158/349
Αμιγής σύμβαση χερσαίας μεταφοράς. Έχει το χαρακτήρα της μίσθωσης έργου και συνεπάγεται την εφαρμογή σ’ αυτή των διατάξεων των άρθρων 97-107 του ΕμπΝ και, συμπληρωματικώς, τις διατάξεις του ΑΚ για τη μίσθωση έργου. Η ευθύνη του μεταφορέα (αγωγιάτη) είναι αντικειμενική εκτός αν αποδειχτεί ανώτερη βία. Τα γεγονότα που συνεπάγονται
ευθύνη από τη σύμβαση μεταφοράς κατά κανόνα, αποτελούν και αδικοπραξία όταν πρόκειται για ζημία ή απώλεια των μεταφερομένων πραγμάτων από υπαιτιότητα του μεταφορέα. Ευθύνη από σύμβαση και αδικοπραξία. Πότε συνυπάρχουν. Προστηθείς και ευθύνη μόνο αδικοπρακτική. Αγωγή από τη σύμβαση της μεταφοράς και αδικοπραξίας. Επιτρεπτή η σώρευση. Μεταφορά αφορολόγητων ειδών νόμιμα με αυτοκίνητο. Κλοπή από
άγνωστο του αυτοκινήτου και του εμπορεύματος. Ευθύνη ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου και
του προστηθέντος οδηγού για την αξία του εμπορεύματος και το ποσό του φόρου που
θα πληρωνόταν αν δεν κυκλοφορούσαν νόμιμα τα εμπορεύματα αφορολόγητα. 720/574
Αδικοπραξία. Αν ο εκκαλών προσβάλει με την έφεση την πρωτόδικη απόφαση, μπορεί
ο εφεσίβλητος να ασκήσει αντέφεση ως προς το κεφάλαιο της αποζημίωσης για υλικές
ζημίες και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αν όμως εκκαλείται το κεφάλαιο της αποζημίωσης δεν είναι παραδεκτή αντέφεση ως προς το κεφάλαιο της υπαιτιότητας. Διαφυγόντα κέρδη της ενάγουσας η οποία εργαζόταν σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος(μαγείρισσα) και απείχε από την εργασία της λόγω τραυματισμού της
σε τροχαίο ατύχημα. Δεν είναι αναγκαίο για το ορισμένο του δικογράφου της αγωγής να
αναφέρεται ότι η ενάγουσα ήταν εφοδιασμένη με βιβλιάριο υγείας ούτε να γίνεται επίκληση της ύπαρξης αυτού του βιβλιαρίου. Περιστατικά. Βελτιωμένη τροφή. Επιδικάζεται
εφόσον κρίνεται ως αναγκαία κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής. 481/723

Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία
Αθλητικά σωματεία. Δάνεια από μέλη του διοικητικού συμβουλίου προς το σωματείο για
αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών (ν. 2725/1999). Σύσταση αθλητικής ανώνυμης εταιρίας. Πότε επιτρέπεται η σύσταση αθλητικής ανώνυμης εταιρίας. 784/50

Αθλητικό Σωματείο
Αθλητικά σωματεία. Δάνεια από μέλη του διοικητικού συμβουλίου προς το σωματείο για
αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών (ν. 2725/1999). Σύσταση αθλητικής ανώνυμης εται-
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ρίας. Πότε επιτρέπεται η σύσταση αθλητικής ανώνυμης εταιρίας. 784/50

Αίτηση θεραπείας
Δημόσια Έργα- Ένσταση, αίτηση θεραπείας. Αρμοδιότητα οργάνων για την παραλαβή της και συνέπειες.Αν δεν ασκηθεί προηγουμένως αίτηση θεραπείας από τον προσφεύγοντα ενώπιον του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ή άλλου οργάνου στο οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα αυτή), ή ασκήθηκε μεν αίτηση θεραπείας, αλλά κατά παράβαση ουσιωδών διαδικαστικών τύπων διατεταγμένων από
τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και π.δ. 609/1985, η προσφυγή ενώπιον του Εφετείου απορρίπτεται.
Κύριος του έργου όχι το Δημόσιο, αλλά τρίτος εργοδότης (πχ. ΔΕΥΑΠ) Διαδικασία για την αίτηση θεραπείας. Γενικώς οι διαδικαστικοί αυτοί τύποι (ένσταση, αίτηση θεραπείας, προθεσμίες κ.λ.π.) είναι
ουσιώδεις και αν δεν τηρηθούν η προσφυγή στο Εφετείο είναι απαράδεκτη. Περιστατικά. 655/684

Αλληλόχρεος λογαριασμός
Όταν πρόκειται για οριστικό κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού σύμβασης πίστωσης δεν απαιτείται έγγραφος τύπος. Περιστατικά και αντιρρήσεις για την εκδοθείσα διαταγή πληρωμής. 598/156

Αμνημόνευτου χρόνου αρχαιότητα
Οδοί. Υπάγονται στα κοινόχρηστα πράγματα άρα και οι δημοτικοί οδοί και οι πλατείες που
ανήκουν στην κοινότητα ή το Δήμο. Αν δεν ανήκουν στο Δήμο, τότε ανήκουν στο Δημόσιο.
Οι δημοτικές ή κοινοτικές οδοί αποκτούν την ιδιότητα του κοινόχρηστου από το νόμο, δηλαδή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό διάγραμμα του σχεδίου της πόλεως, από τη βούληση του ιδιοκτητών, που πρέπει να γίνει με νομότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά) ή με παραίτηση
για την οποία όμως (παραίτηση) απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη ενώπιον συμβολαιογράφου
και μεταγραφή ή με την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα που προβλέπει το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, εφόσον όμως πριν την εφαρμογή του ΑΚ υπήρξε συνεχής χρήση επί δύο γενεές που η κάθε μία υπολογίζεται σε 40 χρόνια. Αν ο ιδιοκτήτης μετά τον ΑΚ άφησε εκτεθειμένο το πράγμα στην κοινή χρήση για πολύ χρόνο, δεν προσπορίζεται η κυριότητα του ακινήτου στον οικείο Ο.Τ.Α. αλλά ο ιδιοκτήτης προστατεύεται με την ένσταση του γενικού δόλου χωρίς βέβαια να μεταβιβάζεται η κυριότητα στο Δήμο με χρησικτησία. Έγκυρα. 206/81

Αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια. Τι απαιτείται για την απαίτηση μεριδίων. Ασφαλιστικός σύμβουλος. Είναι το
πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή πρακτόρων. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με τους πιο
πάνω είναι σύμβαση έργου. Περιστατικά. Καταβολή χρημάτων από πελάτη σε ασφαλιστικό σύμβουλο για την αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Κατακράτηση των καταβληθέντων από το
σύμβουλο. Για την επιστροφή των χρημάτων αυτών ευθύνεται και η ασφαλιστική εταιρία. 247/88
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Αναβλητική αίρεση
Υπεξαίρεση. Προϋποθέτει ότι το κινητό πράγμα που ιδιοποιείται ο δράστης είναι «ξένο» (ολικά ή
εν μέρει). Άρα αντικείμενο υπεξαίρεσης δεν μπορεί να είναι κινητό πράγμα που μεταβιβάσθηκε
κατά κυριότητα από τον ιδιοκτήτη του στο φερόμενο ως δράστη με κάποια μεταβιβαστική πράξη της κυριότητας (έστω και άκυρη) όπως λχ. με παράδοση της νομής και κατοχής του κινητού. Αν όμως το πράγμα μεταβιβάσθηκε με αναβλητική αίρεση που ματαιώθηκε, η κυριότητα
δεν μεταβιβάζεται και ο υπό αίρεση δικαιούχος έχει απλώς την κατοχή του ληφθέντος κινητού
πράγματος και αν αρνηθεί την απόδοση, τότε διαπράττει το αδίκημα της υπεξαίρεσης. 135/76

Αναγγελτήριο
Αναγγελτήριο που επιδίδεται στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο (συμβολαιογράφο), τον
επισπεύδοντα και τον καθ’ ού η εκτέλεση, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τον πλειστηριασμό. Για το αναγγελτήριο δεν απαιτείται υπογραφή από δικηγόρο. Περιστατικά. 550/783

Αναγκαστική απαλλοτρίωση
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό,
τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό. Αναίρεση της αποφάσεως του εφετείου που καθόρισε
την αποζημίωση. Στην μετ’ αναίρεση συζήτηση ενώπιον του Εφετείου που παραπέμφθηκε
να κριθεί η υπόθεση, λαμβάνεται υπόψη η αξία του χρόνου τής μετά την αναίρεση συζήτησης που είναι ο κρίσιμος χρόνος. Αν έχουμε ουσιώδη αύξηση της αξίας του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, κατά τον κρίσιμο χρόνο, τότε ο καθ’ ου η απαλλοτρίωση δύναται με τις προτάσείς του να ζητήσει μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης (223 ΚΠολΔ). Περιστατικά. 565/660
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2882/2001. Απαραίτητη η προσκόμιση της πράξης εφαρμογής του τοπογραφικού διαγράμματος και του πίνακα που συνοδεύουν αυτή, των πιστοποιητικών του Υποθηκοφυλακείου για την μεταγραφή της πράξεως εφαρμογής και του πιστοποιητικού του ιδίου Υποθηκοφυλακείου περί μη
ύπαρξης υποθηκών, κατασχέσεων ή εγγραφών στο βιβλίο διεκδικήσεων ενώ δεν απαιτείται
η κατά το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 2882/2001 έκθεση της σχετικής εκτιμητικής επιτροπής,
αφού τα ακίνητα εμπίπτουν στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας. 775/695

Αναγκαστική εκτέλεση
Αναγκαστική εκτέλεση για την απόκτηση του ακινήτου. Χάνει τη νομή ο εναγόμενος και την αποκτά ο ενάγων έστω και αν αυτός απουσιάζει ή δεν προβαίνει σε υλικές πράξεις δηλωτικές της πρόθεσης φυσικής εξουσίασης του πράγματος. Αν μέσα στο ακίνητο υπάρχουν κατασκευές (π.χ. μαντρότοιχος) ή κτίσματα ή άλλα συστατικά (δένδρα) για την εκτέλεση δεν είναι αναγκαία η κατεδάφιση ή απομάκρυνσή τους, είναι όμως δυνατή. Αν αποβληθεί ο δικαιούχος μετά την εγκατάστασή
του από τον καθού ή τρίτο, είναι πάλι δυνατή η εκτέλεση με τον ίδιο τίτλο. Περιστατικά. 507/233
Εκτέλεση αναγκαστική. Πλειστηριασμός και εκπλειστηρίασμα. Πρώτα αφαιρούνται τα έξοδα δηλαδή οι δαπάνες που γίνονται για την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος όλων
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των δανειστών και αφoρούν την προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, την κατάσχεση τη συντήρηση του κατασχεθέντος, τον πλειστηριασμό και την κατάταξη, δηλαδή όλες
οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της όλης εκτελεστικής διαδικασίας από
τα πρώτα έξοδα για τις λοιπές απογράφου μέχρι την αποπεράτωση της. Πλειστηριασμός
πολλών ακινήτων. Μη ολοκλήρωση του πλειστηριασμού για ορισμένα ακίνητα. Τα έξοδα
εκτέλεσης για τα μη εκπλειστηριασθέντα ακίνητα δεν θα αφαιρεθούν από το εκπλειστηρίασμα των ακινήτων που εκπλειστηριάσθηκαν. Πίνακας κατάταξης. Γνωστοποιείται στους
αναγγελθέντες πιστωτές και στον τρίτον από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Δεν απαιτείται έγγραφη ανακοίνωση του περιεχομένου του πίνακα αλλά αρκεί η έγγραφη πρόσκληση. Αν κοινοποιηθεί από το συμβολαιογραφικό και όχι μόνο έγγραφη πρόσκληση για να
λάβουν γνώση του πίνακα οι ενδιαφερόμενοι αλλά εκδώσει και αντίγραφα του πίνακα, δεν
δικαιούται να λάβει αμοιβή γιατί η δαπάνη αυτή δεν αναφέρεται σε δαπάνη που αφορά
όλη την εκτέλεση. Λεπτομέρειες και περιστατικά για τα προαναφερόμενα ακίνητα. 102/333
Πλειστηριασμός. Ανακοπή για την ακύρωση έκθεσης πλειστηριασμού και της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης που εκδόθηκε με βάση αυτήν. Στάδια της αναγκαστικής εκτέλεσης (934 ΚΠολΔ).
Πλειστηριασμός ακινήτου. Διατυπώσεις άρθρου 999 παρ.4ΚΠολΔ. Η διάταξη αφορά στην καθ’ ολοκληρία παράλειψη των διατυπώσεων και όχι και την περίπτωση που αυτές έλαβαν χώρα αλλά με
τρόπο δικονομικώς άκυρο. Έκθεση κατασχέσεως και πρόγραμμα πλειστηριασμού. Επίδοση για
νομικό πρόσωπο όχι στο νόμιμο εκπρόσωπο αλλά σε τρίτο. Είναι βάσιμος ο λόγος της ανακοπής
αλλά η ανακοπή πρέπει να ασκηθεί μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ.1 εδ. β ΚΠολΔ
δηλαδή μέχρι την έναρξη του πλειστηριασμού. Τόπος διενέργειας του πλειστηριασμού. Διοικητική μεταβολή. Έδρα του δήμου ή της κοινότητας κατά το άρθρο 998 παρ.2 ΚΠοΛΔ είναι εκείνη του
χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Η σχετική παράβαση συνεπάγεται ακυρότητα που κρίνεται με βάση τη διάταξη του άρθρου 159 παρ.3 ΚΠολΔ εφόσον επήλθε ζημία όχι μόνο δικονομική αλλά και οικονομική που δεν διορθώνεται παρά μόνο με την ακύρωση. Περιστατικά 178/357

Αναδασμός
Αναδασμός. Άρθρο 33 ν. 674/1977. Διαδικασία του αναδασμού. Είναι η αναδιανομή αγροτικής
εκτάσεως δια πράξεως της Διοικήσεως με σκοπό την βελτίωση των όρων εκμεταλλεύσεως του
εδάφους. Στάδια συζητήσεώς του. Πρωτότυπος τρόπος κτήσης της κυριότητας από τη δημοσίευση στην ΕτΚ της απόφασης του Υπουργού (ήδη Νομάρχη) που κυρώνει την αναδιανομή. Πότε
δικαίωμα αποζημιώσεως από τον υπέρ ου εξεδόθη το παραχωρητήριο. Περιστατικά. 817/243

Αναίρεση
Αναίρεση αποφάσεως εφετείου. Η πριν από την απόφαση διαδικασία ακυρώνεται μόνον εφόσον στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση. Αυτό αφορά τις προδικαστικές αποφάσεις και τις αποδείξεις που έχουν διεξαχθεί. Αν η απόφαση που αναιρέθηκε είναι εφετείου, δεν ακυρώνεται και η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ακόμα και αν αυτή στηρίζεται στο ίδιο ελάττωμα γιατί με την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου αναβιώνει η εκκρεμοδικία της εφέσεως κατά
της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ως προς την οποία θα αποφανθεί το δικαστήριο
της παραπομπής. «Νομικό ζήτημα». Έννοια. Η δέσμευση από απόφαση του Αρείου Πάγου αίρεται,
αν εκδοθεί στην ίδια υπόθεση απόφαση του Α.Ε.Δ. ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δέσμευση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) 412/422
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Ανακοπή
α) Ανακοπή ερημοδικίας
Ανακοπή ερημοδικίας. Πότε επιτρέπεται (501ΚΠολΔ). Έννοια ανώτερης βίας ως λόγος
ανακοπής ερημοδικίας, συμπίπτει με εκείνη του άρθρου 152 ΚΠολΔ. Περιστατικά. 196/362
Ανακοπή ερημοδικίας.Αιφνίδιο γεγονός ανωτέρας βίας στον πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν κατόρθωσε
να παραστεί στο δικαστήριο κατά τη συζήτηση ούτε να ειδοποιηθεί ο εντολέας του. Η απόδειξη των λόγων της ανακοπής γίνεται προαποδεικτικώς με βάση τα στοιχεία που επικαλούνται και προσκομίζουν οι
διάδικοι, κατά πιθανολόγηση, άρα λαμβάνονται υπόψη κάθε πρόσφορο μέσον και πέραν των αναφερομένων στον άρθρο 339 ΚΠολΔ ή μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου. Περιστατικά. 217/373

β) Ανακοπή του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ.
Ανακοπή άρθρου 933 παρ.3 ΚΠολΔ. Στις δίκες περί την εκτέλεση που ακολουθούν χρονικά την προηγούμενη διαγνωστική δίκη, δεν μπορούν να προταθούν ενστάσεις που καλύπτονται ήδη από το δεδικασμένο της δίκης αυτής. Περιστατικά. 75/329
Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ. Επιβάλλεται η κατά στάδια προσβολή του άρθρου αυτού. Ακυρότητα του πλειστηριασμού. Συνάγεται ότι μόνο η ανυπαρξία ή το εκπρόθεσμο της επιδόσεως της
περιλήψεως (999 ΚΠολΔ) στον οφειλέτη επάγεται ακυρότητα του πλειστηριασμού ενώ η άκυρη
επίδοση αυτής παράγει τις συνέπειές της, σαν να ήταν έγκυρη, μέχρις ότου κηρυχθεί άκυρη με
δικαστική απόφαση ύστερα από προσβολή της με ανακοπή από το άρθρο 933 ΚΠολΔ., εντός
της προθεσμίας του άρθρου 934 παρ.1βκαι 2. Αν η ακυρότητα αυτή δεν προσβληθεί εμπροθέσμως, δεν κωλύεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως και η διενέργεια
του πλειστηριασμού. Η εκ μέρους όμως του καθού η εκτέλεση επίκληση άγνοιας ως προς τον
χρόνο διενέργειας του πλειστηριασμού, λόγω άκυρης επιδόσεως της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως, πρέπει κατά τις αρχές της καλής πίστεως και των χρηστών ηθών του άρθρου
116 του ΚΠολΔ. να συνδυάζεται και με ισχυρισμό αυτού ότι δεν έλαβε, ούτε μπορούσε να έχει
λάβει γνώση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως. Προσφυγή στο Ε.Δ.Α.Δ. για λόγους ακυρότητας διενέργειας πλειστηριασμού. Δεκτή η προσφυγή. Λόγοι προσφυγής. 412/422
Ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στις υποθέσεις που υπάγονται σε ειδική διαδικασία ( π.χ. πιστωτικών τίτλων). Η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής (632 ΚΠολΔ) και της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ
με την οποία εισάγονται οι αντιρρήσεις κατά της απαίτησης δεν απαγορεύεται αν οι δύο ανακοπές υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας και η σύγχρονη εκδίκασή τους δεν επιφέρει σύγχυση. Ισχυρισμοί του ανακόπτοντος κατά της διαταγής πληρωμής περί εξόφλησης της οφειλής
που ανάγονται σε χρόνο μετά την έκδοση της διαταγής, δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγους
ανακοπής κατά της διαταγής αφού δεν υπήρχαν κατά το χρόνο έκδοσης της διαταγής. Μπορούν όμως να αποτελέσουν λόγο ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Περιστατικά. 672/466

γ) Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής
Ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στις υποθέσεις που υπάγονται σε ειδική διαδικασία ( π.χ. πιστωτικών τίτλων). Η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής (632 ΚΠολΔ) και της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ
με την οποία εισάγονται οι αντιρρήσεις κατά της απαίτησης δεν απαγορεύεται αν οι δύο ανα-
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κοπές υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας και η σύγχρονη εκδίκασή τους δεν επιφέρει σύγχυση. Ισχυρισμοί του ανακόπτοντος κατά της διαταγής πληρωμής περί εξόφλησης της οφειλής
που ανάγονται σε χρόνο μετά την έκδοση της διαταγής, δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγους
ανακοπής κατά της διαταγής αφού δεν υπήρχαν κατά το χρόνο έκδοσης της διαταγής. Μπορούν όμως να αποτελέσουν λόγο ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Περιστατικά. 672/466
Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής και ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Διαδικασία έγκυρης άσκησής τους ( κατάθεση- επίδοση κ.λ.π.). Η επίδοση πρέπει να γίνει είτε στο διάδικο είτε στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για έκδοση της διαταγής. Όχι στον δικηγόρο που είχε συμπαρασταθεί στη συζήτηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης με τον υπογράψαντα την αίτηση. 665/565
Ασφαλιστικά μέτρα. Δεν χωρούν ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αποφάσεις που διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα. Εκτελούνται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. Διαφορές που αφορούν την εκτέλεση αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα ή ανακαλούν ολικά ή εν μέρει απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα δικάζονται από το δικαστήριο που
εξέδωσε την απόφαση και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων δικάζεται από το
δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση αυτή κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,
με συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 933 επ. ΚΠολΔ, και η απόφαση
που εκδίδεται επι της ανακοπής δεν προσβάλλεται, κατά την ρητή διάταξη του άρθρου 699
ΚΠολΔ, με κανένα ένδικο μέσο. Εξαίρεση όταν με απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου τέμνεται
οριστικά η διαφορά οπότε χωρούν ένδικα μέσα. Ισχυρισμοί κατά τη συζήτηση της ανακοπής
του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως (παραχρήμα), δηλαδή με έγγραφο ή δικαστική ομολογία, αλλιώς απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτοι. Το ίδιο
και η ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος του επισπεύδοντος δανειστή εφόσον θίγεται με αυτή η αξίωση ουσιαστικού δικαίου που εκτελείται. Απόφαση με την οποία διατάσσεται ο καθ’ ου να επιχειρήσει ορισμένες πράξεις που δεν μπορεί να επιχειρήσει άλλος. Απειλείται χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε περίπτωση αρνήσεως του. Αν υπάρχουν περισσότερες παραβάσεις οφείλονται ισάριθμες χρηματικές ποινές, και χωρεί καταδίκη σε προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση. Πότε επιβάλλεται μόνο μια ποινή. Περιστατικά. 763/469

Ανακοπή διεκδικητική τρίτου
Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση. Τέτοια ασκεί και ο Υπουργός Οικονομικών σε δίκες που ενδιαφέρουν την υπέρ κοινωφελούς σκοπού δωρηθείσα περιουσία. Στις περιπτώσεις αυτές ο
Υπουργός θεωρείται απολύτως αναγκαίος ομόδικος του υπέρ ού η παρέμβαση και αν ο Υπουργός ασκήσει έφεση θεωρείται ότι το ένδικο μέσο άσκησαν και οι αναγκαίοι ομόδικοι του, όπως
είναι στην περίπτωση της διεκδικητικής ανακοπής τρίτου, τόσο ο επισπεύδων όσο και ο καθού
η αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ποιός δικαιούται να ασκήσει. Σε περίπτωση άσκησης αναγκαστικής εκτέλεσης, ο τρίτος δικαιούται να ασκήσει την ανακοπή του άρθρου 936 ΚΠολΔ το αργότερο εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της άμεσης
εκτελέσεως (934 παρ.1 ΚΠολΔ). Πραγματογνωμοσύνη. Πότε διατάσσεται. Περιστατικά. 368/413

Ανατοκισμός
Τόκος τόκου (ανατοκισμός). Πότε οφείλεται (296 παρ.1 ΑΚ). Είναι επιτρεπτός ο ανατοκισμός αν
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αυτός συμφωνήθηκε ή αν ζητηθεί με καταψηφιστική αγωγή από το δανειστή και εφόσον καθυστερούνται επιτρεπτοί τόκοι τουλάχιστον ενός έτους ή μίας χρήσεως αν πρόκειται για το Δημόσιο και εφόσον η συμφωνία καταρτίστηκε ή η αγωγή ασκήθηκε μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους. Αίτημα της αγωγής για ανατοκισμό και η επιδίκασή του από την επίδοση της, αφού
ο ανατοκισμός δεν ανατρέχει στο παρελθόν, έως την εξόφληση του τοκοφόρου ποσού των τόκων, που διακόπτει και τον ανατοκισμό. Τόκοι τόκων δε ζητούνται στο εφετείο κατά το αρθρ.
525 παρ.3 ΚΠολΔ γιατί δεν είναι παρεπόμενη απαίτηση οι τόκοι των τόκων. Απαιτείται άσκηση ξεχωριστής αγωγής με την οποία ζητούνται τόκοι τόκων και δεν αρκεί η υποβολή αίτησης
με τις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου για τη διεκδίκηση τόκων τόκου. Περιστατικά. 354/111

Αναψηλάφηση
Αναψηλάφηση. Περίπτωση άρθρου 544 αριθ. 7 ΚΠολΔ. Απαραίτητα το έγγραφο πρέπει να υπήρχε κατά το χρόνο της προσβαλλόμενης απόφασης. Πάντως δεν αρκεί η αρχή έγγραφης απόδειξης.
Η προθεσμία (εξήντα ημερών) προς άσκηση της αναψηλάφησης αρχίζει από την ημέρα που εκείνος που ζητεί την αναψηλάφηση, έμαθε ότι υπάρχουν νέα κρίσιμα έγγραφα. Περιστατικά. 288/393

Άνιση μεταχείριση εργαζομένων
Σύμβαση εργασίας. Απαγορεύεται η άνιση μεταχείριση των εργαζομένων που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση υπό τις αυτές συνθήκες και παρέχουν την ίδια εργασία και μάλιστα
ανεξαιρέτως χρόνου προσλήψεως τους. Αποτελεί άνιση μεταχείριση η εξαίρεση ορισμένου
μισθωτού από παροχές, όπως είναι η μισθολογική και η βαθμολογική εξέλιξη των άλλων εργαζομένων, στις οποίες προβαίνει ο εργοδότης οικειοθελώς. Τέτοια εξαίρεση δικαιολογείται
για ειδικό και σοβαρό λόγο κατ’ αντικειμενική κρίση, έστω και αν οι πλείονες μισθωτοί δεν
ανήκουν στην ίδια κατηγορία γιατί δεν έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα Ε.Β. ΟΠΛΩΝ. ΕΒΟ.
ΑΕ και ΠΥΡΚΑΛ ΑΕ. Απόλυση υπαλλήλου με περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
με δικαιολογία την αμετάκλητη καταδίκη του για αγορά και χρήση ναρκωτικών. Η δικαιολογία αυτή είναι απορριπτέα και γίνεται δεκτή η αγωγή για ακυρότητα της απόλυσης. 284/620

Άνοια γεροντική
Γεροντική άνοια. Είναι δυνατό να επιφέρει ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης. Απλή νοητική
μείωση που συνοδεύει συχνά την γήρανση, είναι φαινόμενο απολύτως φυσιολογικό και η απόδειξή της δεν δικαιολογεί από μόνη της ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης. Χρόνος ύπαρξης
της ανικανότητας στους δύο λόγους της ανικανότητας (έλλειψη συνειδήσεως των πράξεων και
στέρηση της χρήσης του λογικού). Περιστατικά. Βεβαίωση του σ/φου ότι ο διαθέτης είναι ικανός για σύνταξη, μπορεί να ανατραπεί με ανταπόδειξη χωρίς προσβολή της διαθήκης για πλαστότητα. Περιστατικά που αποδεικνύουν την ικανότητα προς σύνταξη της διαθήκης. 328/399

Ανταγωνισμός Αθέμιτος
Αθέμιτος Ανταγωνισμός (αρθρ. 1 ν. 146/1914). Στοιχεία του. Δεν απαιτείται ανταγωνιστικός σκοπός και
αρκεί η χρήση να γίνεται κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, έστω κι αν αυτή δεν γίνεται με
ανταγωνιστικό σκοπό. Αν δύο επιχειρήσεις θέσουν σε κυκλοφορία προϊόν το ίδιο ή παρόμοιο διακριτικό

824

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

γνώρισμα, κατά τρόπο που μπορεί να προκληθεί σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, ισχύει η αρχή της
προτεραιότητας. Αποζημίωση. Πότε οφείλεται. Επωνυμία. Πώς προστατεύεται. Περιστατικά. 358/543

Αντέφεση
Γαμικές διαφορές. Αντέφεση. Ασκείται μόνον με δικόγραφο και κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και κοινοποιείται στον αντίδικο. Αν ασκηθεί με τις προτάσεις είναι
απαράδεκτη και απορρίπτεται. Περιστατικά. 376/416
Αντίθετες εφέσεις. Η μία εμπρόθεσμη και η άλλη εκπρόθεσμη. Η εκπρόθεσμη εφόσον αφορά τα κεφάλαια της εμπρόθεσμης, θεωρείται ως αντέφεση. Λόγος ανακοπής κατά διαταγής
που προτείνεται όχι με το δικόγραφό της αλλά με προσθήκη στις προτάσεις του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Απαράδεκτος. Ενοχή από συναλλαγματική. Είναι αναιτιώδης. Ο ενάγων
υποχρεούται να αποδείξει την αιτία και ο εναγόμενος την ανυπαρξία αιτίας. Προβάλλων ο
εναγόμενος την έλλειψη της αιτίας υποχρεούται να αποδείξει το ελάττωμα από το οποίο
πάσχει και η συνδέουσα αυτόν και τον αντίδικό του σχέση και έτσι να απαλλαγεί. Ο ισχυρισμός του ότι δεν υπάρχει αιτία, “ουδέν οφείλω”, “ουδέποτε συνηλλάγην”, “δεν απεδέχθην”
δεν αρκεί γιατί τότε η συναλλαγματική είναι πλαστή ή μπορεί να δόθηκε για χαριστική αιτία,
γεγονότα που οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει ο εναγόμενος. Περιστατικά. 332/539

Αοριστία αγωγής
Αοριστία της αγωγής. Δεν διορθώνεται με την παραπομπή σε άλλα έγγραφα. 881/490

Απαλλαγή μεταφορέα
Απαλλαγή μεταφορέως όταν αποδείξει ότι η απώλεια, βλάβη η καθυστέρηση προκλήθηκε από συνθήκες που δεν μπορούσε να προβλέψει ακόμα και αν επεδείκνυε τον κατά
τις περιστάσεις υψηλότερο βαθμό επιμέλειας. Περιστατικά. 24/494

Απάτη
Πλάνη συμβαλλομένου σε δικαιοπραξία που προκλήθηκε από απάτη ως προς την έννοια και
σημασία των εκατέρωθεν δηλώσεων, στην οποία ανάγεται και η ασυμφωνία μεταξύ δηλώσεως και πραγματικής βουλήσεως (άρθρ. 140-147 ΑΚ.).Η πλάνη αυτή δεν αντιτίθεται καθ’ αυτή
προς τα βεβαιούμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ώστε η παραδοχή τέτοιας εκδοχής να
ενέχει παράβαση των ορισμών του άρθρου 438 ΚΠολΔ, με απόδοση στο συμβολαιογραφικό
έγγραφο αποδεικτικής δυνάμεως μικρότερης της από το νόμο πραγματικής. Όμως ο ισχυρισμός ότι οι δικαιοπρακτικές δηλώσεις της βουλήσεως που περιέχονται σε συμβολαιογραφικό
έγγραφο δεν έγιναν στην πραγματικότητα, αλλά ο αντισυμβαλλόμενος δολίως και εν αγνοία
του ζήτησε από το συντάξαντα συμ/φο και έθεσε αυτές, δεν μπορεί να προβληθεί χωρίς ταυτόχρονη προσβολή του συμβολαιογραφικού εγγράφου ως πλαστού. Περιστατικά. 870/51

Αποδεικτικά μέσα
Το δικαστήριο της ουσίας για να σχηματίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισμα, εν
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σχέσει με τους ισχυρισμούς των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της
δίκης και έχουν ανάγκη αποδείξεως, υποχρεούται να λάβει υπ’ όψη όλα τα αποδεικτικά μέσα,
που επικαλούνται και προσκομίζουν νομίμως οι διάδικοι, χωρίς πάντως να είναι ανάγκη να
γίνεται ειδική μνεία και χωριστή αξιολόγηση για το καθένα και χωρίς διαστολή των αποδεικτικών μέσων για άμεση απόδειξη ή για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Τεκμήρια δικαστικά. Είναι και αυτά αποδεικτικά μέσα. Μεταξύ αυτών είναι και η ημιτελής κατάθεση μάρτυρα,
οι ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν στα πλαίσια άλλης δίκης μεταξύ των ιδίων διαδίκων,
όπως σε δίκη για λήψη ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ των διαδίκων, εφόσον βέβαια, δεν λήφθηκαν για να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά μέσα στη συγκεκριμένη δίκη, οι φωτογραφίες και οι αποδεικτικοί συλλογισμοί αποφάσεων δικαστηρίων. Ομολογία δικαστική ενώπιον
άλλου δικαστηρίου καθώς και εκείνες οι ομολογίες που περιέχονται σε άλλα έγγραφα, που
εκδίδονται από το διάδικο, αποτελούν εξώδικες ομολογίες που εκτιμώνται ελεύθερα από το
δικαστή, όταν υπάρχει πρόθεση του ομολογούντος προς αναγνώριση ως αληθούς γεγονότος το οποίο βλάπτει τα έννομα συμφέροντά του. Η ομολογία δεν είναι μεταξύ των πράξεων για τις οποίες απαιτείται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας (άρθρα 97 και 98 Κωδ.
Δικ.) και συνεπώς η μη χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας για την ομολογία πραγματικού γεγονότος δεν καθιστά το αποδεικτικό αυτό μέσο ανεπίτρεπτο. Περιστατικά. 637/459

Αποδεικτικό Δαπάνης
«Αποδεικτικό Δαπάνης». Έννοια. (Άρθρο 16 παρ.5 του Π.Δ. 186/2006 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» ). Περιστατικά. 418/136

Αποδεικτικοί συλλογισμοί αποφάσεων δικαστηρίων
Το δικαστήριο της ουσίας για να σχηματίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισμα, εν
σχέσει με τους ισχυρισμούς των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της
δίκης και έχουν ανάγκη αποδείξεως, υποχρεούται να λάβει υπ’ όψη όλα τα αποδεικτικά μέσα,
που επικαλούνται και προσκομίζουν νομίμως οι διάδικοι, χωρίς πάντως να είναι ανάγκη να
γίνεται ειδική μνεία και χωριστή αξιολόγηση για το καθένα και χωρίς διαστολή των αποδεικτικών μέσων για άμεση απόδειξη ή για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Τεκμήρια δικαστικά. Είναι και αυτά αποδεικτικά μέσα. Μεταξύ αυτών είναι και η ημιτελής κατάθεση μάρτυρα,
οι ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν στα πλαίσια άλλης δίκης μεταξύ των ιδίων διαδίκων,
όπως σε δίκη για λήψη ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ των διαδίκων, εφόσον βέβαια, δεν λήφθηκαν για να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά μέσα στη συγκεκριμένη δίκη, οι φωτογραφίες και οι αποδεικτικοί συλλογισμοί αποφάσεων δικαστηρίων. Ομολογία δικαστική ενώπιον
άλλου δικαστηρίου καθώς και εκείνες οι ομολογίες που περιέχονται σε άλλα έγγραφα, που
εκδίδονται από το διάδικο, αποτελούν εξώδικες ομολογίες που εκτιμώνται ελεύθερα από το
δικαστή, όταν υπάρχει πρόθεση του ομολογούντος προς αναγνώριση ως αληθούς γεγονότος το οποίο βλάπτει τα έννομα συμφέροντά του. Η ομολογία δεν είναι μεταξύ των πράξεων για τις οποίες απαιτείται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας (άρθρα 97 και 98 Κωδ.
Δικ.) και συνεπώς η μη χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας για την ομολογία πραγματικού γεγονότος δεν καθιστά το αποδεικτικό αυτό μέσο ανεπίτρεπτο. Περιστατικά. 637/459
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Απόδειξη άμεση
Διαταγή πληρωμής. Αντικείμενο της δίκης της ανακοπής κατά της διαταγής είναι η ορθότητα ή μη της έκδοσης διαταγής. Έτσι, ομοίως, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της ανακοπής λόγοι που ανάγονται σε επιγενόμενη του χρόνου έκδοσης της διαταγής πληρωμής απόσβεση της απαίτησης, αφού εξ ορισμού δεν υπάρχουν κατά την έκδοση της διαταγής ούτε μπορούν να προταθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη σχετική δίκη. Όμως αυτά
τα περιστατικά (εξόφλησης, παραγραφής σε επιδικία κ.λ.π.) μπορούν να προταθούν με
την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, αν επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση. 410/589

Αποδοχή κληρονομιάς με δημόσιο έγγραφο
Κτηματολόγιο- Αποδοχή κληρονομιάς με δημόσιο έγγραφο που δεν έχει μεταγραφεί- Προβλήματα στο Κτηματολόγιο. Περιστατικά. 510/796

Αποζημίωση
Ν.Π.Δ.Δ. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Συστατικός τύπος είναι
το ιδιωτικό έγγραφο. Η έλλειψή του καθιστά τη σύμβαση άκυρη και την μετατροπή σε απλή σχέση εργασίας. Καταγγελία σύμβασης εργασίας με καταβολή της αποζημίωσης. Αν δεν έγινε με έγγραφο, η καταγγελία είναι άκυρη. Σχέση εργασίας. Άκυρη καταγγελία. Ο εργαζόμενος δικαιούται
να διεκδικήσει την αποζημίωση του ν. 2112/1920. Καταγγελία έγκυρης σύμβασης εργασίας από
ν.π.δ.δ. ή το δημόσιο χωρίς έγγραφο και χωρίς καταβολή της αποζημίωσης. Η καταγγελία είναι
έγκυρη και δεν γεννώνται αξιώσεις για καταβολή αποδοχών υπερημερίας. Περιστατικά. 265/610
Αυτοκινητικό ατύχημα από το οποίο προξενήθηκε σωματική βλάβη. Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει η αγωγή με την οποία ζητείται η ειδική αποζημίωση του άρθρου 931ΑΚ,
ώστε αυτή να είναι ορισμένη. Απόρριψη της αγωγής ως αόριστης. Περιστατικά. 564/736
Η αποζημίωση εκείνου που υπέστη σωματική βλάβη από τροχαίο ατύχημα περιλαμβάνει
το σύνολο των ακαθάριστων (μικτών) αποδοχών του, τις οποίες θα έπαιρνε αν δεν απείχε από την εργασία του λόγω του τραυματισμού του. Στις αποδοχές αυτές περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν κατά το νόμο τον εργοδότη. 855/751

Αποκτήματα
Αποκτήματα. Προς υπολογισμό της τελικής περιουσίας κρίσιμος χρόνος θεωρείται στην
περίπτωση που ο γάμος λύθηκε ή ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση , ο χρόνος που η
απόφαση αυτή έγινε αμετάκλητη , ενώ στην περίπτωση της τριετούς διάστασης κρίσιμος χρόνος είναι ο χρόνος άσκησης της αγωγής αφού δεν ορίζεται στο νόμο συγκεκριμένη χρονική αφετηρία. 166/257

Απόρριψη για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους
Η κρίση του δικαστηρίου ότι το αίτημα για αποζημίωση ασκείται πρόωρα για μελλοντικό
διάστημα, δεν αποτελεί απόρριψη για τυπικούς, αλλά για ουσιαστικούς λόγους. (Πρόω-
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ρη άσκηση) (Πρόωρη άσκηση). 708/743

Απόσβεση μερική απαιτήσεως
Απόσβεση μερική της απαιτήσεως. Δεν επιφέρει ακύρωση της εκτέλεσης. Το ύψος της
απαίτησης θα εξεταστεί κατά την κατάταξη των δανειστών. Περιστατικά. 75/329

Αποτρίχωση
Αδικοπραξία και σύμβαση παροχής υπηρεσιών για διακοπή της τριχόπτωσης, εμφύτευση μαλλιών και αποτρίχωση, με λέιζερ και προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα. Αποτυχία όλης της
«θεραπείας» -καταδίκης των «ειδικών» για θετική ζημία και ηθική βλάβη. Γεγονότα. 413/122

Απόφαση Α.Ε.Δ.Δ. ή του Ε.Δ.Α.Δ.

Η δέσμευση από απόφαση του Αρείου Πάγου αίρεται, αν εκδοθεί στην ίδια υπόθεση
απόφαση του Α.Ε.Δ. ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 412/422

Απόφαση δικαστική
Απόφαση δικαστική. Αν μετά το τέλος της συζήτησης είναι αδύνατο να εκδοθεί απόφαση, η συζήτηση επαναλαμβάνεται με κλήση και κοινοποίηση είτε με την επιμέλεια κάποιου διαδίκου είτε της
γραμματείας του δικαστηρίου. Αυτό συμβαίνει όταν ο δικαστής αποχωρήσει λόγω παραίτησης από
την υπηρεσία και επιστρέψει τις εκκρεμείς δικογραφίες. Η νέα συζήτηση είναι συνέχεια της πρώτης
και δεν απαιτείται κατάθεση νέων προτάσεων. Επιτρεπτή η συμπλήρωσή τους. Ο διάδικος που
δεν παρίσταται κατά τη νέα συζήτηση θεωρείται αντιμωλία και δεν χρειάζεται η κατάθεση των προτάσεων. Τα πρακτικά της πρώτης συζήτησης αποτελούν πλήρη απόδειξη. Περιστατικά. 571/450
Η απόφαση που καθίσταται τελεσίδικη, αποτελεί δεδικασμένο στη νέα δίκη, στην οποία επιδιώκεται η παραπέρα ανόρθωση της συνεχιζόμενης ζημίας, εφόσον δεν επήλθε μεταβολή στο νομικό
καθεστώς που διέπει το δικαίωμα και στα πραγματικά περιστατικά που το αποτέλεσαν. 708/743

Αποφάσεις αντιφάσκουσες
Δύο αποφάσεις ή περισσότερες αντιφάσκουσες μεταξύ των ίδιων προσώπων που παράγουν δεδικασμένο. Αν δεν χωρεί αναίρεση ή αναψηλάφηση κατά των αποφάσεων αυτών, ισχύει το δεδικασμένο που προέρχεται από τη νεότερη κατ’ έκδοση απόφαση. Κατ’
εξαίρεση πρέπει να γίνει δεκτό ότι υπερισχύει το δεδικασμένο της απόφασης εκείνης που
κρίνει το ζήτημα ως κύριο έστω και αν είναι παλαιότερη από την άλλη νεότερη απόφαση
η οποία όμως κρίνει το ζήτημα παρεμπιπτόντως. Περιστατικά. 150/346

Αρμοδιότητα δικαστηρίων
Αρμοδιότητα δικαστηρίων με βάση την αξία του αντικειμένου της διαφοράς που καθορίζεται
από το Δικαστήριο. Συγκυριότητα. Τρόπος καθορισμού αρμοδιότητας. Περιστατικά. 570/449
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Αρμοδιότητα καθ’ ύλην
Αγωγές κύριες συναφείς. Αποκλειστικώς αρμόδιο κατά τόπο και καθ’ ύλην είναι το δικαστήριο
που έχει επιληφθεί πρώτο εφόσον οι συναφείς δίκες θα υπήγοντο αυτοτελώς στα ίδια καθ’
ύλην αρμόδια δικαστήρια, το ιεραρχικώς δε ανώτερο αν οι συναφείς κύριες δίκες θα υπήγοντο σε διάφορα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του αυτού είτε διαφόρου τόπου. Ανώτερο και
κατώτερο δικαστήριο. Αν επιλήφθηκε πρώτο το κατώτερο δικαστήριο σε κύριες αγωγές, τότε
υποχρεώνεται το κατώτερο δικαστήριο είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από ένσταση να παραπέμψει (άρθρο 46 ΚΠολΔ) την υπόθεση στο ανώτερο δικαστήριο. Περιστατικά. 123/339

Αρμοδιότητα κατά τόπο
Αγωγές κύριες συναφείς. Αποκλειστικώς αρμόδιο κατά τόπο και καθ’ ύλην είναι το δικαστήριο
που έχει επιληφθεί πρώτο εφόσον οι συναφείς δίκες θα υπήγοντο αυτοτελώς στα ίδια καθ’
ύλην αρμόδια δικαστήρια, το ιεραρχικώς δε ανώτερο αν οι συναφείς κύριες δίκες θα υπήγοντο σε διάφορα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του αυτού είτε διαφόρου τόπου. Ανώτερο και
κατώτερο δικαστήριο. Αν επιλήφθηκε πρώτο το κατώτερο δικαστήριο σε κύριες αγωγές, τότε
υποχρεώνεται το κατώτερο δικαστήριο είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από ένσταση να παραπέμψει (άρθρο 46 ΚΠολΔ) την πρόθεση στο ανώτερο δικαστήριο. Περιστατικά. 123/339
Κατά τόπο αρμοδιότητα. Η συμφωνία με την οποία τακτικό δικαστήριο γίνεται αποκλειστικά
αρμόδιο για μελλοντικές διαφορές είναι έγκυρη μόνο αν είναι έγγραφη και αναφέρεται σε συγκεκριμένη έννομη σχέση από την οποία θα προέλθουν οι διαφορές. Περιστατικά. 590/453

Αρχή ισότητας
Αρχή της ισότητας του Συντάγματος (άρθρο 4.1).Δεσμεύεται ο κοινός νομοθέτης όταν
ρυθμίζει ουσιωδώς όμοιες καταστάσεις ή κατηγορίες προσώπων να μην τις μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο, είτε με τη μορφή ενός χαριστικού μέτρου ή προνομίου, που
δεν συνδέεται με αξιολογικά κριτήρια. Οι εξαιρέσεις. Περιστατικά. 569/442

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Απαλλακτική ρήτρα του ασφαλιστή όταν ο οδηγός
του οχήματος τελεί, κατά τον χρόνο του ατυχήματος, υπό την επίδραση οινοπνεύματος
και τοξικών ουσιών. Προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να θεωρηθεί δεσμευτική η απαλλακτική ρήτρα. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο δεν φέρει την υπογραφή
του ασφαλισμένου. Γεγονότα από τα οποία συνάγεται η αποδοχή των όρων του ασφαλιστηρίου από τον ασφαλισμένο ο οποίος, ως καταναλωτής, προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2251/1994 (περί προστασίας των καταναλωτών). Ακυρότητα των Γενικών
Όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου λόγω καταχρηστικότητας. Προϋποθέσεις προβολής του σχετικού ισχυρισμού από τον ασφαλισμένο. Περιστατικά. 222/712

Ασφαλιστικά μέτρα
Παραχώρηση με βάση το ν.263/1968. Προϋποθέσεις εξαγοράς αστικών και αγροτικών
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ακινήτων. Καθορισμός τιμήματος από το Νομάρχη της περιοχής. Αμφισβήτηση από τον
προς ον η παραχώρηση του μεγέθους του τιμήματος. Αίτηση καθορισμού από το δικαστήριο του τιμήματος που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί έφεση. Περιστατικά. 22/62
Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Εφετείου, που εκκρεμεί έφεση κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου. Νόμιμη. 328/399
Ασφαλιστικά μέτρα. Δεν χωρούν ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αποφάσεις που
διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα. Εκτελούνται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Διαφορές που αφορούν την εκτέλεση αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα ή
ανακαλούν ολικά ή εν μέρει απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα δικάζονται από το δικαστήριο
που εξέδωσε την απόφαση και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Η
ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων δικάζεται
από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση αυτή κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων, με συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 933 επ. ΚΠολΔ, και η
απόφαση που εκδίδεται επι της ανακοπής δεν προσβάλλεται, κατά την ρητή διάταξη του
άρθρου 699 ΚΠολΔ, με κανένα ένδικο μέσο. Εξαίρεση όταν με απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου τέμνεται οριστικά η διαφορά οπότε χωρούν ένδικα μέσα. Περιστατικά. 763/469

Ασφαλιστική εταιρία
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραγραφή διετής κατά της ασφαλιστικής εταιρίας για αποζημιώσεις. Άσκηση αγωγής για αποζημίωση κ.λ.π. ορισμένου χρόνου (π.χ. μέχρι την άσκηση
της αγωγής). Η αγωγή αυτή διακόπτει την παραγραφή μόνο για το μέρος της αξιώσεως
που αναφέρεται στην αγωγή και όχι για τις μελλοντικές αξιώσεις ακόμα και για αυτές που
δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Σε περίπτωση που απρόβλεπτη από την αρχή ζημία
του παθόντος συνδεόμενη αιτιωδώς με το ατύχημα εμφανίζεται μεταγενέστερα, οφειλόμενη σε αιφνίδια και απροσδόκητη δυσμενή εξέλιξη της υγείας του παθόντος, επάγεται αποτελέσματα όχι ως προς τη διακοπή της παραγραφής, αλλά ως προς την αφετηρία της, και
η οποία διετής παραγραφή, που ισχύει στην υπό κρίση περίπτωση, αρχίζει από τη στιγμή που καθίσταται αντικειμενικά δυνατή η πρόβλεψη της νέας δυσμενούς καταστάσεως
του παθόντος ασφαλισμένου. Ατύχημα που έλαβε χώρα στις 27/8/2002. Από τις 28/8/2002
αρχίζει η διετής παραγραφή που συμπληρώθηκε στις 28/8/2004, εκτός αν πρόκειται για
μελλοντικές αξιώσεις απρόβλεπτες. Τα ίδια ισχύουν και για το ΙΚΑ. Περιστατικά. 522/731

Ασφαλιστική σύμβαση
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Απαλλακτική ρήτρα του ασφαλιστή όταν ο οδηγός του οχήματος τελεί, κατά τον χρόνο του ατυχήματος, υπό την επίδραση οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών. Προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να θεωρηθεί δεσμευτική η απαλλακτική ρήτρα.
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο δεν φέρει την υπογραφή του ασφαλισμένου. Γεγονότα από τα
οποία συνάγεται η αποδοχή των όρων του ασφαλιστηρίου από τον ασφαλισμένο ο οποίος, ως
καταναλωτής, προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2251/1994 (περί προστασίας των καταναλωτών). Ακυρότητα των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου λόγω καταχρηστικότητας.
Προϋποθέσεις προβολής του σχετικού ισχυρισμού από τον ασφαλισμένο. Περιστατικά. 222/712
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Ασφαλιστικές εισφορές
Η αποζημίωση εκείνου που υπέστη σωματική βλάβη από τροχαίο ατύχημα περιλαμβάνει
το σύνολο των ακαθάριστων (μικτών) αποδοχών του, τις οποίες θα έπαιρνε αν δεν απείχε από την εργασία του λόγω του τραυματισμού του. Στις αποδοχές αυτές περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν κατά το νόμο τον εργοδότη. 855/751

Ασφαλιστικός σύμβουλος
Ασφαλιστικός σύμβουλος. Είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που μελετά την αγορά,
παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη με
ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή πρακτόρων.
Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με τους πιο πάνω είναι σύμβαση έργου.
Περιστατικά. Καταβολή χρημάτων από πελάτη σε ασφαλιστικό σύμβουλο για την αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Κατακράτηση των καταβληθέντων από το σύμβουλο. Για την επιστροφή των χρημάτων αυτών ευθύνεται και η ασφαλιστική εταιρία. 247/88
Ασφαλιστικός σύμβουλος. Είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Έργο του η μελέτη της αγοράς, η πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές
συμβάσεις κλπ (άρθρο 13 ν.2170/1993) με βάση σύμβαση, έναντι προμηθείας για την πρόσκτηση εργασιών, χωρίς να έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων. Η σύμβαση μεταξύ
συμβούλων και ασφαλιστών επιχείρησης είναι σύμβαση έργου. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού
υπαλλήλου είναι αντίθετη με την ιδιότητα ασφαλιστικού συμβούλου. Περιστατικά. 251/525

Αυτοκίνητο

Ισχύει μόνο με τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες χωρίς αριθμό κυκλοφορίας
και τα όμοια με αριθμό κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης, ενώ για τις λοιπές κατηγορίες αυτοκινήτων ισχύουν οι διατάξεις του ν.1142/1972. Τήρηση βιβλίου μεταβολών κυριότητας
και κατοχής. Μεταβίβαση του δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου με την άδεια κυκλοφορίας
επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες αυτοκινητιστές, αλλιώς η μεταβίβαση είναι απολύτως άκυρη και είναι άκυρη όχι μόνο η εμπράγματη σύμβαση αλλά και η ενοχική. 98/27
Τραυματίας 76 ετών από αυτοκίνητο –Πρόσληψη προσωπικού για τη συλλογή καρπών
από κτήματα -Διεκδικούμενη αποζημίωση για τα ημερομίσθια- Η απαίτηση αυτή δε συνδέεται με το ατύχημα μιας και χωρίς αυτό, θα γινόταν πρόσληψη προσωπικού αφού λόγω
ηλικίας δεν ήταν σε θέση να συλλέγει τους καρπούς. Περιστατικά. 354/111

Αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης
Ν.722/1977 για την μεταβίβαση του αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο με τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τις
μοτοσικλέτες χωρίς αριθμό κυκλοφορίας και τα όμοια με αριθμό κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης,
ενώ για τις λοιπές κατηγορίες αυτοκινήτων ισχύουν οι διατάξεις του ν.1142/1972. Τήρηση βιβλίου μεταβολών κυριότητας και κατοχής. Μεταβίβαση του δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου με την
άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες αυτοκινητιστές, αλλιώς η μεταβίβαση είναι απολύτως άκυρη και είναι άκυρη όχι μόνο η εμπράγματη σύμβαση αλλά και η ενοχική. 98/27
Αυτοκίνητο - Μεταβίβαση. Με το ν.δ. 1146/1972 (άρθρο 4 παρ. 1) προβλέπεται ότι για τη
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μεταβίβαση εξ ολόκληρου ή κατά ιδανικά μέρη αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, δεν απαιτείται ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου και καθιερώνεται τήρηση βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητας και κατοχής για τη μεταβίβαση των αυτοκινήτων. Επιπλέον, κάθε σύμβαση
που καταρτίζεται με οποιονδήποτε τρόπο για τη μεταβίβαση της κυριότητας επί αυτοκινήτου οχήματος, καταχωρίζεται από το αρμόδιο όργανο, που προβλέπεται από το άρθρο 5
παρ. 4 στην οικεία θέση του πιο πάνω βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο αυτό καταχωρείται μόνο η
εμπράγματη δικαιοπραξία, δηλαδή εκείνη με την οποία συνιστάται, μεταβιβάζεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα, και όχι ενοχικό δικαίωμα, όπως είναι η κύρια σύμβαση ή το
προσύμφωνο πωλήσεώς του, η οποία μπορεί να γίνει και ατύπως. Περιστατικά. 501/727

Αυτοκινητικό ατύχημα
Σωματική βλάβη από αυτοκινητικό ατύχημα. Δεδικασμένο από τελεσίδικη απόφαση, η οποία εκδόθηκε επί προγενέστερης αγωγής. Ποια ζητήματα περιλαμβάνει το δεδικασμένο. Παραγραφή της αξίωσης από αδικοπραξία του ζημιωθέντος τρίτου κατά του υποχρέου και της ασφαλιστικής εταιρίας. Για
να επεκταθεί η παραγραφή κατά της τελευταίας από διετή (κατά το προϊσχύον δίκαιο) σε πενταετή με
βάση τη σωρευτική αναδοχή χρέους, πρέπει η βάση αυτή να περιέχεται στην αγωγή και δεν επιτρέπεται να προβληθεί για πρώτη φορά με τις προτάσεις του πρώτου βαθμού ή με την έφεση. Προϋποθέσεις για την επιμήκυνση της παραγραφής σε εικοσαετή.Διάκριση μεταξύ προβλεπτής και απρόβλεπτης
ζημίας και συνέπειες αυτής της διάκρισης ως προς το χρόνο έναρξης της παραγραφής. Περιστατικά.
Προϋποθέσεις για την επιδίκαση της χρηματικής παροχής του άρθρου 931 ΑΚ. Περιστατικά. 58/701

Άφεση χρέους

Σύμβαση υπέρ τρίτου. Μπορεί να υπάρξει και με τη μορφή της εκποιητικής δικαιοπραξίας και
όχι μόνο με τη μορφή που ρυθμίζει ο νόμος (410-414 ΑΚ). Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατό να
συμφωνηθεί αφενός άφεση χρέους υπέρ ορισμένου προσώπου, η οποία όμως δεν ενεργεί ως
αποσβεστικό γεγονός της ενοχής, αλλά ως συμφωνία (υπόσχεση) του δανειστή κατά την οποία
δεν μπορεί να ασκήσει το ενοχικό δικαίωμα κατά του ορισμένου εκείνου προσώπου. 870/51

Αφηρημένη υπόσχεση χρέους
Αφηρημένη υπόσχεση χρέους. Είναι έγκυρη αν η δήλωση είναι έγγραφη. Ο έγγραφος τύπος
τηρείται και σε περίπτωση που γίνεται έγγραφη συμφωνία ότι ο ένας των συμβαλλομένων θα
ανακοινώσει στον άλλον το, κατ’ εκείνον, χρέος τούτου από την βασική σχέση, και σε περίπτωση που αυτός δεν διατύπωσε σε εκείνον σχετικές αντιρρήσεις μέσα σε ορισμένη προθεσμία, θα
λογίζεται ότι αναγνωρίζει το εν λόγω χρέος. Μόλις καταρτισθεί η αφηρημένη αναγνώριση χρέους, γεννιέται ενοχή για καταβολή του χρέους ανεξάρτητη από τη βασική σχέση και γι’ αυτό μη
επηρεαζόμενη από το ότι η βασική σχέση είναι τυχόν ανύπαρκτη ή ελαττωματική. Όταν πρόκειται για οριστικό κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού σύμβασης πίστωσης δεν απαιτείται
έγγραφος τύπος. Περιστατικά και αντιρρήσεις για την εκδοθείσα διαταγή πληρωμής. 598/156

B
Βελτιωμένη τροφή
Βελτιωμένη τροφή. Επιδικάζεται εφόσον κρίνεται ως αναγκαία κατά τα διδάγματα της
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κοινής πείρας και λογικής. 481/723

Βιβλία διεκδικήσεων
Βιβλία διεκδικήσεων. Εγγραφή της αγωγής (220ΚΠολΔ). Διατάσσεται η διαγραφή και
πριν από την τελεσίδικη κρίση της απόφασης και ανεξάρτητα από το εάν αυτή είναι εκκρεμής ή έχει εκδοθεί οριστική περί απόρριψής της απόφαση, αφού, από τη διατύπωση της διάταξης, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ αγωγών εκκρεμών, απλώς, ενώπιον του
αρμοδίου δικαστηρίου ή αγωγών επί των οποίων η συζήτηση έχει ήδη αρχίσει ή εκείνων επί των οποίων έχει ήδη εκδοθεί οριστική απορριπτική απόφαση. Η διαγραφή δεν
εμποδίζει τη συζήτηση της αγωγής, ούτε προδικάζει τη νομική ή ουσιαστική της κρίση,
ούτε ματαιώνει το σκοπό του νόμου αφού ο μέλλων αγοραστής μπορεί να πληροφορηθεί
από τα βιβλία την ύπαρξη της εκκρεμούς δίκης. Ο όρος «φανερά αβάσιμη» αγωγή είναι
αυτή που χαρακτηρίζεται ως αβάσιμη χωρίς διεξαγωγή αποδεικτικής διαδικασίας (αγωγή απαράδεκτη, ή νόμω αβάσιμη αγωγή ή ουσία αβάσιμη αγωγή) και για την οποία το
δικαστήριο σχηματίζει πεποίθηση μόνο από την εκτίμηση του δικογράφου της. Δεν αποκλείεται, όμως, το δικαστήριο να εκτιμήσει και τα άλλα έγγραφα. Περιστατικά. 833/479

Βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής αυτοκινήτου
Αυτοκίνητο- Μεταβίβαση. Με το ν.δ. 1146/1972 (άρθρο 4 παρ. 1) προβλέπεται ότι για τη
μεταβίβαση εξ ολόκληρου ή κατά ιδανικά μέρη αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, δεν απαιτείται ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου και καθιερώνεται τήρηση βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητας και κατοχής για τη μεταβίβαση των αυτοκινήτων. Επιπλέον, κάθε σύμβαση
που καταρτίζεται με οποιονδήποτε τρόπο για τη μεταβίβαση της κυριότητας επί αυτοκινήτου οχήματος, καταχωρίζεται από το αρμόδιο όργανο, που προβλέπεται από το άρθρο 5
παρ. 4 στην οικεία θέση του πιο πάνω βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο αυτό καταχωρείται μόνο η
εμπράγματη δικαιοπραξία, δηλαδή εκείνη με την οποία συνιστάται, μεταβιβάζεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα, και όχι ενοχικό δικαίωμα, όπως είναι η κύρια σύμβαση ή το
προσύμφωνο πωλήσεώς του, η οποία μπορεί να γίνει και ατύπως. Περιστατικά. 501/727

Βιβλιάριο υγείας
Βιβλιάριο υγείας. Απαιτείται η έκδοση και η θεώρησή του άλλως η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη και τυχόν μισθολογικές διαφορές επιτρέπεται να ασκηθούν με αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού. Απαιτήσεις από απασχόληση σε άκυρη σύμβαση εργασίας. Η απαίτηση αυτή υπόκειται σε εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ. Περιστατικά. 454/623
Δεν είναι αναγκαίο για το ορισμένο του δικογράφου της αγωγής να αναφέρεται ότι η ενάγουσα ήταν εφοδιασμένη με βιβλιάριο υγείας ούτε να γίνεται επίκληση της ύπαρξης αυτού του βιβλιαρίου. 481/723

Βλαπτική μεταβολή όρων σύμβασης
Βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας. Αυτή δημιουργείται όταν ο εργοδότης μονομερώς μεταβάλει τους όρους εργασίας με συνέπεια να επέρχεται άμεση ή
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έμμεση υλική και ηθική βλάβη στο μισθωτό. Δικαιώματα μισθωτού. Πότε έχει δικαίωμα
μεταβολής των όρων εργασίας ο εργοδότης. Περιστατικά. 234/606

Γ
Γαμικές διαφορές
Επί γαμικής διαφοράς δημιουργείται (άρθρο 39 ΚΠολΔ) και εκείνη της τελευταίας κοινής
διαμονής των συζύγων που μπορεί να συντρέχει και στο πρόσωπο των δύο συζύγων
μετά την καθιέρωση της ισονομίας τους (ν. 1329/1983). Περιστατικά. 395/265
Γαμικές διαφορές. Αντέφεση. Ασκείται μόνον με δικόγραφο και κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και κοινοποιείται στον αντίδικο. Αν ασκηθεί με τις προτάσεις είναι
απαράδεκτη και απορρίπτεται. Περιστατικά. 376/416

Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Απαλλακτική ρήτρα του ασφαλιστή όταν ο οδηγός του οχήματος τελεί, κατά τον χρόνο του ατυχήματος, υπό την επίδραση οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών. Προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να θεωρηθεί δεσμευτική η απαλλακτική ρήτρα. Ακυρότητα των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου λόγω καταχρηστικότητας.
Προϋποθέσεις προβολής του σχετικού ισχυρισμού από τον ασφαλισμένο. Περιστατικά. 222/712

ΓΟΚ (ν. 1577/1985 άρθρο 25)
ΓΟΚ (ν. 1577/1985 άρθρ.25). Απαγόρευση σύστασης δουλειών που συνεπάγονται περιορισμό της δυνατότητας ανέγερσης ή επέκτασης των κτιρίων ή εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Η δουλεία διόδου εξαιρείται από την απαγόρευση αυτή αν
είναι η μοναδική δίοδος προς κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου, ή κτιρίου ή αυτοτελούς από πλευράς δόμησης ορόφου. Δουλείες που έχουν συσταθεί πριν τη νόμιμη άδεια οικοδόμησης για να
γίνουν στο δουλεύον ακίνητο κατασκευές ή εγκαταστάσεις που καθιστούν αδύνατη την άσκηση της δουλείας. Δουλείες σκελετού ή δουλεία διόδου δεν εξαιρούνται. Περιστατικά. 637/459

Γονική μέριμνα
Γονική μέριμνα. Διαφωνία των γονέων. Η διαφορά λύεται από το δικαστήριο με βάση το
συμφέρον του ανηλίκου. Ονοματοδοσία. Πώς και από ποιόν δίδεται το όνομα (άρθρο
15 ν.1438/1984). Ονοματοδοσία μόνο από τη μητέρα αν και η γονική μέριμνα ανήκει και
στους δύο γονείς. Η ονοματοδοσία αυτή ακυρώνεται. Περιστατικά. 69/252

Γονική παροχή
Και η γονική παροχή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καταδολίευσης. Περιστατικά. 367/113
Γονική παροχή. Ο νομοθέτης χαρακτηρίζει γονική παροχή εκείνη που δεν υπερβαίνει το
μέτρο το επιβαλλόμενο από τις περιστάσεις. Κατά το μέρος που υπερβαίνει το μέτρο είναι δωρεά και μπορεί να ανακληθεί. Περιστατικά αναλυτικά. 378/115
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Δ
Δάνειο
Δάνειο. Η διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ που απαιτεί τη μεταβίβαση της κυριότητας του
δανείσματος στο λήπτη, δεν είναι αναγκαστικού δικαίου και μπορούν οι συμβαλλόμενοι
να διαπλάσουν το δάνειο ως σύμβαση, με μόνη τη συναίνεση καταρτιζόμενη, σε τρόπο ώστε να είναι τούτο καταρτισμένο από τη συναίνεση των μερών και να μετατίθεται η
δόση του δανείσματος σε μεταγενέστερο χρόνο. 735/47
Δάνειο. Για την πληρότητα της αγωγής απαιτείται η ύπαρξη καταρτισμένης σύμβασης
(185-195ΑΚ) και η μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων. 209/212

Δάσος
Περίπτωση δασών στην Επτάνησο. Περιστατικά. 326/106
Δάσος. Δεν καθιερώνεται τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου πλην των δασών που
υπήρχαν πριν το Β.Δ 16.11.1836 «περί ιδιωτικών δασών». Δάση του τουρκικού κράτους. Τρόπος περιελεύσεως τούτων στο ελληνικό δημόσιο. Διάφορο καθεστώς στα Ιόνια νησιά (Επτάνησος), όπου το ελληνικό Δημόσιο δεν έλαβε κάτι από τα δάση. 510/796
Δάση σε περιοχές που δεν υφίσταται κτηματολόγιο ή δεν έχει ενεργηθεί κτηματογράφηση των δημοσίων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων. Το Δημόσιο προβαίνει
στον αποτερματισμό και οροθέτηση των δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων σε σχέση με άλλα ιδιωτικά ακίνητα ή κινητά που ανήκουν στο Δημόσιο με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 73 ν. 998/1979. Οι ενδιαφερόμενοι ασκούν ένσταση κατά του αποτελέσματος της απόφασης. Αμφισβητήσεις για τα όρια δημοσίου δάσους ή δασικής εκτάσεως υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου με σχετική αγωγή που
ασκείται εντός έτους από τον οριστικό αποτερματισμό. Η αγωγή προϋποθέτει την άσκηση της αίτησης ενώπιον της επιτροπής και μετά την περάτωση της διοικητικής διαδικασίας ενώπιον της επιτροπής, αν υπάρχουν αμφισβητήσεις ως προς το αποτέλεσμα,
ασκείται η αγωγή. Η απόφαση που θα εκδοθεί προσβάλλεται μόνο με έφεση. 518/803

Δεδικασμένο
Δεδικασμένο. Καλύπτει και τις ενστάσεις που δεν προτάθηκαν αδιάφορα για ποιο λόγο έγινε αυτό.
Επομένως ο λόγος της ανακοπής για την απόσβεση της απαιτήσεως δεν μπορεί να αποδειχθεί
ούτε με μάρτυρες ούτε με ένορκες βεβαιώσεις ούτε με επαγωγή όρκου. Περιστατικά. 75/329
Δεδικασμένο. Δύο αποφάσεις ή περισσότερες αντιφάσκουσες μεταξύ των ίδιων προσώπων που παράγουν δεδικασμένο. Αν δεν χωρεί αναίρεση ή αναψηλάφηση κατά των αποφάσεων αυτών, ισχύει το δεδικασμένο που προέρχεται από τη νεότερη κατ’ έκδοση απόφαση. Κατ’ εξαίρεση πρέπει να γίνει δεκτό ότι υπερισχύει το δεδικασμένο της απόφασης
εκείνης που κρίνει το ζήτημα ως κύριο έστω και αν είναι παλαιότερη από την άλλη νεότερη απόφαση η οποία όμως κρίνει το ζήτημα παρεμπιπτόντως. Περιστατικά. 150/346
Δεδικασμένο. Καλύπτει ολόκληρο το δικανικό συλλογισμό. Καλύπτει , όχι μόνο το κριθέν δικαίωμα (δηλαδή την έννομη σχέση που διαγνώσθηκε) αλλά και την ιστορική αιτία
που έγινε δεκτή από την απόφαση. Ενστάσεις. Ποιές καλύπτονται. Περιστατικά. 272/388
Δεδικασμένο δημιουργείται και όταν το αντικείμενο της νέας δίκης που διεξάγεται μεταξύ των
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ίδιων προσώπων είναι διαφορετικό από εκείνο της δίκης που προηγήθηκε, έχει όμως ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη δικαιώματος που κρίθηκε στη δίκη εκείνη, τούτο δε συμβαίνει
όταν στη νέα δίκη πρόκειται να κριθεί η ίδια δικαιολογητική σχέση και το ίδιο νομικό ζήτημα με
αυτό που κρίθηκε στην προηγούμενη δίκη. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει αν κατά τον κρίσιμο για
τη μεταγενέστερη δίκη χρόνο έχει επέλθει μεταβολή του νομικού καθεστώτος που διέπει την έννομη σχέση και τις έννομες συνέπειες που απορρέουν από αυτή ή έχουν μεταβληθεί τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται το δικαίωμα, αφού δεν υπάρχει τότε η απαιτούμενη για την
ενεργοποίηση του δεδικασμένου ταυτότητα της νομικής ή ιστορικής αιτίας. Περιστατικά. 590/453
Δεδικασμένο. Η μεταβολή της νομολογίας δεν επιδρά στο δεδικασμένο, είτε πρόκειται για
κύριο ζήτημα, είτε πρόκειται για ζήτημα που κρίθηκε παρεμπιπτόντως. Απόφαση του Εφετείου για οριστικό καθορισμό αποζημιώσεως σε αναγκαστική απαλλοτρίωση παράγει δεδικασμένο. Νέα αίτηση οριστικού καθορισμού αποζημιώσεως είναι απαράδεκτη. 805/478
Διαταγή πληρωμής. Πότε αποτελεί δεδικασμένο. 269/586
Διαταγή πληρωμής και δεδικασμένο. Λεπτομέρειες και ζητήματα. 739/595
Δεδικασμένο. Απαιτείται για την ενεργοποίηση του δεδικασμένου η ταυτότητα της νομικής αιτίας. Τυχόν μεταστροφή της νομολογίας των δικαστηρίων από διαφορετική ερμηνεία του ιδίου κανόνα δικαίου δεν επηρεάζει το δεδικασμένο από προηγούμενη δίκη,
όπως επίσης δεν επηρεάζεται το δεδικασμένο από απόφαση εσφαλμένη είτε κατά το
νομικό είτε κατά το πραγματικό της μέρος. Περιστατικά. 641/675
Σωματική βλάβη από αυτοκινητικό ατύχημα. Δεδικασμένο από τελεσίδικη απόφαση, η οποία
εκδόθηκε επί προγενέστερης αγωγής. Ποια ζητήματα περιλαμβάνει το δεδικασμένο. 58/701

Δελτία αποστολής
Τιμολόγια. Δεν είναι έγγραφα για την έκδοση διαταγής πληρωμής, αν δεν έχουν την υπογραφή του αγοραστή. Αν όμως τα τιμολόγια δεν φέρουν την υπογραφή του αγοραστή
αλλά συνδυάζονται με άλλα έγγραφα που φέρουν την υπογραφή (όπως π.χ. δελτία αποστολής με υπογραφή) τότε μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. 113/585

Δένδρα
Ειρηνοδικείο. Διαφορές που αφορούν ζημίες σε δένδρα, κλήματα, καρπούς, σπαρτά , ρίζες και γενικά φυτά που έγιναν με παράνομη βοσκή ζώων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (άρθρο 15 περ.2 ΚΠολΔ) υπάγονται στο Ειρηνοδικείο. Άρα διαφορές που αφορούν
ζημίες που προκαλούνται στα αγροτικά ακίνητα, όπως στέρηση προσόδων του κυρίου ή
του νομέα κινητού από παράνομες και υπαίτιες πράξεις τρίτων και όχι ζημίες στα επικείμενα τους ήτοι δένδρα, σπαρτά, καρπούς κλπ, δεν υπάγονται στο Ειρηνοδικείο. 158/349

ΔΕΥΑΠ
ΔΕΥΑΠ. Προσφυγή σύμφωνα με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων ενώπιον του πενταμελούς Εφετείου. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για ζημίες από τον εντολέα του
έργου σε βάρος τρίτου και υπέρβαση προθεσμιών. Περιστατικά. Διαδικασία. 611/667
Κύριος του έργου όχι το Δημόσιο, αλλά τρίτος εργοδότης (πχ. ΔΕΥΑΠ) Διαδικασία για την αίτηση θεραπείας. Γενικώς οι διαδικαστικοί αυτοί τύποι (ένσταση, αίτηση θεραπείας, προθεσμίες κ.λ.π.) είναι
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ουσιώδεις και αν δεν τηρηθούν η προσφυγή στο Εφετείο είναι απαράδεκτη. Περιστατικά. 655/684

Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς
Κληρονομιά. Θάνατος διαδίκου κατά τη διάρκεια της δίκης. Η δίκη συνεχίζεται από τους
κληρονόμους με εκούσια επανάληψή της από αυτούς χωρίς να απαιτείται μεταγραφή της
δηλώσεως αποδοχή της κληρονομιάς ή παρέλευση του τετράμηνου. Περιστατικά. 723/295

Δήλωση τρίτων
Τελωνείο. Με κατασχετήριο έγγραφο προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια τρίτων, όσων
οφείλουν ή μέλλουν να οφείλουν ως μισθώματα σε οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου για την είσπραξη ταμειακώς βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, που
αφορούν πολλαπλά τέλη που επιβλήθηκαν με καταλογιστική πράξη του Τελωνείου Πατρών.
Δήλωση τρίτων. Ανακοπή του Τελωνείου με την οποία χαρακτηρίζεται η δήλωση των τρίτων ως
αόριστη και ανειλικρινής και με αίτημα να υποχρεωθούν να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.
ΚΕΔΕ. Επισπευδόμενη εκτέλεση με βάση τον ΚΕΔΕ σε βάρος τρίτου (άρθρο 32). Η δήλωση του
τρίτου που είναι έγγραφη ή προφορική σε προθεσμία οκτώ ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου, αποτελεί ανακοίνωση του τρίτου απευθυντέα προς τον κατασχόντα για την ουσιαστική ακρίβεια ή ανακρίβεια των πραγματικών περιστατικών που αναφέρονται στο κατασχετήριο
και θεμελιώνουν τα παραγωγικά γεγονότα ή την άσκηση ή την κατάργηση της απαίτησης που
κατασχέθηκε. Αγωγή ανακριβής ή αρνητική. Συνεπάγεται εκτός από την αποζημίωση του δανειστή (985 ΚΠολΔ) και δικαίωμα άσκησης ανακοπής από αυτόν. Η δίκη που δημιουργείται με την
ανακοπή έχει μόνο αντικείμενο την έναντι του τρίτου απαίτηση του καθού η κατάσχεση. Ο αρμόδιος εκπρόσωπος του Ελλ. Δημοσίου (διευθυντής ΔΟΥ ή του Τελωνείου) επιλέγει είτε αθροιστικά είτε ένα αναγκαστικό μέτρο κατά την ελεύθερη κρίση του. Λεπτομέρειες. Περιστατικά. 858/485

Δήλωση βουλήσεως
Δήλωση βουλήσεως άκυρη γιατί ο δηλών, κατά το χρόνο που έγινε η δήλωση, δεν είχε
συνείδηση των πράξεών του ή βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που είναι
δυνατόν να συνέτρεχαν στο ίδιο πρόσωπο εφόσον ο νόμος δεν το αποκλείει. Δεν είναι
απαραίτητο ο δικαιοπρακτών να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση δικαστικής συμπαράστασης. Δεν είναι επίσης απαραίτητη η αναφορά της νόσου στην αγωγή. Ο ενάγων οφείλει
να αποδείξει την ασθένεια κατά το χρόνο της δήλωσης. 698/45

Δήμαρχος
Αγωγή εργολάβου για τεχνικές εργασίες που εκτέλεσε αυτός σε έργα του Δήμου ύστερα από
συμφωνία με το δήμαρχο. Αγωγή με κύρια βάση τη σύμβαση. Αν υπάρχει και βάση αδικαιολόγητου πλουτισμού κατά δικονομική επικουρικότητα (219 ΚΠολΔ) υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση της απόρριψης της κύριας βάσης αυτής από τη σύμβαση, τότε αρκεί για την πληρότητα της
επικουρικής βάσης, να γίνεται απλή επίκληση της ακυρότητος της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται να αναφέρονται και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η ακυρότητα. Απόρριψη της αγωγής του εργολάβου για την αμοιβή του γιατί είχε γίνει απευθείας ανάθεση των σχετικών έργων
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από το δήμαρχο χωρίς αυτά να αφορούν έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις αλλά και γιατί η
αμοιβή του εργολάβου για τις τρεις συμβάσεις υπερέβαινε το ποσό των 2.000.000 δρχ (5,869
Ε). Η επικουρική βάση του αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι ορισμένη. Περιστατικά. 286/93

Δήμος
Αγωγή εργολάβου για τεχνικές εργασίες που εκτέλεσε αυτός σε έργα του Δήμου ύστερα από
συμφωνία με το δήμαρχο. Αγωγή με κύρια βάση τη σύμβαση. Αν υπάρχει και βάση αδικαιολόγητου πλουτισμού κατά δικονομική επικουρικότητα (219 ΚΠολΔ) υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση της απόρριψης της κύριας βάσης αυτής από τη σύμβαση, τότε αρκεί για την πληρότητα της
επικουρικής βάσης, να γίνεται απλή επίκληση της ακυρότητος της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται να αναφέρονται και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η ακυρότητα. Απόρριψη της αγωγής του εργολάβου για την αμοιβή του γιατί είχε γίνει απευθείας ανάθεση των σχετικών έργων
από το δήμαρχο χωρίς αυτά να αφορούν έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις αλλά και γιατί η
αμοιβή του εργολάβου για τις τρεις συμβάσεις υπερέβαινε το ποσό των 2.000.000 δρχ (5,869
Ε). Η επικουρική βάση του αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι ορισμένη. Περιστατικά. 286/93
Μίσθωση σε Δήμο. Οφειλή μισθωμάτων από το Δήμο στον εκμισθωτή. Αγωγή του εκμισθωτή κατά του Δήμου για τα οφειλόμενα μισθώματα και την έξωση του από το μίσθιο.
Ο Δήμος ισχυρίσθηκε ότι η μη καταβολή των μισθωμάτων οφείλεται στην μη έγκριση του
εντάλματος που εκδόθηκε από τον επίτροπο. Απόρριψη της αγωγής. 260/633
Πράξη εφαρμογής. Υποχρέωση του δήμου για αποζημίωση των δέντρων, φυτειών, μαντρότοιχων, συρματοπλεγμάτων, πηγαδιών και λοιπών εγκαταστάσεων και κατασκευών
που βρίσκονται νόμιμα στις ιδιοκτησίες που με την πράξη εφαρμογής μεταβάλλουν ιδιοκτήτη. (Άρθρο 12 του Ν. 1337/1983) Επιτροπή του ΠΔ. 5/1936 καθορίζει την αξία των πιο
πάνω αντικειμένων, χωρίς όμως να καθορίζεται ο χρόνος για την εκτίμηση. Κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό της αξίας, είναι ο χρόνος συνεδρίασης της επιτροπής. 721/789

Δημόσια έργα
ΔΕΥΑΠ. Προσφυγή σύμφωνα με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων ενώπιον του πενταμελούς Εφετείου. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για ζημίες από τον εντολέα του
έργου σε βάρος τρίτου και υπέρβαση προθεσμιών. Περιστατικά. Διαδικασία. 611/667
Δημόσια Έργα- Ένσταση, αίτηση θεραπείας. Αρμοδιότητα οργάνων για την παραλαβή
της και συνέπειες. Αν δεν ασκηθεί προηγουμένως αίτηση θεραπείας από τον προσφεύγοντα ενώπιον του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ή άλλου οργάνου στο οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα αυτή), ή ασκήθηκε μεν αίτηση θεραπείας, αλλά κατά παράβαση ουσιωδών διαδικαστικών τύπων διατεταγμένων από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και π.δ.
609/1985, η προσφυγή ενώπιον του Εφετείου απορρίπτεται. Κύριος του έργου όχι το Δημόσιο, αλλά τρίτος εργοδότης (πχ. ΔΕΥΑΠ) Διαδικασία για την αίτηση θεραπείας. Γενικώς
οι διαδικαστικοί αυτοί τύποι (ένσταση, αίτηση θεραπείας, προθεσμίες κ.λ.π.) είναι ουσιώδεις και αν δεν τηρηθούν η προσφυγή στο Εφετείο είναι απαράδεκτη. Περιστατικά. 655/684

Δημόσιο
Δημόσιο. Ακίνητά του που κατέχονται αυθαίρετα από τρίτους προ της 1/1/1967. Παραχώρηση με
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βάση του ν.263/1968. Προϋποθέσεις εξαγοράς αστικών και αγροτικών ακινήτων. Καθορισμός τιμήματος από το Νομάρχη της περιοχής. Αμφισβήτηση από τον προς ον η παραχώρηση του μεγέθους
του τιμήματος. Αίτηση καθορισμού από το δικαστήριο του τιμήματος που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί έφεση. Περιστατικά. 22/62
Ευθύνη του Δημοσίου κ.λ.π. νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η ευθύνη του είναι για παράνομες πράξεις και παραλείψεις για έκδοση εκτελεστών πράξεων αλλά και από τις υλικές ενέργειες που τελέσθηκαν σε συνάρτηση με την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή εξαιτίας τους, οι οποίες όμως δεν συνδέονται με την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας
τους. Διαφορά ιδιωτικού δικαίου (δηλαδή αυτής που συνδέεται με ιδιωτική διαχείριση περιουσίας του δήμου) εισάγεται στα πολιτικά δικαστήρια και όχι στα διοικητικά. Ισχυρισμός με τις προτάσεις στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ότι το πολιτικό δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία να δικάσει
την αγωγή γιατί υπάγεται στα διοικητικά δικαστήρια. Καλώς προτείνεται στο Εφετείο. 272/388
Δημόσιο. Αγωγή εναντίον του για κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα. Απαραίτητη
η υποβολή προηγούμενης αίτησης με τα απαραίτητα στοιχεία και τις αξιώσεις του για το
διεκδικούμενο ακίνητο (άρθρα 24 ν.2732/1999). Αν ασκηθεί χωρίς την προδικασία αυτή
κηρύσσεται απαράδεκτη από το αρμόδιο δικαστήριο. Περιστατικά. 124/639
Δημόσιο. Χρέη προς αυτό. Αίτηση να επιβληθεί σε βάρος του οφειλέτη του προσωρινή κράτηση. 747/693

Δημοσιογραφικός υπεύθυνος για προσβολή της προσωπικότητας
Προσωπικότητα. Προσβολή της με δημοσίευμα. Ευθύνη προς αποζημίωση του ιδιοκτήτη του εντύπου, συντάκτη του κειμένου και εκδότη ή διευθυντή σύνταξης (ν.1178/1981). Στις ίδιες διατάξεις υπάγονται και σε περιπτώσεις προσβολής οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί όπου ως εκδότης
θεωρείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρείας. Ευθύνη έχουν
και ο υπεύθυνος του προγράμματος, ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, ο παραγωγός, ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος, ο συντονιστής ή ο παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα με το είδος και
τη δομή της εκπομπής. Σημασία υπαιτιότητας. Ύψος αποζημιώσεως. Ελευθεροτυπία. Κώδικας
δημοσιογραφικής δεοντολογίας (π.δ.77/2003). Λεπτομέρειες για όλο το νομικό πλέγμα της προσβολής της προσωπικότητας και ανάλυση των σχετικών νομοθετικών κειμένων. Περιστατικά. 4/9

Δημοσιογράφος
Τύπος (Εφημερίδες). Απαλλαγή δημοσιογράφου από κατηγορία προσβολής της προσωπικότητας
γιατί το δημοσίευμα ήταν αληθινό στηριζόμενο σε δελτίο της Αστυνομικής Αρχής. Περιστατικά. 9/20

Δημόσιος υπάλληλος
Δημόσιοι υπάλληλοι. Υπαλληλικός Κώδικας. Αδικοπραξίες των δημοσίων υπαλλήλων. Για κάθε
αδικοπραξία που διέπραξε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υπεύθυνο είναι το ελληνικό δημόσιο. Δεν ευθύνεται όμως ο υπάλληλος έναντι τρίτων για τις πράξεις ή παραλείψεις του.
Δηλαδή για ζημίες των άρθρων 299, 914, 928 και 932 ΑΚ που προήλθαν από ενέργεια του
δημοσίου υπαλλήλου ή παράλειψη, δεν ευθύνεται έναντι του δικαιούχου της αποζημίωσης, ο
οποίος δύναται να στραφεί κατά του ελληνικού δημοσίου. Αγωγή που στρέφεται κατά του δημοσίου υπαλλήλου απορρίπτεται για έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης. Περιστατικά. 671/689
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Δημοτικά έργα
Δημοτικά έργα. Διακρίσεις. Αν αναγράφεται στην αγωγή ο χρόνος κατάρτισης των συμβάσεων πωλήσεως, τα παραδοθέντα εμπορεύματα κατ’ είδος στον εναγόμενο, ποσότητα, τιμή μονάδας και η συνολική τους αξία, η αγωγή είναι ορισμένη και δεν έχει έννομη σημασία η έκδοση των φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων) σε μεταγενέστερο χρόνο. Περιστατικά. 398/652
Δημοτικά έργα. Όταν ανατίθεται η εκτέλεση δημοτικών έργων με το εξαιρετικό σύστημα της
«απευθείας» ανάθεσης, το έγγραφο της σύμβασης έχει όχι απλώς αποδεικτικό αλλά συστατικό χαρακτήρα. Αν λείπει το έγγραφο, οι διαφορές από τη σύμβαση εκδικάζονται από
τα πολιτικά δικαστήρια ενώ τα διοικητικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία. Αγωγή με κύρια
βάση την αιτιώδη σύμβαση αναγνώρισης χρέους. Στην ένδικη περίπτωση κρίθηκε αόριστη,
εξετάστηκε όμως η επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Περιστατικά. 496/656

Διαδικασία εργατικών διαφορών
Διαδικασία εργατικών διαφορών. Οι προτάσεις δεν είναι υποχρεωτικές. Οι διάδικοι όμως
οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς πραγματικούς ισχυρισμούς τους προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επιπλέον οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να καταχωρισθούν στα πρακτικά με συνοπτική έκθεση των γεγονότων που τους θεμελιώνουν, εκτός
αν τα γεγονότα αυτά περιέχονται στις κατατιθέμενες προτάσεις, Περιστατικά. 590/453

Διάδικος
Διάδικος. Όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. Ενώσεις προσώπων, εταιρίες που δεν έχουν
νομική προσωπικότητα, μπορούν να παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα στα
οποία έχει ανατεθεί, η διαχείριση των υποθέσεων του. Το ίδιο ισχύει και για τις κοινοπραξίες. Συλλογικές συμβάσεις. Ποιούς δεσμεύουν. 40/312

Διαζύγιο
Διαζύγιο. Δύο αντίθετες αγωγές για λύση του γάμου. Δεκτές αμφότερες και λύση του
γάμου για ισχυρό κλονισμό. Κανένας δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση. Αν
ασκηθεί απορρίπτεται. Περιστατικά. 82/254

Διαζύγιο λόγω τετραετούς διάστασης
Διαζύγιο με τετραετή διάσταση. Έχει και στην περίπτωση αυτή εφαρμογή το άρθρο 281
ΑΚ. Μπορεί δηλαδή να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώματος προς διάζευξη καταχρηστική, προκειμένου να μην επέλθει στο σύζυγο του αντιδίκου που αντιτίθεται στο διαζύγιο, αφόρητη κατάσταση από τις συνέπειες του διαζυγίου ως αποτέλεσμα αυτού και όχι
από τις συνέπειες προηγούμενων από την άσκηση της αγωγής γεγονότων ή συμπεριφοράς έστω και σκληρών του ενάγοντος. Συνεπώς όλα τα περιστατικά που ανάγονται
στο προγενέστερο της αγωγής χρόνο είναι απρόσφορα να θεμελιώσουν ένσταση κατά-
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χρησης δικαιώματος, η οποία μπορεί να θεμελιωθεί μόνο σε περιστατικά μεταγενέστερα
του διαζυγίου, δηλαδή σε συνέπειες για τον εναγόμενο ή τα ανήλικα τέκνα των συζύγων
ασυνήθως σκληρές που υπάρχουν σε ειδικές ακραίες περιπτώσεις, εξ αιτίας εξαιρετικών και άκρως σοβαρών περιστάσεων, που δεν αποτελούν φυσική συνέπεια του διαζυγίου. Εκκρεμοδικία δεν συντρέχει από την άσκηση αγωγών διαζυγίου του ίδιου προσώπου, εφόσον η καθεμία στηρίζεται σε διαφορετική από εκείνη αιτία. Περιστατικά. 599/268

Διαθήκη
Διαθήκη με την οποία εγκαθίσταται κληρονόμος μόνο σε δωμάτιο οικοδομής και συγκυριότητα σε αποθήκη. Περιστατικά. 660/241
Διαθήκη. Από ανίκανο. Έννοια της ανικανότητας για σύνταξη διαθήκης. Ψυχική ή διανοητική διαταραχή του διαθέτη. Απαιτείται να αποδειχθεί η ψυχική ή διανοητική διαταραχή του διαθέτη κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης. Πότε πρέπει να υπάρχει η ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης στις διάφορες περιπτώσεις. Μυστική διαθήκη. Η ικανότητα του διαθέτη (1719 παρ.3 ΑΚ) για την έγκυρη σύνταξη της αρκεί να υπάρχει κατά
το χρόνο που συντάσσεται η περί εγχειρήσεως πράξη του σ/φου και μέχρι πέρατος της.
Στη μυστική διαθήκη έχει εφαρμογή το άρθρο 438 ΚΠολΔ. Περιστατικά. 148/287
Διαθήκη. Προσβολή της υπογραφής. Δεν υπάρχει κώλυμα να εξεταστούν μάρτυρες δικηγόροι, κληρικοί ή συμβολαιογράφος που συνέπραξε στη σύνταξή της. Ο συμβολαιογράφος δεν είναι εξαιρετέος μάρτυρας, εκτός αν η διαθήκη προσβάλλεται ως άκυρη για
τυπικό ελάττωμα που αποδίδεται στο συντάκτη συμβολαιογράφο. 883/302

Διαθήκη ιδιόγραφη
Ιδιόγραφη διαθήκη. Από τη χρονολογία πρέπει να προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και το έτος. Ο
νόμος πάντως δεν απαιτεί τα στοιχεία της χρονολογίας να αναγράφονται στη διαθήκη αλλά να
προκύπτουν απ’ αυτήν. Επομένως το στοιχείο ή τα στοιχεία που λείπουν μπορούν να αναπληρωθούν από το περιεχόμενο της διαθήκης καθ’ εαυτό ή σε συνδυασμό και σε συνάρτηση με άλλα στοιχεία ή γεγονότα που βρίσκονται εκτός διαθήκης και είναι αναμφίβολα ή πασίδηλα, λαμβάνονται δε υπόψη προς το σκοπό αποσαφήνισης και μόνο του περιεχομένου
της διαθήκης. Αν από τα στοιχεία αυτά δεν καθίσταται εφικτό να καθοριστούν όλα τα στοιχεία της χρονολογίας και αυτή παραμένει ατελής ή ελλιπής, η ιδιόγραφη διαθήκη είναι άκυρη.
Ένσταση του άρθρου 281ΑΚ μπορεί να προταθεί από αυτόν που αντλεί δικαιώματα από τη
διαθήκη εναντίον εκείνου που επικαλείται την ακυρότητα της διαθήκης. Περιστατικά. 76/281
Ιδιόγραφη διαθήκη. Πρέπει να έχει γραφεί ολόκληρη, χρονολογηθεί και υπογραφεί με το
χέρι του διαθέτη, αλλιώς προσβάλλεται από οποιονδήποτε έχει συμφέρον και κηρύσσεται
άκυρη. Κύριοι διάδικοι. Αποτελεί τεκμήριο γνησιότητας πενταετία από τη δημοσίευση της
χωρίς να αμφισβητηθεί η γνησιότητα της. Η προσβολή της διαθήκης ως πλαστής δεν είναι απαραίτητη γιατί θεωρείται άκυρη η διαθήκη και όταν γράφτηκε αλλού με υπαγόρευση του διαθέτη. Περιστατικά. Τρεις εκθέσεις πραγματογνωμόνων. Αποτέλεσμα. 236/291

Διαθήκη μυστική
Διαθήκη. Από ανίκανο. Έννοια της ανικανότητας για σύναψη διαθήκης. Ψυχική ή διανο-
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ητική διαταραχή του διαθέτη. Απαιτείται να αποδειχθεί η ψυχική ή διανοητική διαταραχή
του διαθέτη κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης. Πότε πρέπει να υπάρχει η ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης στις διάφορες περιπτώσεις. Μυστική διαθήκη. Η ικανότητα
του διαθέτη (1719 παρ.3 ΑΚ) για την έγκυρη σύνταξη της αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο που συντάσσεται η περί εγχειρήσεως πράξη του σ/φου και μέχρι πέρατος της. Στη
μυστική διαθήκη έχει εφαρμογή το άρθρο 438 ΚΠολΔ. Περιστατικά. 148/287

Διακοπή δίκης λόγω θανάτου
Διακοπή της δίκης λόγω θανάτου του διαδίκου και επανάληψη της δίκης με πρόσκληση
των κληρονόμων από τον αντίδικο του θανόντος. Ο προσκαλών πρέπει να αποδείξει
τη νομιμοποίηση του προσκαλουμένου που ερευνάται αυτεπαγγέλτως, χωρίς να αρκεί
η ομολογία από την ερημοδικία. Επανάληψη της συζήτησης με απόφαση του δικαστηρίου (254 παρ.1 εδ.α ΚΠολΔ). Αυτό γίνεται για την προσκομιδή οποιαδήποτε αποδεικτικού μέσου και ιδιαίτερα εγγράφων ιδιωτικών ή δημοσίων όταν από παραδρομή ή για
άλλο λόγο δεν προσκομίσθηκαν ή εκ των υστέρων κρίθηκε αναγκαία η προσκομιδή τους.
Αναβολή, ερήμην των διαδίκων, για να προσκομισθούν έγγραφα. Περιστατικά. 319/397

Διανομή ακινήτου
Διανομή ακινήτου μεταξύ όλων των συγκυρίων με συμβόλαιο που μεταγράφηκε. Ο χρησάμενος μετά ταύτα εμφανίζεται ως εξ αδιαιρέτου συννομέας του όλου ακινήτου σε δίκη
ασφαλιστικών μέτρων περί νομής με γείτονα. Το ειρηνοδικείο δέχεται την άποψη ότι είναι συννομέας και η απόφασή του επικυρώνεται από το Πρωτοδικείο. Έτσι η διανομή
εξαφανίζεται. Μετά ταύτα διένεξη μεταξύ χρήστη και χρησάμενου όπου ο χρησάμενος
ισχυρίζεται ότι δεν είναι κύριος ορισμένου τμήματος αλλά συννομέας του όλου ακινήτου, επικαλούμενος δεδικασμένο από την πιο πάνω δίκη. Το Εφετείο αποφαίνεται ότι
δεν υπάρχει δεδικασμένο ούτε και προσωρινό. 16/184
Διανομή ακινήτων. Ορισμένοι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν κοινή μερίδα, η οποία λογίζεται ως ενιαία. Το αίτημα αυτό πρέπει να προταθεί κατά την πρώτη συζήτηση στον
α΄ βαθμό. 427/230

Διαπραγματεύσεις
Διαπραγματεύσεις. Σύμβαση που απαιτεί έγγραφο(μίσθωση ακινήτου). Οι διαπραγματεύσεις διαρκούν μέχρι την νομότυπη κατάρτιση της σύμβασης ή την οριστική ματαίωση.
Πταίσμα κατά τις διαπραγματεύσεις , δηλαδή μη τήρηση των κανόνων που επιβάλλουν
η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Τότε οφείλεται αποζημίωση που δεν περιλαμβάνει το διαφυγόν κέρδος ή το διαφέρον εκπληρώσεως , αλλά το αρνητικό της συμβάσεως διαφέρον που μπορεί να συνίσταται σε ζημία θετική(δαπάνες) ή αποθετική (ακύρωση άλλης ευκαιρίας). Αποζημίωση για ηθική βλάβη δεν επιδικάζεται. Αποζημίωση οφείλεται και στην περίπτωση αυθαίρετης ματαίωσης της κατάρτισης τυπικής σύμβασης
καθόν χρόνο οι διαπραγματεύσεις είχαν ολοκληρωθεί και απομένει μόνο η περιβολή
του νομότυπου της σύμβασης και ο υπαίτιος της ματαίωσης είχε παράσχει διαβεβαιώσεις περί του ότι η σύναψή της πρέπει να θεωρείται βέβαιη. 235/379
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Διαταγή πληρωμής
Διαταγή πληρωμής. Έκδοση σε βάρος αποβιώσαντος προσώπου. Ζητείται η αναγνώριση της ανυπαρξίας της δικαστικής απόφασης από τον έχοντα έννομο συμφέρον. Υποβολή αίτησης για έκδοσή της μετά το θάνατο του οφειλέτη. Ως προς τον αποβιώσαντα
είναι αυτοδικαίως άκυρη. Η ανακοπή από κληρονόμο του οφειλέτη είναι απαράδεκτη για
έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης. 74/326
Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής και ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Διαδικασία έγκυρης
άσκησής τους (κατάθεση - επίδοση κ.λ.π.). Η επίδοση πρέπει να γίνει είτε στο διάδικο
είτε στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για έκδοση της διαταγής. Όχι στον δικηγόρο
που είχε συμπαρασταθεί στη συζήτηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης με τον υπογράψαντα την αίτηση. Ιδιωτικό έγγραφο. Πρέπει να φέρει την υπογραφή του εκδότη του. Ιδιωτικό έγγραφο που περιέχει κάποιες «ιδιόγραφες σημειώσεις» χωρίς υπογραφή, δεν έχει,
κατ’ αρχήν, αποδεικτική αξία. Είναι όμως ένα έγγραφο και στη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων λαμβάνεται υπόψη και αν δεν πληροί τους όρους του νόμου. Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή. Μετά την ανακοπή πρέπει να επιδίδεται ή στον αντίδικο ή στον δικηγόρο
που υπέγραψε την αίτηση για έκδοση της διαταγής και όχι σε άλλο αντίκλητο. 665/565
Διαταγή πληρωμής. Απαραίτητο για την έκδοση διαταγής, να αποδεικνύεται η οφειλή από
δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Αν δεν υπάρχει έγγραφο αλλά άλλα αποδεικτικά μέσα, δεν
εκδίδεται διαταγή και αν εκδοθεί τότε αυτή ακυρώνεται. Το δικαστήριο που δικάζει την
ανακοπή σε ανυπαρξία εγγράφων και προσαγωγή άλλων αποδεικτικών μέσων κατά τη
συζήτηση της ανακοπής, θα την απορρίψει, χωρίς όμως να παράγεται δεδικασμένο. Τιμολόγια. Δεν είναι έγγραφα για την έκδοση διαταγής πληρωμής, αν δεν έχουν την υπογραφή του αγοραστή. Αν όμως τα τιμολόγια δεν φέρουν την υπογραφή του αγοραστή
αλλά συνδυάζονται με άλλα έγγραφα που φέρουν την υπογραφή (όπως π.χ. δελτία αποστολής με υπογραφή) τότε μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. 113/585
Διαταγή πληρωμής. Πότε αποτελεί δεδικασμένο. 269/586
Διαταγή πληρωμής. Αντικείμενο της δίκης της ανακοπής κατά της διαταγής είναι η ορθότητα ή μη της έκδοσης διαταγής. Έτσι, ομοίως, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της ανακοπής λόγοι που ανάγονται σε επιγενόμενη του χρόνου έκδοσης της διαταγής πληρωμής απόσβεση της απαίτησης, αφού εξ ορισμού δεν υπάρχουν κατά την έκδοση της διαταγής ούτε μπορούν να προταθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη σχετική δίκη. Όμως αυτά
τα περιστατικά (εξόφλησης, παραγραφής σε επιδικία κ.λ.π.) μπορούν να προταθούν με
την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, αν επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση. 410/589
Διαταγή πληρωμής και δεδικασμένο. Λεπτομέρειες και ζητήματα. 739/595

Διατροφή τέκνου
Διατροφή ανηλίκου. Αγωγή κατά του πατέρα, που είναι κάτοικος Πειραιά, ενώ το ανήλικο κατοικεί στην Αμαλιάδα. Αρμόδιο για να δικάσει την αγωγή αυτή είναι το Μον.Πρωτ.
Αμαλιάδας. 779/271
Διατροφή ανηλίκων. Σε σχετική δίκη δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση εγγράφων προτάσεων. Όλοι οι ισχυρισμοί, όμως, πρέπει να καταχωρούνται, έστω και επιγραμματικά
στα πρακτικά. Αν διαταχθεί από το δικαστήριο η κατάθεση προτάσεων, η οποία είναι
υποχρεωτική για τους διαδίκους, τότε αρκεί η μόνο σ’ αυτές αναφορά των ισχυρισμών.
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Αν δεν έχουν προταθεί προφορικά στο ακροατήριο, είναι απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί αυτοί για έλλειψη προδικασίας και το απαράδεκτο αυτό λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως. Περιστατικά. 479/435
Διατροφή τέκνων από τους γονείς. Ο εναγόμενος γονέας μπορεί να προτείνει στην πρώτη
συζήτηση στο Πρωτοδικείο την ένσταση ότι υπάρχει και άλλος γονέας που έχει την οικονομική δυνατότητα, αν η συμβίωση εξακολουθούσε, να προσφέρει διατροφή για το τέκνο. Πρόκειται για ένσταση που προτείνεται κατά την έναρξη της συζήτησης στο πρωτόδικο δικαστήριο
με σαφή και ορισμένη δήλωση του εναγομένου στα πρακτικά. Αν ο εναγόμενος έχει καταθέσει προτάσεις αρκεί η δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του ότι αναφέρεται στις προτάσεις του. Αν πρόκειται να κατατεθούν οι προτάσεις μετά την άσκηση αρκεί η συνοπτική προβολή των σχετικών ενστάσεων στο ακροατήριο με καταχώριση στα πρακτικά και είναι επιτρεπτή η διεξοδικότερη ανάλυση τους στις προτάσεις. Αν με την αγωγή δε ζητηθεί ολόκληρο το
ποσό που απαιτείται για τη διατροφή, αλλά μόνο τμήμα του συνόλου της διατροφής που βαραίνει τον εναγόμενο, τότε πρόκειται για άρνηση. Τότε ο συσχετισμός των οικονομικών δυνάμεων των δύο γονέων πρέπει να γίνει από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. Περιστατικά. Ένορκες
βεβαιώσεις. Στις ειδικές διαδικασίες δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός τους. Καθορισμός
ύψους διατροφής. Πραγματικά περιστατικά που εκτιμήθηκαν από το Εφετείο. Απρόσοδη περιουσία. Λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της συμμετοχής στη διατροφή του τέκνου.
Περιστατικά αναλυτικά για τον καθορισμό της διατροφής κάθε γονέα. 364/260
Διατροφή τέκνων. Απαραίτητα στοιχεία για να είναι ορισμένη η αγωγή. Μόνη η αναφορά στο δικόγραφο ότι ο δικαιούχος ανήλικος δεν έχει περιουσία, καθιστά την αγωγή αόριστη και απορριπτέα. Περιστατικά. 560/267
Αγωγή μητέρας για διατροφή τέκνων κατά του πατέρα, χωρίς να αναφέρεται στην επικεφαλίδα
της αγωγής η ιδιότητα της ως νόμιμης αντιπροσώπου. Γράφεται μόνο το ονοματεπώνυμό της.
Από το κείμενο αυτό είναι φανερή η ιδιότητά της και συνεπώς η αγωγή δεν είναι άκυρη. 402/421

Διατροφή μεταξύ συζύγων εν διαστάσει
Διατροφή μεταξύ συζύγων. Αποχώρηση του συζύγου από την οικογενειακή στέγη. Οφείλει
διατροφή στη σύζυγο έστω και αν αναγκάστηκε να προβεί σε διακοπή της συμβίωσης από
παράπτωμα του δικαιούχου. Αν αυτό το παράπτωμα αποτελεί λόγο διαζυγίου δικαιούται να ζητήσει από το δικαστήριο να πληρώνει ελαττωμένη διατροφή(τα απολύτως αναγκαία). 244/260

Διατυπώσεις άρθρου 999 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ (Πλειστηριασμός)
Πλειστηριασμός. Ανακοπή για την ακύρωση έκθεσης πλειστηριασμού και της περίληψης
κατακυρωτικής έκθεσης που εκδόθηκε με βάση αυτήν. Στάδια της αναγκαστικής εκτέλεσης
(934 ΚΠολΔ). Πλειστηριασμός ακινήτου. Διατυπώσεις άρθρου 999 παρ.4ΚΠολΔ. Η διάταξη αφορά στην καθ’ ολοκληρία παράλειψη των διατυπώσεων και όχι και την περίπτωση που αυτές έλαβαν χώρα αλλά με τρόπο δικονομικώς άκυρο. Έκθεση κατασχέσεως και
πρόγραμμα πλειστηριασμού. Επίδοση για νομικό πρόσωπο όχι στο νόμιμο εκπρόσωπο
αλλά σε τρίτο. Είναι βάσιμος ο λόγος της ανακοπής αλλά η ανακοπή πρέπει να ασκηθεί
μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ.1 εδ. β ΚΠολΔ δηλαδή μέχρι την έναρξη του
πλειστηριασμού. Τόπος διενέργειας του πλειστηριασμού. Διοικητική μεταβολή. Έδρα του
δήμου ή της κοινότητας κατά το άρθρο 998 παρ.2 ΚΠοΛΔ είναι εκείνη του χρόνου διενέρ-
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γειας του πλειστηριασμού. Η σχετική παράβαση συνεπάγεται ακυρότητα που κρίνεται με
βάση τη διάταξη του άρθρου 159 παρ.3 ΚΠολΔ εφόσον επήλθε ζημία όχι μόνο δικονομική
αλλά και οικονομική που δεν διορθώνεται παρά μόνο με την ακύρωση. Περιστατικά. 178/357

Διαφέρον αρνητικό συμβάσεων
Σύμβαση που απαιτεί έγγραφο (μίσθωση ακινήτου). Οι διαπραγματεύσεις διαρκούν μέχρι την
νομότυπη κατάρτιση της σύμβασης ή την οριστική ματαίωση. Πταίσμα κατά τις διαπραγματεύσεις , δηλαδή μη τήρηση των κανόνων που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Τότε οφείλεται αποζημίωση που δεν περιλαμβάνει το διαφυγόν κέρδος ή το διαφέρον εκπληρώσεως , αλλά το αρνητικό της συμβάσεως διαφέρον που μπορεί να συνίσταται
σε ζημία θετική(δαπάνες) ή αποθετική (ακύρωση άλλης ευκαιρίας). Αποζημίωση για ηθική
βλάβη δεν επιδικάζεται. Αποζημίωση οφείλεται και στην περίπτωση αυθαίρετης ματαίωσης
της κατάρτισης τυπικής σύμβασης καθόν χρόνο οι διαπραγματεύσεις είχαν ολοκληρωθεί και
απομένει μόνο η περιβολή του νομότυπου της σύμβασης και ο υπαίτιος της ματαίωσης είχε
παράσχει διαβεβαιώσεις περί του ότι η σύναψή της πρέπει να θεωρείται βέβαιη. 235/379

Διαφορές ιδιωτικού δικαίου
Ευθύνη του Δημοσίου κ.λ.π. νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η ευθύνη του είναι
για παράνομες πράξεις και παραλείψεις για έκδοση εκτελεστών πράξεων αλλά και από
τις υλικές ενέργειες που τελέσθηκαν σε συνάρτηση με την οργάνωση και τη λειτουργία
της δημόσιας υπηρεσίας ή εξαιτίας τους, οι οποίες όμως δεν συνδέονται με την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας τους. Διαφορά ιδιωτικού δικαίου (δηλαδή αυτής που συνδέεται με ιδιωτική διαχείριση περιουσίας του δήμου) εισάγεται στα πολιτικά δικαστήρια
και όχι στα διοικητικά. Ισχυρισμός με τις προτάσεις στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ότι
το πολιτικό δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία να δικάσει την αγωγή γιατί υπάγεται στα διοικητικά δικαστήρια. Καλώς προτείνεται στο Εφετείο. Περιστατικά. 272/388

Διαφυγόν κέρδος
Αδικοπραξία. Ζημία θετική και διαφυγόν κέρδος. Άρθρο 930 παρ.3 ΑΚ. Η κατά του ζημιώσαντα αξίωση του παθόντος για αποζημίωση δεν μπορεί να αποκρουσθεί από τον ζημιώσαντα εκ του λόγου ότι άλλος, εκ του νόμου υποχρεούμενος, κατέβαλε στον παθόντα, που απέσχε από την εργασία του τις αποδοχές του. Η υποχρέωση του τρίτου προς
παροχή μπορεί να στηρίζεται και σε σχέση δημοσίου δικαίου όπως στην περίπτωση του
Δημοσίου που παρέχει το μισθό σε πρόσωπο που δεν μπορεί να προσφέρει εργασία
λόγω ανικανότητας του από ατύχημα. Ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ. Πληρώνει αυτό τα νοσήλεια αλλά ο παθών εισπράττει και την ζημία του από τον υπαίτιο. Περιστατικά. 43/67
Διαφυγόν κέρδος, δηλαδή απώλεια κερδών. Πρέπει για το ορισμένο της αγωγής να εκτίθενται
σ’αυτήν με σαφήνεια και πληρότητα τα στοιχεία της αδικοπραξίας (παράνομη και υπαίτια πράξη ή παράλειψη κ.λπ.) και τα στοιχεία που προσδιορίζουν την προσδοκία ορισμένου κέρδους με
βάση την κατά συνήθη πορεία των πραγμάτων πιθανότητα, τις ειδικές περιστάσεις και τα ληφθέντα προπαρασκευαστικά μέτρα. Ανάλυση των στοιχείων αυτών. Περιστατικά με παράνομη επιχωμάτωση τάφρου και ζημίες από πλημμύρες. Υπαιτιότητα. Καθορισμός ζημίας του ενάγοντα ιδιο-
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κτήτη από τη μη δυνατότητα καλλιέργειας αραβοσίτου. Τρόπος υπολογισμού της ζημίας. 158/349
Διαφυγόντα κέρδη της ενάγουσας η οποία εργαζόταν σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος(μαγείρισσα) και απείχε από την εργασία της λόγω τραυματισμού της σε τροχαίο ατύχημα. Δεν είναι αναγκαίο για το ορισμένο του δικογράφου της αγωγής να αναφέρεται ότι η ενάγουσα ήταν εφοδιασμένη με βιβλιάριο υγείας ούτε να γίνεται επίκληση
της ύπαρξης αυτού του βιβλιαρίου. Περιστατικά. 481/723

Διεθνής δικαιοδοσία
Διεθνής δικαιοδοσία. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται Έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει
αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Έτσι, ιδιωτικές διεθνείς διαφορές, εφόσον συνδέονται με την
ελληνική πολιτεία με στοιχείο θεμελιωτικό αρμοδιότητας ελληνικού δικαστηρίου κατά τις διατάξεις
περί γενικών και ειδικών δωσιδικιών υπάγονται στα ελληνικά δικαστήρια. Στην περίπτωση αυτή, τα
ελληνικά δικαστήρια εφαρμόζουν επί του δικονομικού πεδίου αποκλειστικώς το ελληνικό δικονομικό
δίκαιο, επί του πεδίου δε του ουσιαστικού δικαίου το από τις διατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου υποδεικνυόμενο ως εφαρμοστέο δίκαιο. Συμβάσεις. Ποιό δίκαιο εφαρμόζεται. 735/47

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 2735/1999). Για να είναι έγκυρη απαιτείται έγγραφο, που είναι συστατικό. Του εγγράφου χωρεί ερμηνεία (άρθρα 173 και 200 ΑΚ) όταν υπάρχει κενό στη συμφωνία ή γεννάται αμφιβολία με τις δηλώσεις βουλήσεως. Περιστατικά. 500/439

Διεθνής μεταφορά εμπορευμάτων - Σύμβαση της Γενεύης
Διεθνής μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς. Διεθνής σύμβαση της Γενεύης που κυρώθηκε με
τον ν.559/1977. Ευθύνη του μεταφορέως για ολική ή μερική απώλεια και βλάβη των εμπορευμάτων που λαμβάνει χώρα μεταξύ του χρόνου που παραλήφθηκαν τα εμπορεύματα προς
μεταφορά και του χρόνου παραδόσεώς τους καθώς επίσης και για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση. Η ζημιά την οποία οφείλει να καταβάλει ο μεταφορέας στο δικαιούχο εκτιμάται αντικειμενικά και υπολογίζεται διαζευκτικώς, με βάση την αξία του εμπορεύματος στον
τόπο και χρόνο κατά τον οποίο έγιναν δεκτά προς μεταφορά, σύμφωνα με την τιμή του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων ή την τρέχουσα τιμή της αγοράς ή την συνηθισμένη τιμή των εμπορευμάτων του ίδιου είδους και ποσότητας. Ο μεταφορέας ευθύνεται όχι μόνο με τις δικές του
πράξεις ή παραλείψεις αλλά και για τις πράξεις ή παραλείψεις των πρακτόρων και υπαλλήλων του και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων τις υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποίησαν
για την εκτέλεση της μεταφοράς. Απαλλαγή μεταφορέως όταν αποδείξει ότι η απώλεια, βλάβη η καθυστέρηση προκλήθηκε από συνθήκες που δεν μπορούσε να προβλέψει ακόμα και
αν επεδείκνυε τον κατά τις περιστάσεις υψηλότερο βαθμό επιμέλειας. Παράλληλα με την συμβατική ευθύνη ο μεταφορέας ευθύνεται και κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών. Ηθελημένη
κακή διαχείριση. Έννοια. Ευθύνεται ο μεταφορέας κατά το κοινό δίκαιο προς πλήρη αποζημίωση του παθόντος (θετική και διαφυγόν κέρδος). Περιστατικά καθυστέρησης παράδοσης του
εμπορεύματος επειδή ο οδηγός συνελήφθη για λαθρεμπορία στο ιταλικό έδαφος. Καθυστέρηση παραδόσεως του εμπορεύματος και υπαναχώρηση του πελάτη που είχε συμφωνήσει
την αγορά του. Αποδεικνύεται όμως ότι το εμπόρευμα πωλήθηκε μετά ταύτα σε άλλους αγο-
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ραστές χωρίς να ζημιώσει. Άρα η αγωγή με αίτημα την επιδίκαση του κέρδους που απώλεσε
η πωλήτρια από την υπαναχώρηση είναι ουσιαστικά αβάσιμο αφού το κέρδος το εισέπραξε
από τις μεταγενέστερες πωλήσεις προς τρίτους. Περιστατικά. 24/494

Διευθύνων σύμβουλος
Ανώνυμη Εταιρία. Διευθύνων Σύμβουλος. Συνδέεται με την Α.Ε. με σχέση εντολής. Αν
λαμβάνει αμοιβή, η σχέση του χαρακτηρίζεται ως μίσθωση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
Δεν αποκλείεται σε εκτέλεση της σύμβασης να παρέχει παράλληλα προς τα καθήκοντα
που έχει από το νόμο ή το καταστατικό της εταιρίας και υπηρεσίες με αμοιβή τακτικώς
προσδιορισμένη. Υπολογισμός των αξιώσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου. 374/546

Δικαιοδοσία εκούσια
Νομικό πρόσωπο (ανώνυμες εταιρίες). Έλλειψη διοίκησης ή αντίθεση συμφερόντων. Ο
πρόεδρος Πρωτοδικών διορίζει προσωρινή διοίκηση (69ΑΚ). Σχετική αίτηση. Δικάζεται
με την εκουσία δικαιοδοσία. Περιστατικά. 35/502
Ληξιαρχικές πράξεις. Διόρθωσή τους. Βεβαίωση γεγονότος για σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης, ονοματοδοσίας κλπ. Αρμόδιο το Μον.Πρωτοδικείο που δικάζει κατά την εκουσία δικαιοδοσία. Οικογενειακές μερίδες που τηρούν οι δήμοι και κοινότητες δεν είναι ληξιαρχικά βιβλία ούτε
οι σχετικές εγγραφές σ’αυτές φέρουν χαρακτήρα, ληξιαρχικών πράξεων. Περιστατικά. 292/651
Αγωγή για διόρθωση πρώτης κτηματολογικής εγγραφής ενώπιον του Πρωτοδικείου.
Είναι απορριπτέα γιατί έπρεπε να εισαχθεί κατά την εκουσία δικαιοδοσία και μόνον αν
απορριφθεί ως νόμω ή ουσία αβάσιμη να εισαχθεί κατά την τακτική διαδικασία με αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Περιστατικά. 448/791
Κτηματολόγιο. Παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης στο κτηματολογικό γραφείο όταν έχει
ολοκληρωθεί το στάδιο των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό φύλλο και έχει τεθεί
σε ισχύ το κτηματολόγιο με συνέπεια να φέρει αυτό ανακριβώς ΚΑΕΚ «αγνώστου». Αίτηση διόρθωσης κατά την εκούσια διαδικασία της ανακριβούς εγγραφής για να κατοχυρωθούν οι αιτούντες συγκύριοι του ακινήτου. Κύρια παρέμβαση του δημοσίου με αίτημα την απόρριψη της αίτησης. Εκούσια δικαιοδοσία. Η έννοια των διαδίκων στη διαδικασία αυτή έχει άλλο περιεχόμενο. Πρόκειται ουσιαστικά για «ενδιαφερόμενους». Τρόποι κτήσεως της ιδιότητας του διαδίκου στην εκούσια δικαιοδοσία. Περιστατικά. 673/808

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων
Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Πότε έχουν τέτοια τα πολιτικά δικαστήρια. Επιδίωξη με
αγωγή ή με ένσταση της αναγνώρισης της ανυπαρξίας μιας δικαστικής απόφασης, είναι επιτρεπτή, αλλά μόνο για ορισμένους λόγους (313 ΚΠολΔ). Η δικαστική αρμοδιότητα κρίνεται από τη
φύση της διαφοράς, την οποία δεν μπορεί να μεταβάλει ο νομοθέτης και, σε συνάρτηση με τη
θεμελιώδη αυτή αρχή, ότι η, κατά νομοθετική πρόβλεψη, παρεμβολή ενδεχομένως της διοικήσεως δεν μεταβάλλει τη φύση της διαφοράς, για την οποία δικαιοδοτική αρμοδιότητα παραμένει αδιατάρακτη, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά από το χαρακτήρα της υποκείμενης σχέσεως.
Περαιτέρω ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός έννομων σχέσεων και καταστάσεων αποτελεί έργο
της δικαιοδοτικής λειτουργίας και δεν χωρεί σ’ αυτό επέμβαση του νομοθέτη. Τακτικά διοικητικά
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δικαστήρια. Υπάγονται όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας. Οι διαφορές από τις συμβάσεις εργασίας μισθωτών που συνδέονται με το Δημόσιο και λοιπά ανωτέρω νομικά πρόσωπα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αλλά στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, ακόμα και αν παρεμβάλλεται πράξη της διοικήσεως, αφού χωρίς υποκείμενη σχέση δημόσιου δικαίου δεν είναι δυνατόν να ανακύψει αρμοδιότητα της διοικητικής δικαιοδοσίας. Π.Δ. 164/2004. Ρυθμίσεις σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου. Περιεχόμενο και προϋποθέσεις. Περιστατικά. 641/675

Δικαστής
Δικαστής. Υποχρέωσή του να εκδώσει την απόφαση του μέσα σε χρονική διάρκεια από
τη συζήτηση (8) μηνών. Έκδοση απόφασης μετά την προθεσμία των οκτώ μηνών. Δεν
είναι άκυρη η απόφαση που εκδίδεται. 47/314
Απόφαση δικαστική. Αν μετά το τέλος της συζήτησης είναι αδύνατο να εκδοθεί απόφαση,
η συζήτηση επαναλαμβάνεται με κλήση και κοινοποίηση είτε με την επιμέλεια κάποιου διαδίκου είτε της γραμματείας του δικαστηρίου. Αυτό συμβαίνει όταν ο δικαστής αποχωρήσει
λόγω παραίτησης από την υπηρεσία και επιστρέψει τις εκκρεμείς δικογραφίες. Η νέα συζήτηση είναι συνέχεια της πρώτης και δεν απαιτείται κατάθεση νέων προτάσεων. Επιτρεπτή
η συμπλήρωσή τους. Ο διάδικος που δεν παρίσταται κατά τη νέα συζήτηση θεωρείται αντιμωλία και δεν χρειάζεται η κατάθεση των προτάσεων. Τα πρακτικά της πρώτης συζήτησης
αποτελούν πλήρη απόδειξη. Δεκτοί και οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως. Περιστατικά. 571/450

Δικαστήρια πολιτικά
Πώληση σε Δήμο εμπορευμάτων. Άρνηση του Δήμου να πληρώσει το τίμημα αν και παρέλαβε τα εμπορεύματα και αποδέχεται την οφειλή του. Αγωγή εκκλητή ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου ( όχι του διοικητικού) με βάση τη σύμβαση της πώλησης και επικουρικά του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Περιστατικά. 778/477

Δικαστήρια διοικητικά
Ωρομίσθιος καθηγητής που προσλαμβάνεται για διδασκαλία. Η αγωγή του δικάζεται στα
διοικητικά δικαστήρια. Δικαιολογία και περιστατικά. 219/377

Δικαστικά τεκμήρια
Τεκμήρια δικαστικά. Είναι και αυτά αποδεικτικά μέσα. Μεταξύ αυτών είναι και η ημιτελής κατάθεση μάρτυρα, οι ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν στα πλαίσια άλλης δίκης μεταξύ των
ιδίων διαδίκων, όπως σε δίκη για λήψη ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ των διαδίκων, εφόσον
βέβαια, δεν λήφθηκαν για να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά μέσα στη συγκεκριμένη δίκη, οι
φωτογραφίες και οι αποδεικτικοί συλλογισμοί αποφάσεων δικαστηρίων. Περιστατικά. 637/459

Δικαστική απόφαση
Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Πότε έχουν τέτοια τα πολιτικά δικαστήρια. Επι-
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δίωξη με αγωγή ή με ένσταση της αναγνώρισης της ανυπαρξίας μιας δικαστικής απόφασης, είναι επιτρεπτή, αλλά μόνο για ορισμένους λόγους (313 ΚΠολΔ). Η δικαστική αρμοδιότητα κρίνεται από τη φύση της διαφοράς, την οποία δεν μπορεί να μεταβάλει ο νομοθέτης και, σε συνάρτηση με τη θεμελιώδη αυτή αρχή, ότι η, κατά νομοθετική πρόβλεψη,
παρεμβολή ενδεχομένως της διοικήσεως δεν μεταβάλλει τη φύση της διαφοράς, για την
οποία δικαιοδοτική αρμοδιότητα παραμένει αδιατάρακτη, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά από το χαρακτήρα της υποκείμενης σχέσεως. Περαιτέρω ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός έννομων σχέσεων και καταστάσεων αποτελεί έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας και δεν χωρεί σ’ αυτό επέμβαση του νομοθέτη. 641/675

Δικαστική συμπαράσταση
Δήλωση βουλήσεως άκυρη γιατί ο δηλών, κατά το χρόνο που έγινε η δήλωση, δεν είχε
συνείδηση των πράξεών του ή βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που είναι
δυνατόν να συνέτρεχαν στο ίδιο πρόσωπο εφόσον ο νόμος δεν το αποκλείει. Δεν είναι
απαραίτητο ο δικαιοπρακτών να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση δικαστικής συμπαράστασης. Δεν είναι επίσης απαραίτητη η αναφορά της νόσου στην αγωγή. Ο ενάγων οφείλει
να αποδείξει την ασθένεια κατά το χρόνο της δήλωσης. 698/45

Δικαστικό ένσημο
Αγωγή με αντικείμενο περιουσιακό. Πρέπει να αναγράφεται η αξία του για το καθορισμό της κατά τόπο
αρμοδιότητας και την καταβολή δικαστικού ενσήμου.Αν αυτό το στοιχείο δεν περιέχεται στο δικόγραφο,
πρέπει να αναφερθεί με τις προτάσεις της πρώτης συζήτησης. Αλλιώς απορρίπτεται η αγωγή. 26/312
Αυτοκινητικό ατύχημα. Απόρριψη της αγωγής από το Πρωτοδικείο, λόγω μη καταβολής του τέλους δικαστικού ενσήμου. Καταβολή του τέλους εκ των υστέρων και άσκηση έφεσης. 214/711

Δίκη αναγωγής
Ο βαθμός συμμετοχής εκάστου στην πρόκληση του ατυχήματος θα προσδιοριστεί στη
δίκη αναγωγής που θα γίνει μεταξύ τους. 149/708

Δίκη διανομής
Δίκη διανομής που άρχισε. Είναι διπλού χαρακτήρα σε όλη την πορεία της και στο δεύτερο
βαθμό δικαιοδοσίας. Το γεγονός ότι κάποιος ή μερικοί από τους κοινωνούς ως επιτιθέμενος ή αμυνόμενος βρίσκεται σε αντίστοιχη δικονομική θέση κατά την έναρξη του δικαστικού
αγώνα σε κάθε στάδιο αυτού είναι συμπωματικό, αφού καθένας τούτων ανεξάρτητα από
την παραπάνω θέση του, μπορεί να έχει αντίθετα συμφέροντα προς τον άλλο και προβάλλοντας αυτά, να είναι ουσιαστικά αντίδικος του άλλου. Επομένως στη δίκη περί διανομής, ο
εναγόμενος που άσκησε έφεση οφείλει επί ποινή απαραδέκτου να την απευθύνει και κατά
του αναγκαίου ομοδίκου του (συνεναγομένου) στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 517 εδ. β ΚΠολΔ, καθόσον στην ειδική αυτή περίπτωση η παρ.
4 του άρθρου 76 ΚΠολΔ, κατά την οποία «η άσκηση των ενδίκων μέσων από κάποιον από
τους ομοδίκους της παρ. 1 έχει αποτέλεσμα και για τους άλλους» δεν εφαρμόζεται. 604/455
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Δίκη κατ’ έφεση
Ισχυρισμός στην κατ’ έφεση δίκη νέος. Πότε επιτρέπεται. Πάντως ο εφεσίβλητος μπορεί να προτείνει
στην κατ’ έφεση δίκη νέους ισχυρισμούς ως υπεράσπιση κατά της εφέσεως. Περιστατικά. 641/675

Δικηγόροι
Δικηγόρος που παραστάθηκε ως πληρεξούσιος των διαδίκων στην πρωτόδικη δίκη θεωρείται αντίκλητος μόνο για τις αναγόμενες στην πρωτοβάθμια δίκη επιδόσεις εγγράφων συμπεριλαμβανομένης της οριστικής απόφασης. 209/212
Ανακοπή ερημοδικίας. Αιφνίδιο γεγονός ανωτέρας βίας στον πληρεξούσιο δικηγόρο
που δεν κατόρθωσε να παραστεί στο δικαστήριο κατά τη συζήτηση ούτε να ειδοποιηθεί ο εντολέας του. Η απόδειξη των λόγων της ανακοπής γίνεται προαποδεικτικώς με
βάση τα στοιχεία που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, κατά πιθανολόγηση,
άρα λαμβάνονται υπόψη κάθε πρόσφορο μέσον και πέραν των αναφερομένων στον άρθρο 339 ΚΠολΔ ή μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου. Περιστατικά. 217/373
Μάρτυρας δικηγόρος. Ο λόγος εξαίρεσης του καθιερώνεται μόνο υπέρ του πελάτη, όχι
όμως και υπέρ του αντιδίκου του. 381/416
Δικηγόρος. Άσκηση αγωγής για αμοιβές που χειρίσθηκε. Λεπτομέρειες και περιστατικά. 105/771
Δικηγόροι. Όταν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου, πρέπει το δικόγραφο να φέρει την υπογραφή του δικηγόρου (118 ΚΠολΔ ). Αν, κατά νόμο, είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο, πρέπει τα, κατά το άρθρο 118 ΚΠολΔ, συντασσόμενα από αυτόν δικόγραφο να φέρουν και την υπογραφή του, η οποία δεν έχει πανηγυρικό χαρακτήρα αλλά
επιβάλλεται για την εξασφάλιση της γνησιότητας του δικογράφου, το ελάττωμα δε από την
έλλειψη τη υπογραφής του δικηγόρου θεραπεύεται με την διαδικαστική πράξη της κατάθεσης του δικογράφου και την υπογραφή αυτής από δικηγόρο που δικαιούται κατά νόμο
να παρίσταται ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται το έγγραφο. Αναγγελτήριο που επιδίδεται στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο (συμβολαιογράφο), τον επισπεύδοντα και τον καθ’ ού η εκτέλεση, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τον πλειστηριασμό. Για το αναγγελτήριο δεν απαιτείται υπογραφή από δικηγόρο. Περιστατικά. 550/783

Δικηγόροι του ΙΚΑ
Δικηγόροι του ΙΚΑ. Αμειβόμενοι σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια τα οποία καθορίζονται από
τις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ.2 του ν.2753/1999 υπουργικές αποφάσεις στο βαθμό κατά τον οποίο τα ελάχιστα αυτά όρια είναι ανώτερα από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια που ορίζει ο Κώδικας περί Δικηγόρων ΙΚΑ. Είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, απολαύει των προνομίων του Δημοσίου, όσον αφορά
όμως τις δικηγορικές αμοιβές δεν εξομοιώνεται με το δημόσιο αλλά υπάγεται στις ρυθμίσεις που καθορίζουν οι υπουργικές αποφάσεις. Γνωμοδοτήσεις δικηγόρων του ΙΚΑ. 71/768

Δικονομικός εγγυητής
Έφεση. Το αν πρέπει να απευθύνεται και κατά του προσθέτως παρεμβάντος υπέρ του εφεσι-
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βλήτου, εξαρτάται από τη φύση της παρέμβασης, αν δηλ. είναι απλή παρέμβαση ή αυτοτελής
παρέμβαση, στην οποία η ισχύς της απόφασης εκτείνεται στις έννομες σχέσεις του προσθέτως
παρεμβάντος προς τον αντίδικο του. Περίπτωση απλής πρόσθετης παρέμβασης είναι η πρόσθετη παρέμβαση του δικονομικού εγγυητή, είτε εκούσια είτε μετά από προσεπίκληση, όπως της
ασφαλιστικής εταιρείας έναντι του υπαίτιου αυτοκινητικού ατυχήματος. Στην απλή πρόσθετη παρέμβαση δεν απαιτείται η έφεση να στρέφεται και κατά του προσθέτως παρεμβάντος. Αν παρά
ταύτα απευθύνθηκε και κατ’ αυτού απορρίπτεται για έλλειψη εννόμου συμφέροντος. 708/743

Διοικητικά δικαστήρια
Τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Υπάγονται όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας. Οι διαφορές
από τις συμβάσεις εργασίας μισθωτών που συνδέονται με το Δημόσιο και λοιπά ανωτέρω
νομικά πρόσωπα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αλλά στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων,
ακόμα και αν παρεμβάλλεται πράξη της διοικήσεως, αφού χωρίς υποκείμενη σχέση δημόσιου δικαίου δεν είναι δυνατόν να ανακύψει αρμοδιότητα της διοικητικής δικαιοδοσίας. 641/675

Διοικητικές διαφορές
Διοικητικές διαφορές. Χαρακτηριστικά τους. Αγορά από νοσοκομείο φαρμακευτικού υλικού από παραγωγό με πλείονες συμβάσεις πωλήσεως. Στις συμβάσεις πώλησης δεν
περιέχονται ρήτρες που να παρεκκλίνουν από το κοινό δίκαιο και να δημιουργούν υπέρ
του νοσοκομείου τη δυνατότητα να επεμβαίνει μονομερώς στις συμβάσεις, έτσι ώστε να
βρίσκεται σε υπερέχουσα θέση απέναντι στην αντισυμβαλλόμενη πωλήτρια. Άρα δεν είναι διοικητική διαφορά. Εφετείο. Περιστατικά. 5/308
Διοικητικές διαφορές ουσίας. Υπάγονται στα τακτικά δικαστήρια έστω και αν ο ενάγων είναι το δημόσιο ή το ν.π.δ.δ. και εναγόμενος είναι ιδιώτης, εφόσον με την αγωγή επιδιώκεται η ικανοποίηση αξιώσεως που προέρχεται από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου. Διοικητική σύμβαση. Έννοια.
Φαρμακοποιοί. Υποχρεώσεις τους όταν συμβάλλονται είτε ατομικά είτε συλλογικά με το δημόσιο
και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (π.δ. 8/2001). Ο φαρμακοποιός που εισέπραξε περισσότερα απ’ όσα δικαιούται από το δημόσιο ή ν.π.δ.δ.(χωρίς να εισπράξει από τον ασφαλισμένο τη
συμμετοχή του) ενάγεται από το δημόσιο ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου. Αγωγή ασκηθείσα
ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου απορρίπτεται για έλλειψη δικαιοδοσίας. Περιστατικά. 336/406

Διοικητικές συμβάσεις
Διοικητικές διαφορές ουσίας. Υπάγονται στα τακτικά δικαστήρια έστω και αν ο ενάγων είναι το δημόσιο ή το ν.π.δ.δ. και εναγόμενος είναι ιδιώτης, εφόσον με την αγωγή επιδιώκεται η ικανοποίηση αξιώσεως που προέρχεται από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου. Διοικητική σύμβαση. Έννοια.
Φαρμακοποιοί. Υποχρεώσεις τους όταν συμβάλλονται είτε ατομικά είτε συλλογικά με το δημόσιο
και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (π.δ. 8/2001). Ο φαρμακοποιός που εισέπραξε περισσότερα απ’ όσα δικαιούται από το δημόσιο ή ν.π.δ.δ.(χωρίς να εισπράξει από τον ασφαλισμένο τη
συμμετοχή του) ενάγεται από το δημόσιο ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου. Αγωγή ασκηθείσα
ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου απορρίπτεται για έλλειψη δικαιοδοσίας. Περιστατικά. 336/406
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Διόρθωση δικαστικής απόφασης
Διόρθωση δικαστικής αποφάσεως. Διόρθωση δεν επιτρέπεται όταν τα σφάλματα που αποδίδονται στην απόφαση αναφέρονται στην ερμηνεία ή την εφαρμογή ουσιαστικής διάταξης
νόμου ή στην εκτίμηση των αποδείξεων. Δηλαδή η διόρθωση δεν μπορεί να σχετίζεται με
την ουσία της υπόθεσης, να αλλοιώνει την ουσία της αποφάσεως και να μεταβάλλει ή ανακαλεί το περιεχόμενο της. Συνεπώς με τη διαδικασία της διόρθωσης της αποφάσεως (315
ΚΠολΔ) σκοπείται η αποσαφήνιση της διατύπωσης της αποφάσεως και η αποκατάσταση του αληθούς περιεχομένου της, χωρίς να αλλοιώνεται ουσία της. Περιστατικά. 494/436

Δ.Ο.Υ.
Τελωνείο. Με κατασχετήριο έγγραφο προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια τρίτων,
όσων οφείλουν ή μέλλουν να οφείλουν ως μισθώματα σε οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου
για την είσπραξη ταμειακώς βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, που αφορούν πολλαπλά τέλη που επιβλήθηκαν με καταλογιστική πράξη του Τελωνείου Πατρών. Δήλωση τρίτων. Ανακοπή του Τελωνείου με την οποία χαρακτηρίζεται η δήλωση των τρίτων ως αόριστη και ανειλικρινής και με αίτημα να υποχρεωθούν να καταβάλλουν
το οφειλόμενο ποσό. ΚΕΔΕ. Επισπευδόμενη εκτέλεση με βάση τον ΚΕΔΕ σε βάρος τρίτου (άρθρο 32). Η δήλωση του τρίτου που είναι έγγραφη ή προφορική σε προθεσμία οκτώ
ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου, αποτελεί ανακοίνωση του τρίτου απευθυντέα
προς τον κατασχόντα για την ουσιαστική ακρίβεια ή ανακρίβεια των πραγματικών περιστατικών που αναφέρονται στο κατασχετήριο και θεμελιώνουν τα παραγωγικά γεγονότα ή την
άσκηση ή την κατάργηση της απαίτησης που κατασχέθηκε. Αγωγή ανακριβής ή αρνητική.
Συνεπάγεται εκτός από την αποζημίωση του δανειστή (985 ΚΠολΔ) και δικαίωμα άσκησης
ανακοπής από αυτόν. Η δίκη που δημιουργείται με την ανακοπή έχει μόνο αντικείμενο την
έναντι του τρίτου απαίτηση του καθού η κατάσχεση. Ο αρμόδιος εκπρόσωπος του Ελλ. Δημοσίου (διευθυντής ΔΟΥ ή του Τελωνείου) επιλέγει είτε αθροιστικά είτε ένα αναγκαστικό μέτρο κατά την ελεύθερη κρίση του. Λεπτομέρειες. Περιστατικά. 858/485

Δουλεία διόδου
ΓΟΚ (ν. 1577/1985 άρθρ.25). Απαγόρευση σύστασης δουλειών που συνεπάγονται περιορισμό της δυνατότητας ανέγερσης ή επέκτασης των κτιρίων ή εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Η δουλεία διόδου εξαιρείται από την απαγόρευση αυτή αν
είναι η μοναδική δίοδος προς κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου, ή κτιρίου ή αυτοτελούς από πλευράς δόμησης ορόφου. Δουλείες που έχουν συσταθεί πριν τη νόμιμη άδεια οικοδόμησης για να
γίνουν στο δουλεύον ακίνητο κατασκευές ή εγκαταστάσεις που καθιστούν αδύνατη την άσκηση της δουλείας. Δουλείες σκελετού ή δουλεία διόδου δεν εξαιρούνται. Περιστατικά. 637/459

Δουλειά λατομίας
Λατομεία. Δουλειά λατομίας υπέρ τρίτων. Έννοια. Περιστατικά. 345/110
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Δουλεία πραγματική
Δουλεία πραγματική (οδού). Αποκτάται και με έκτακτη χρησικτησία, με συνεχή εικοσαετία μερικής φυσικής εξουσίας. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι ο ασκών την οιονεί νομή δουλεία είναι κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου. Περιστατικά. Πραγματογνωμοσύνη. Διεξαγωγή της-με απουσία των ενδιαφερομένων. Έγκυρα. 206/81
Αγωγή αρνητική που στηρίζεται στην κυριότητα. Ο εναγόμενος μπορεί να προτείνει με τις
προτάσεις του της πρώτης συζήτησης, ένσταση, ότι αυτός ενήργησε την προσβολή της κυριότητας του ενάγοντος δυνάμει δικαιώματός του συνισταμένου σε πραγματική δουλεία σε
βάρος του ακινήτου του ενάγοντος και υπέρ του δικού του ακινήτου. Περιστατικά. 339/108
Δουλείες πραγματικές σε ακίνητα εντός οικισμών προϋπαρχόντων του έτους 1923 (εκτός
εγκεκριμένου σχεδίου). Οι δουλείες αυτές που είχαν συσταθεί έως τη δημοσίευση του ν.
1577/1985 δεν παρεμποδίζουν την έκδοση οικοδομικών αδειών και καταργούνται με την
καταβολή αποζημίωσης που καθορίζει ο ειρηνοδίκης του τόπου που βρίσκεται το δουλεύον, κατόπιν αιτήσεως, μεταξύ άλλων εκείνου στο οποίον έχει χορηγηθεί νόμιμη οικοδομική άδεια για την εκτέλεση εργασιών ασυμβίβαστων με την άσκηση της δουλείας.

Δώμα
Συμφωνία για αποκλειστική χρήση κτίσματος στο δώμα από ένα συνιδιοκτήτη. Η συμφωνία είναι άκυρη. 152/752

Δωρεά
Εικονική πώληση με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Σύμβαση που υποκρύπτεται είναι η δωρεά. Αγωγή για την ακύρωση και την επιστροφή του δωρηθέντος, ύστερα από ανάκληση
της δωρεάς. Από το έγγραφο της πώλησης δεν απαιτείται να αποδεικνύεται η δωρεά που
αποδεικνύεται με τα επιτρεπόμενα εκάστοτε αποδεικτικά έγγραφα. Περιστατικά. 516/38
Δωρεά εν ζωή. Ανάκληση για βαρύ παράπτωμα του δωρεοδόχου κατά του δωρητή, της
συζύγου του ή στενού συγγενή του. Ανάκλησή της. Γίνεται με άτυπη σχετική δήλωση του
δωρητή προς το δωρεοδόχο, συνεπώς και με αγωγή, τα δε αποτελέσματα της ανάκλησης
επέρχονται ευθύς ως περιέλθει η δήλωση σ’ αυτόν περί ανακλήσεως ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του και εφόσον ο λόγος της ανάκλησης είναι αληθινός και δύναται να δικαιολογήσει
την ανάκληση. Γονική παροχή. Ο νομοθέτης χαρακτηρίζει γονική παροχή εκείνη που δεν
υπερβαίνει το μέτρο το επιβαλλόμενο από τις περιστάσεις. Κατά το μέρος που υπερβαίνει
το μέτρο είναι δωρεά και μπορεί να ανακληθεί. Περιστατικά αναλυτικά. 378/115

Δωσιδικία δικαιοπραξίας
Γενική (νόμιμη) δωσιδικία. Για την τοπική αρμοδιότητα του δικαστηρίου λαμβάνεται υπόψη ο τόπος της κατοικίας του εναγομένου εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά (άρθρο 22 ΚΠολΔ).
Συνεπώς υπάρχει δυνατότητα του νομοθέτη να καθορίσει και άλλο σύνδεσμο εκτός της κατοικίας. Επί γαμικής διαφοράς είναι (άρθρο 39 ΚΠολΔ) και εκείνη της τελευταίας κοινής διαμονής
των συζύγων που μπορεί να συντρέχει και στο πρόσωπο των δύο συζύγων μετά την καθιέρωση της ισονομίας τους (ν. 1329/1983). Η κατοικία διαφέρει από τη διαμονή, δηλαδή την παρα-
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μονή προσώπων σε ορισμένο τόπο ως στενότερη έννοια, προσωρινά. Περιστατικά. 395/265
Δωσιδικία κληρονομιάς (30 παρ. 2 ΚΠολΔ). Μετά την συμπλήρωση της διετίας από το θάνατο του κληρονομουμένου, κρίσιμη είναι είτε η γενική νόμιμη δωσιδικία του εναγομένου είτε
οποιαδήποτε άλλη ειδική δωσιδικία που προσήκει στη φύση της διαφοράς. Δωσιδικία δικαιοπραξίας (33 ΚΠολΔ). Διαφορές που αφορούν την ύπαρξη, το κύρος δικαιοπραξίας εν ζωή
μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος
που καταρτίστηκε η δικαιοπραξία ή της εκπληρώσεως της παροχής. Περιστατικά. 820/300

E
ΕΒΟ ΟΠΛΩΝ Α.Ε.
Σύμβαση εργασίας. Απαγορεύεται η άνιση μεταχείριση των εργαζομένων που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση υπό τις αυτές συνθήκες και παρέχουν την ίδια εργασία και μάλιστα
ανεξαιρέτως χρόνου προσλήψεως τους. Αποτελεί άνιση μεταχείριση η εξαίρεση ορισμένου
μισθωτού από παροχές, όπως είναι η μισθολογική και η βαθμολογική εξέλιξη των άλλων εργαζομένων, στις οποίες προβαίνει ο εργοδότης οικειοθελώς. Τέτοια εξαίρεση δικαιολογείται
για ειδικό και σοβαρό λόγο κατ’ αντικειμενική κρίση, έστω και αν οι πλείονες μισθωτοί δεν
ανήκουν στην ίδια κατηγορία γιατί δεν έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα Ε.Β. ΟΠΛΩΝ. ΕΒΟ.
ΑΕ και ΠΥΡΚΑΛ ΑΕ. Απόλυση υπαλλήλου με περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
με δικαιολογία την αμετάκλητη καταδίκη του για αγορά και χρήση ναρκωτικών. Η δικαιολογία αυτή είναι απορριπτέα και γίνεται δεκτή η αγωγή για ακυρότητα της απόλυσης. 284/620

Έγγραφο
Δίκη στο Εφετείο. Επίκληση εγγράφων της πρωτόδικης δίκης (240ΚΠολΔ). Περίπτωση
μη νόμιμης επίκλησης. 166/257
Έγγραφο. Μπορεί να προσβληθεί ως πλαστό. Αν πλαστογραφία αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο, μπορεί να προταθεί σε οποιαδήποτε στάση της δίκης με κύρια ή παρεμπίπτουσα αγωγή, προτάσεις (460ΚΠολΔ). Όποιος προβάλλει ισχυρισμό για πλαστότητα είναι υποχρεωμένος
να προσκομίσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλαστότητα και να αναφέρει ονομαστικά
τους μάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά μέσα, αλλιώς οι ισχυρισμοί του είναι απαράδεκτοι.(463
ΚΠολΔ). Μόνον όταν όμως ο ισχυρισμός αυτός προτείνεται κατ’ ένσταση ή με παρεμπίπτουσα
αγωγή όχι δε και όταν η πλαστότητα του εγγράφου προτείνεται με κύρια ή αυτοτελή αγωγή αλλά
και με ανακοπή που αποτελεί εισαγωγικό δικόγραφο αυτοτελούς δίκης. Περιστατικά. 138/344

Εγγραφή εσφαλμένη
Κτηματολόγιο. Πρώτη εγγραφή εσφαλμένη- Χωρεί αγωγή διόρθωσης, αναγνωριστική ή διεκδικητική από εκείνον που έχει έννομο συμφέρον, εντός 5 ετών από τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του
δικαιώματος ή των καθολικών του διαδόχων και κοινοποιείται, με ποινή απαραδέκτου της
συζητήσεως, στον Προϊστάμενο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Αν η πρώτη εγγραφή αναφέρεται σε «αγνώστου ιδιοκτήτη», αυτής της αγωγής η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί με αίτηση εκείνου, που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, η
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οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου,
που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Μέσα σε 20 ημέρες από την
κατάθεσή της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα
στο Ελληνικό Δημόσιο και εγγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Αν έχουν
εγγραφεί πολλές αιτήσεις, τότε η μεταγενέστερη αίτηση κοινοποιείται και στους προηγουμένους αιτούντες ή κυρίως παρεμβαίνοντες. Αν η αίτηση απορριφθεί ως νόμω ή ουσία
αβάσιμη, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 §2 του ίδιου νόμου (2664/1998) δικαιούμενος να επικαλεστεί κτήση εμπράγματου δικαιώματος. Διαδικασία. Αγωγή για διόρθωση πρώτης κτηματολογικής
εγγραφής ενώπιον του Πρωτοδικείου. Είναι απορριπτέα γιατί έπρεπε να εισαχθεί κατά
την εκουσία δικαιοδοσία και μόνον αν απορριφθεί ως νόμω ή ουσία αβάσιμη να εισαχθεί
κατά την τακτική διαδικασία με αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Περιστατικά. 448/791

Εγγύηση
Εγγύηση και εγγυοδοσία. Ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη ότι
θα καταβληθεί η οφειλή. Συνεπώς και χωρίς σύμπραξη ή συναίνεση του οφειλέτη. Στην
εγγυοδοσία υπάρχει εξασφάλιση με μετρητά, χρεόγραφα κ.λπ. από ένα πρόσωπο για
την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του. Η εγγυοδοσία είτε καθορίζεται από το νόμο
ή επιβάλλεται από δικαστική απόφαση. Η διαφορά μεταξύ εγγύησης και εγγυοδοσίας
συνίσταται στο ότι στη συμβατική εγγυοδοσία η ευθύνη του οφειλέτου είναι κύρια και όχι
παρεπόμενη όπως στην εγγύηση. Περιστατικά. Τριτεγγύηση και εγγυοδοσία. 574/152
«Εγγύηση» που δίδεται κατά την κατάρτιση της σύμβασης μισθώσεως. Διέπεται ως προς
την λειτουργία της και ιδίως την τύχη της, από την ειδικότερη συμφωνία των συμβαλλομένων, στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων (361 ΑΚ). 643/164

Εγγυητική επιστολή
ΔΕΥΑΠ. Προσφυγή σύμφωνα με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων ενώπιον του πενταμελούς Εφετείου. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για ζημίες από τον εντολέα του
έργου σε βάρος τρίτου για υπέρβαση προθεσμιών. Περιστατικά. Διαδικασία. 611/

Εγγυοδοσία
Εγγύηση και εγγυοδοσία. Ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη ότι
θα καταβληθεί η οφειλή. Συνεπώς και χωρίς σύμπραξη ή συναίνεση του οφειλέτη. Στην
εγγυοδοσία υπάρχει εξασφάλιση με μετρητά, χρεόγραφα κ.λπ. από ένα πρόσωπο για
την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του. Η εγγυοδοσία είτε καθορίζεται από το νόμο
ή επιβάλλεται από δικαστική απόφαση. Η διαφορά μεταξύ εγγύησης και εγγυοδοσίας
συνίσταται στο ότι στη συμβατική εγγυοδοσία η ευθύνη του οφειλέτου είναι κύρια και όχι
παρεπόμενη όπως στην εγγύηση. Περιστατικά. Τριτεγγύηση και εγγυοδοσία. 574/152

Εθνικό Δικαστήριο
Η δέσμευση από απόφαση του Αρείου Πάγου αίρεται, αν εκδοθεί για ίδια υπόθεση από-
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φαση του Α.Ε.Δ. ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δέσμευση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) Θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία
αποφάνθηκε το Ε.Δ.Α.Δ. Δεν ανατρέπεται η απόφαση του εθνικού δικαστηρίου. Αν όμως
εξακολουθεί η νομική κατάσταση, που κρίθηκε από το Ε.Δ.Α.Δ. ως αντίθετη προς την Σύμβαση, (όταν η προσβολή του θεμελιώδους δικαιώματος του προσφεύγοντος είναι διαρκής),
τότε οφείλει ο ημεδαπός δικαστής, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, να καταργήσει για το μέλλον την ισχύ της ημεδαπής αποφάσεως. Προσφυγή στο Ε.Δ.Α.Δ. για λόγους
ακυρότητας διενέργειας πλειστηριασμού. Δεκτή η προσφυγή. Λόγοι προσφυγής. 412/422

Ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών
Η μίσθωση γενικά είναι σύμβαση άτυπη. Παρακράτηση του μισθίου από τον μισθωτή μετά
τη λήξη της μίσθωσης. Το ποσό που καταβάλλεται για τη χρήση του μισθίου δεν είναι μίσθωμα, αλλά αποζημίωση. Καθίσταται τοκοφόρα η απαίτηση από το χρόνο της επέλευσης της υπερημερίας και δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή. Ανέρχεται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλονταν κατά τη λήξη της μίσθωσης. Χαρτόσημο 3,6 % επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης δεν οφείλεται. Ένορκες βεβαιώσεις στις μισθωτικές διαφορές. Απαιτείται κλήτευση προ 24 ωρών με κλήση που επιδίδεται στον αντίδικο του καλούντος ή στο δικαστικό πληρεξούσιο- αντίκλητο είτε με δήλωση στο ακροατήριο που καταχωρείται στα πρακτικά της δίκης. Τα σχετικά προσάγονται μέχρι το τέλος της συζήτησης. Αν προσαχθούν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας προς αντίκρουση είναι απαράδεκτα, πλην εκείνων που προσάγονται αποκλειστικά σε απόκρουση νέων αυτοτελών ισχυρισμών του αντιδίκου, που προτείνονται το πρώτον με τις προτάσεις και για το λόγο αυτό
είναι παραδεκτή η αντίκρουση. Η δοθείσα εντός της προθεσμίας αντικρούσεως ένορκη
βεβαίωση επιτρεπτώς προσκομίζεται στο εφετείο, όπως και εκείνες που εκδόθηκαν μετά
την έκδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως. Απώτερος χρόνος κτήσεως του δικαιώματος
είναι ο χρόνος της πρώτης συζήτησης της αγωγής στο ακροατήριο, δηλαδή εκείνης κατά
την οποία εκφωνείται η υπόθεση και αρχίζει η κατ’ ουσίαν συζήτηση. Εξαιρέσεις προβλέπει το άρθρο 69 ΚΠολΔ. Άρα και στην περίπτωση καταβολής μισθωμάτων ή αποζημιώσεως λόγω χρήσεως μετά τη λήξη της μίσθωσης, κρίσιμος χρόνος για να κριθεί η συνδρομή
των στοιχείων κτήσης και απαιτητού του συγκεκριμένου δικαιώματος του ενάγοντος είναι
ο χρόνος της πρώτης συζήτησης της αγωγής. Ζητούνται νόμιμα δηλαδή τα μισθώματα ή
η αποζημίωση χρήσεως μέχρι το χρόνο της συζήτησης της αγωγής. Περιστατικά. 640/158

Εικονική πώληση με συμβολαιογραφικό έγγραφο
Εικονική πώληση με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Σύμβαση που υποκρύπτεται είναι η δωρεά. Αγωγή για την ακύρωση και την επιστροφή του δωρηθέντος, ύστερα από ανάκληση
της δωρεάς. Από το έγγραφο της πώλησης δεν απαιτείται να αποδεικνύεται η δωρεά που
αποδεικνύεται με τα επιτρεπόμενα εκάστοτε αποδεικτικά έγγραφα. Περιστατικά. 516/38

Εικονικότητα
Εμμάρτυρη απόδειξη κατά του περιεχομένου εγγράφου. Δεν επιτρέπεται (393.2ΚΠολΔ).
Όμως η εικονικότητα μιας δικαιοπραξίας και η ύπαρξη άλλης δικαιοπραξίας που καλύπτεται
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κάτω από αυτήν, μπορεί να αποδειχθεί με τα επιτρεπόμενα, κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ
αποδεικτικά μέσα, ακόμα και με μάρτυρες, σε περίπτωση ηθικής αδυναμίας. Έννοια. 129/32

Ειρηνοδικείο
Ειρηνοδικείο. Διαφορές που αφορούν ζημίες σε δένδρα, κλήματα, καρπούς, σπαρτά , ρίζες και γενικά φυτά που έγιναν με παράνομη βοσκή ζώων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (άρθρο 15 περ.2 ΚΠολΔ) υπάγονται στο Ειρηνοδικείο. 158/349

Εισαγωγέας αυτοκινήτων
Καταναλωτής. Προστασία. Ευθύνη παραγωγού. Ποιός θεωρείται παραγωγός. Τέτοιος είναι και
ο εισαγωγεύς, προϊόντος, για πώληση, εκμίσθωση leasing ή άλλης μορφής διάθεση στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας και ειδικότερα αυτός που εισάγει στην ημεδαπή από
άλλη χώρα της Κοινότητας. Ζημία. Έννοια κατά την προστασία του καταναλωτή. Εισαγωγεύς αυτοκινήτων. Από την Ισπανία (χώρα της Ε.Ε.) δεν ευθύνεται ο εισαγωγεύς. Περιστατικά. 300/100

Εκδότης ή διευθυντής σύνταξης
Προσωπικότητα. Προσβολή της με δημοσίευμα. Ευθύνη προς αποζημίωση του ιδιοκτήτη του εντύπου, συντάκτη του κειμένου και εκδότη ή διευθυντή σύνταξης (ν.1178/1981).
Στις ίδιες διατάξεις υπάγονται και σε περιπτώσεις προσβολής οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί όπου ως εκδότης θεωρείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρείας. Ευθύνη έχουν και ο υπεύθυνος του προγράμματος, ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, ο παραγωγός, ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος, ο συντονιστής ή ο παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα με το είδος και τη δομή της εκπομπής.
Σημασία υπαιτιότητας. Ύψος αποζημιώσεως. Ελευθεροτυπία. Κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας (π.δ.77/2003). Λεπτομέρειες για όλο το νομικό πλέγμα της προσβολής
της προσωπικότητας και ανάλυση των σχετικών νομοθετικών κειμένων. Περιστατικά. 4/9

Εκθεση κατάσχεσης
Πλειστηριασμός. Ανακοπή για την ακύρωση έκθεσης πλειστηριασμού και της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης που εκδόθηκε με βάση αυτήν. Στάδια της αναγκαστικής εκτέλεσης (934
ΚΠολΔ). Πλειστηριασμός ακινήτου. Διατυπώσεις άρθρου 999 παρ.4ΚΠολΔ. Η διάταξη αφορά στην καθ’ ολοκληρία παράλειψη των διατυπώσεων και όχι και την περίπτωση που αυτές
έλαβαν χώρα αλλά με τρόπο δικονομικώς άκυρο. Έκθεση κατασχέσεως και πρόγραμμα πλειστηριασμού. Επίδοση για νομικό πρόσωπο όχι στο νόμιμο εκπρόσωπο αλλά σε τρίτο. Είναι
βάσιμος ο λόγος της ανακοπής αλλά η ανακοπή πρέπει να ασκηθεί μέσα στην προθεσμία
του άρθρου 934 παρ.1 εδ. β ΚΠολΔ δηλαδή μέχρι την έναρξη του πλειστηριασμού. 178/357

Εκκρεμοδικία
Εκκρεμοδικία δεν συντρέχει από την άσκηση αγωγών διαζυγίου του ίδιου προσώπου,
εφόσον η καθεμία στηρίζεται σε διαφορετική από εκείνη αιτία. Περιστατικά. 599/268
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Εκπλειστηρίασμα
Εκτέλεση αναγκαστική. Πλειστηριασμός και εκπλειστηρίασμα. Πρώτα αφαιρούνται τα έξοδα δηλαδή οι δαπάνες που γίνονται για την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος όλων των δανειστών και αφορούν την προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, την κατάσχεση τη συντήρηση
του κατασχεθέντος, τον πλειστηριασμό και την κατάταξη, δηλαδή όλες τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της όλης εκτελεστικής διαδικασίας από τα πρώτα έξοδα για τη λήψη απογράφου μέχρι την αποπεράτωση της. Πλειστηριασμός πολλών ακινήτων. Μη ολοκλήρωση του
πλειστηριασμού για ορισμένα ακίνητα. Τα έξοδα εκτέλεσης για τα μη εκπλειστηριασθέντα ακίνητα δεν θα αφαιρεθούν από το εκπλειστηρίασμα των ακινήτων που εκπλειστηριάσθηκαν. 102/333

Εκποιητική δικαιοπραξία
Πλάνη συμβαλλομένου σε δικαιοπραξία που προκλήθηκε από απάτη ως προς την έννοια
και σημασία των εκατέρωθεν δηλώσεων, στην οποία ανάγεται και η ασυμφωνία μεταξύ δηλώσεως και πραγματικής βουλήσεως (άρθρ. 140-147 ΑΚ.).Η πλάνη αυτή δεν αντιτίθεται καθ’
αυτή προς τα βεβαιούμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ώστε η παραδοχή τέτοιας εκδοχής να ενέχει παράβαση των ορισμών του άρθρου 438 ΚΠολΔ, με απόδοση στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδεικτικής δυνάμεως μικρότερης της από το νόμο πραγματικής. Όμως
ο ισχυρισμός ότι οι δικαιοπρακτικές δηλώσεις της βουλήσεως που περιέχονται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν έγιναν στην πραγματικότητα, αλλά ο αντισυμβαλλόμενος δολίως και
εν αγνοία του ζήτησε από το συντάξαντα συμ/φο και έθεσε αυτές, δεν μπορεί να προβληθεί χωρίς ταυτόχρονη προσβολή του συμβολαιογραφικού εγγράφου ως πλαστού. 870/51

Εκχώρηση
Εκχώρηση. Είναι αναιτιώδης, δηλαδή ανεξάρτητη από την αιτία της και το κύρος της και δεν επηρεάζεται από τα ελαττώματα της αιτίας, ούτε επομένως από την ιδιαίτερη σχέση εκχωρητή και εκδοχέα, από δε την αναγγελία αποκόπτεται οριστικά κάθε δεσμός του εκχωρηθέντος οφειλέτη από
τον εκχωρητή και η απαίτηση που εκχωρήθηκε αποκτάται από τον αναγγείλαντα εκδοχέα, έναντι
του οποίου ο οφειλέτης έχει τις ίδιες υποχρεώσεις που είχε προς τον εκχωρητή. Περιστατικά. 870/51

Ελευθεροτυπία
Προσωπικότητα. Προσβολή της με δημοσίευμα. Ευθύνη προς αποζημίωση του ιδιοκτήτη του εντύπου, συντάκτη του κειμένου και εκδότη ή διευθυντή σύνταξης (ν.1178/1981).
Στις ίδιες διατάξεις υπάγονται και σε περιπτώσεις προσβολής οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί όπου ως εκδότης θεωρείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρείας. Ευθύνη έχουν και ο υπεύθυνος του προγράμματος, ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, ο παραγωγός, ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος, ο συντονιστής ή ο παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα με το είδος και τη δομή της εκπομπής.
Σημασία υπαιτιότητας. Ύψος αποζημιώσεως. Ελευθεροτυπία. Κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας (π.δ.77/2003). Λεπτομέρειες για όλο το νομικό πλέγμα της προσβολής
της προσωπικότητας και ανάλυση των σχετικών νομοθετικών κειμένων. Περιστατικά. 4/9
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Ελληνικό Δημόσιο
Τελωνείο. Με κατασχετήριο έγγραφο προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια τρίτων,
όσων οφείλουν ή μέλλουν να οφείλουν ως μισθώματα σε οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου
για την είσπραξη ταμειακώς βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, που αφορούν πολλαπλά τέλη που επιβλήθηκαν με καταλογιστική πράξη του Τελωνείου Πατρών. Δήλωση τρίτων. Ανακοπή του Τελωνείου με την οποία χαρακτηρίζεται η δήλωση των τρίτων ως αόριστη και ανειλικρινής και με αίτημα να υποχρεωθούν να καταβάλλουν
το οφειλόμενο ποσό. ΚΕΔΕ. Επισπευδόμενη εκτέλεση με βάση τον ΚΕΔΕ σε βάρος τρίτου (άρθρο 32). Η δήλωση του τρίτου που είναι έγγραφη ή προφορική σε προθεσμία οκτώ
ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου, αποτελεί ανακοίνωση του τρίτου απευθυντέα
προς τον κατασχόντα για την ουσιαστική ακρίβεια ή ανακρίβεια των πραγματικών περιστατικών που αναφέρονται στο κατασχετήριο και θεμελιώνουν τα παραγωγικά γεγονότα ή την
άσκηση ή την κατάργηση της απαίτησης που κατασχέθηκε. Αγωγή ανακριβής ή αρνητική.
Συνεπάγεται εκτός από την αποζημίωση του δανειστή (985 ΚΠολΔ) και δικαίωμα άσκησης
ανακοπής από αυτόν. Η δίκη που δημιουργείται με την ανακοπή έχει μόνο αντικείμενο την
έναντι του τρίτου απαίτηση του καθού η κατάσχεση. Ο αρμόδιος εκπρόσωπος του Ελλ. Δημοσίου (διευθυντής ΔΟΥ ή του Τελωνείου) επιλέγει είτε αθροιστικά είτε ένα αναγκαστικό μέτρο κατά την ελεύθερη κρίση του. Λεπτομέρειες. Περιστατικά. 858/485

Ελληνικό δίκαιο
Ενοχές από αδίκημα. Διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας που διαπράχθηκε το αδίκημα. Κατά
το δίκαιο αυτό κρίνονται αν η πράξη είναι αδικοπραξία, ποιες οι προϋποθέσεις της, τα ενεχόμενα
σε αυτή πρόσωπα, το είδος και η έκταση της οφειλόμενης αποζημιώσεως. Θανάτωση Αλβανού
υπηκόου σε τροχαίο ατύχημα. Άσκηση αγωγής για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω
ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από το θάνατο του συγγενούς τους. Εφαρμογή του ελληνικού
δικαίου για την αποζημίωση, για την ψυχική οδύνη, για τα μέλη της οικογένειας κ.λ.π. 606/738

Εμμάρτυρη απόδειξη κατά του περιεχομένου εγγράφου
Εμμάρτυρη απόδειξη κατά του περιεχομένου εγγράφου. Δεν επιτρέπεται (393.2ΚΠολΔ).
Όμως η εικονικότητα μιας δικαιοπραξίας και η ύπαρξη άλλης δικαιοπραξίας που καλύπτεται
κάτω από αυτήν, μπορεί να αποδειχθεί με τα επιτρεπόμενα, κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ
αποδεικτικά μέσα, ακόμα και με μάρτυρες, σε περίπτωση ηθικής αδυναμίας. Έννοια. 129/32

Εμπορικός αντιπρόσωπος
Εμπορικός αντιπρόσωπος. Είναι αυτός στον οποίο υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μεσολαβητή ανατίθεται σε μόνιμη βάση είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου, το οποίο καλείται «αντιπροσωπευόμενος», την πώληση και αγορά εμπορευμάτων είτε να
διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές στο όνομα του και για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου. Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως και με αυτήν ο παραγωγός ή ο
χονδρέμπορος αναθέτει σε μόνιμη βάση στον εμπορικό αντιπρόσωπο, έναντι αμοιβής (προμήθεια) την συνήθως για ορισμένη περιοχή μέριμνα των υποθέσεών του, η οποία, ως υποχρέω-
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ση του αντιπροσώπου κατευθύνεται είτε στη διαπραγμάτευση είτε στη σύναψη συμβάσεων πώλησης ή αγοράς εμπορευμάτων στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Ιδιόρρυθμη, διαρκής ενοχική σύμβαση κατά τη διάρκεια της οποίας ο ένας συμβαλλόμενος (παραγωγός ή χονδρέμπορος) υποχρεούται να πωλεί αποκλειστικώς
για μια ορισμένη περιοχή στον άλλο (διανομέα) τα συμβατικά εμπορεύματα τα οποία, στη συνέχεια, ο τελευταίος μεταπωλεί σε τρίτους στο δικό του όνομα, για δικό του λογαριασμό και με δικό
του επιχειρηματικό κίνδυνο. Περιστατικά για πώληση αυτοκινήτου TOYOTA από διανομέα ενώ
η αγωγή εγέρθηκε κατά της TOYOTA. Η αγωγή απορρίπτεται. 597/562

Εμφύτευση μαλλιών
Αδικοπραξία και σύμβαση παροχής υπηρεσιών για διακοπή της τριχόπτωσης, εμφύτευση μαλλιών και αποτρίχωση, με λέιζερ και προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα. Αποτυχία όλης της
«θεραπείας» -καταδίκης των «ειδικών» για θετική ζημία και ηθική βλάβη. Γεγονότα. 413/122

Ενορκες βεβαιώσεις
Δάνειο. Για την πληρότητα της αγωγής απαιτείται η ύπαρξη καταρτισμένης σύμβασης
(185-195ΑΚ) και η μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων. 209/212
Ένορκες βεβαιώσεις. Στις ειδικές διαδικασίες δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός τους. 364/260
Το δικαστήριο της ουσίας για να σχηματίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισμα, εν
σχέσει με τους ισχυρισμούς των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση
της δίκης και έχουν ανάγκη αποδείξεως, υποχρεούται να λάβει υπ’ όψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, που επικαλούνται και προσκομίζουν νομίμως οι διάδικοι, χωρίς πάντως να είναι
ανάγκη να γίνεται ειδική μνεία και χωριστή αξιολόγηση για το καθένα και χωρίς διαστολή
των αποδεικτικών μέσων για άμεση απόδειξη ή για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Τεκμήρια δικαστικά. Είναι και αυτά αποδεικτικά μέσα. Μεταξύ αυτών είναι και η ημιτελής κατάθεση μάρτυρα, οι ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν στα πλαίσια άλλης δίκης μεταξύ των
ιδίων διαδίκων, όπως σε δίκη για λήψη ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ των διαδίκων, εφόσον βέβαια, δεν λήφθηκαν για να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά μέσα στη συγκεκριμένη
δίκη, οι φωτογραφίες και οι αποδεικτικοί συλλογισμοί αποφάσεων δικαστηρίων. 637/459
Ένορκες βεβαιώσεις που λήφθηκαν μετά τη συζήτηση της υπόθεσης στο πρωτοδικείο ή
και μετά την έκδοση της εκκαλούμενης απόφασης, λαμβάνονται υπόψη. Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή. Μετά την ανακοπή πρέπει να επιδίδεται ή στον αντίδικο ή στον δικηγόρο
που υπέγραψε την αίτηση για έκδοση της διαταγής και όχι σε άλλο αντίκλητο. 665/565

Ένορκες βεβαιώσεις στις μισθωτικές διαφορές
Ένορκες βεβαιώσεις στις μισθωτικές διαφορές. Απαιτείται κλήτευση προ 24 ωρών με
κλήση που επιδίδεται στον αντίδικο του καλούντος ή στο δικαστικό πληρεξούσιο- αντίκλητο είτε με δήλωση στο ακροατήριο που καταχωρείται στα πρακτικά της δίκης. 640/158

Ενοχές από αδίκημα
Ενοχές από αδίκημα. Διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας που διαπράχθηκε το αδίκη-
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μα. Κατά το δίκαιο αυτό αν η πράξη είναι αδικοπραξία, ποιές είναι οι προϋποθέσεις της,
τα ενεχόμενα σε αυτή πρόσωπα, το είδος και η έκταση της οφειλόμενης αποζημιώσεως. Θανάτωση Αλβανού υπηκόου σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα. Άσκηση αγωγής
για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από το
θάνατο του συγγενούς τους. Εφαρμογή του ελληνικού δικαίου για την αποζημίωση, για
την ψυχική οδύνη, για τα μέλη της οικογένειας κ.λ.π. 606/738

Ένσταση
Ένσταση. Περιέχει πραγματικά περιστατικά διάφορα από εκείνα που αποτελούν την
ιστορική βάση της αγωγής και με τα οποία επιδιώκεται η προσωρινή ή οριστική απόρριψη της αγωγής ή η αναβολή της απαντήσεως σ’ αυτή. Έκθεση των γεγονότων που
την θεμελιώνουν. Αν τα γεγονότα, που αποτελούν την ιστορική βάση της υπό δικονομική έννοια ενστάσεως, δεν εκτίθενται κατά τρόπο σαφή, πλήρη και ορισμένο η ένσταση
απορρίπτεται ως αόριστη. Περιστατικά. 640/158
Δεδικασμένο. Καλύπτει ολόκληρο το δικανικό συλλογισμό. Καλύπτει , όχι μόνο το κριθέν δικαίωμα (δηλαδή την έννομη σχέση που διαγνώσθηκε) αλλά και την ιστορική αιτία
που έγινε δεκτή από την απόφαση. Ενστάσεις. Ποιές καλύπτονται. Περιστατικά. 272/388
Ένσταση του άρθρου 416 ΑΚ. Στοιχεία για το ορισμένο. Λεπτομέρειες. Μεταβολή του
προσώπου του εργοδότη. Λεπτομέρειες και συνέπειες. Ευθύνη και του παλαιού εργοδότη για τις υποχρεώσεις μέχρι τη μεταβίβαση και του νέου αλληλεγγύως με τον παλαιό
εργοδότη (479 ΑΚ). Αγωγή για επιδίκαση αξιώσεων από τη σύμβαση εργασίας. Στοιχεία για το ορισμένο. 322/536

Ένταλμα
Μίσθωση σε Δήμο. Οφειλή μισθωμάτων από το Δήμο στον εκμισθωτή. Αγωγή του εκμισθωτή κατά του Δήμου για τα οφειλόμενα μισθώματα και την έξωση του από το μίσθιο.
Ο Δήμος ισχυρίσθηκε ότι η μη καταβολή των μισθωμάτων οφείλεται στην μη έγκριση του
εντάλματος που εκδόθηκε από τον επίτροπο. Απόρριψη της αγωγής. 260/633

Εντολή
Εντολή. Ο εντολέας έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή οποτεδήποτε, ενώ αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη, εκτός αν η εντολή αφορά και το συμφέρον του εντολοδόχου ή τρίτου. Ανάκληση πληρεξουσιότητας αμετάκλητης είναι άκυρη εκτός αν συνέτρεξε σπουδαίος λόγος, με
βάση τη γενική αρχή που συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 672 κλπ. Περιστατικά. 13/25

Ένωση προσώπων
Διάδικος. Όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. Ενώσεις προσώπων, εταιρίες που δεν έχουν
νομική προσωπικότητα, μπορούν να παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα στα
οποία έχει ανατεθεί, η διαχείριση των υποθέσεων του. Το ίδιο ισχύει και για τις κοινο-
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πραξίες. Συλλογικές συμβάσεις. Ποιούς δεσμεύουν. 40/312

Εξαγορά αστικών και αγροτικών ακινήτων του δημοσίου
Δημόσιο. Ακίνητά του που κατέχονται αυθαίρετα από τρίτους προ της 1/1/1967. Παραχώρηση με
βάση του ν.263/1968. Προϋποθέσεις εξαγοράς αστικών και αγροτικών ακινήτων. Καθορισμός τιμήματος από το Νομάρχη της περιοχής. Αμφισβήτηση από τον προς ον η παραχώρηση του μεγέθους
του τιμήματος. Αίτηση καθορισμού από το δικαστήριο του τιμήματος που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί έφεση. Περιστατικά. 22/62

Εξόφληση
Εξόφληση. Ένσταση εξόφλησης με παράδοση από τον οφειλέτη επιταγών πελατών του.
Τί πρέπει ν’ αναφέρεται στην ένσταση αυτή. Ένσταση εξόφλησης με μετρητά. Τί πρέπει
να περιέχει η ένσταση. 418/136

Εξυβριστικές φράσεις
Δικόγραφο ή προτάσεις που περιέχουν εξυβριστικές φράσεις. Με αίτηση του ενδιαφερομένου ή και αυτεπαγγέλτως παρέχεται η εξουσία στο δικαστήριο, χωρίς χρονικό περιορισμό, να διατάξει την διαγραφή των εξυβριστικών ή άλλων ανάρμοστων φράσεων,
ανεξάρτητα αν υπάρχουν σ’ αυτές θεμελιωτικά της αντικειμενικής ευθύνης και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της εξυβρίσεως ή άλλου εγκλήματος. Προσβλητικές φράσεις κατά του Πρωτοδίκη που εξέδωσε τη συγκεκριμένη απόφαση. (..αυτεπάγγελτα..) το Εφετείο διατάσσει τη διαγραφή τους. Περιστατικά. 515/441

Επαναφορά ισχυρισμών
Επαναφορά ισχυρισμών της πρωτόδικης δίκης στο εφετείο. Επομένως, η συρραφή και
ενσωμάτωση ολόκληρου του κειμένου των προτάσεων, που είχαν υποβληθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο, χωρίς ειδική μνεία στις τελευταίες των ισχυρισμών που επαναφέρονται σε σύντομη περίληψη και αναφορά στις σελίδες των πρώτων που τους περιέχουν,
δεν συνιστά νόμιμο τρόπο επαναφοράς των ισχυρισμών. Περιστατικά. 640/158

Ε.Π.Ε.
Ε.Π.Ε. Έξοδος εταίρων από την εταιρία για σπουδαίο λόγο ύστερα από απόφαση του
Προέδρου Πρωτοδικών. Η καταβολή της προς αυτούς οφειλόμενης αξίας της μερίδας τους
δεν μπορεί να γίνει πριν από την, εξαιτίας της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης. Κοινοποίηση στην εταιρία της απόφασης του Προέδρου
Πρωτοδικών που καθορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής. Παρέλευση 15 ημερών ή μη
πραγμάτωση μέσα σε εύλογο χρόνο της διαδικασίας του άρθρου 42 του ν.3190/1955. Ο
εταίρος που εξέρχεται μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας. Οπότε μη εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Αγωγή εξερχομένου μέλους για αναγνώριση της
υποχρέωσης της εταιρίας να καταβάλει το αντίστοιχο στην πραγματική αξία της εταιρικής
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μερίδας που προσδιορίστηκε τελεσίδικα με δικαστική απόφαση είναι νόμω αβάσιμη αν
δεν τηρηθούν ορισμένες νόμιμες διατυπώσεις δηλαδή μειώσεις του εταιρικού από το Μον.
Πρωτοδικείο, κεφαλαίου της ΕΠΕ με ταυτόχρονη τουλάχιστον ισόποση αύξηση αυτού. Σ’
αυτή την περίπτωση ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να ζητήσει την λύση της εταιρίας
οπότε από την εκκαθάριση της εταιρίας θα λάβει την απαίτηση του. Περιστατικά. 216/518
Ε.Π.Ε. Εταιρικές υποχρεώσεις. Ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της ενώ οι διαχειριστές
ευθύνονται σε αποζημίωση έναντι της εταιρίας, εκάστου των εταίρων και των τρίτων για παραβάσεις του ν.3190/1955 και του καταστατικού ή για πταίσματα περί τη διαχείρισή τους (άρθρο 1
παρ.1 του ν.3190/1955). Τα ίδια ισχύουν και στις μονοπρόσωπες εταιρίες. Περιστατικά. 232/523

Επίδειξη εγγράφου
Παρεμπίπτουσα αγωγή για επίδειξη εγγράφου. Πρέπει να γίνεται επίκληση της κατοχής
των εγγράφων από τον αντίδικο, να προσδιορίζεται σαφώς το έγγραφο και το περιεχόμενο του και να εκτίθενται τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει το έννομο συμφέρον
του αιτούντος. Περιστατικά. 492/436

Επίδομα εορτών
Τα επιδόματα εορτών, οι αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας και η πρόσθετη αποζημίωση εξ 100% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου για μη νόμιμη υπερωριακή εργασία
δικαιούνται και όσοι απασχολούνται σε άκυρη σύμβαση εργασίας και οι άνω απαιτήσεις
υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή. Περιστατικά. 454/623

Επίδοση για νομικό πρόσωπο
Επίδοση για νομικό πρόσωπο όχι στο νόμιμο εκπρόσωπο αλλά σε τρίτο. Είναι βάσιμος
ο λόγος της ανακοπής αλλά η ανακοπή πρέπει να ασκηθεί μέσα στην προθεσμία του
άρθρου 934 παρ.1 εδ. β ΚΠολΔ δηλαδή μέχρι την έναρξη του πλειστηριασμού. 178/357

Επικαρπία
Επικαρπία. Για την προστασία της εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προστασία της κυριότητας. Χρησιδάνειο: Ο χρησάμενος δεν αποκτά νομή. 436/230

Επικουρικό κεφάλαιο
Τόκοι τόκων δε ζητούνται στο εφετείο κατά το αρθρ. 525 παρ.3 ΚΠολΔ γιατί δεν είναι παρεπόμενη απαίτηση οι τόκοι των τόκων. Απαιτείται άσκηση ξεχωριστής αγωγής με την
οποία ζητούνται τόκοι τόκων και δεν αρκεί η υποβολή αίτησης με τις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου για τη διεκδίκηση τόκων τόκου. 354/111

Επιστροφή ποσού που επιδικάστηκε προσωρινά
Αίτηση του εναγομένου να διαταχθεί η επιστροφή του ποσού, το οποίο επιδικάστηκε προσωρινά
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στον ενάγοντα – εφεσίβλητο, είναι αβάσιμο, καθόσον ότι καταβλήθηκε χωρίς γνώση της παραγραφής δεν αναζητείται (κατά την καταβολή η απαίτηση ήταν ενεργός και όχι παραγεγραμμένη). 612/42

Επιταγή ακάλυπτη
Ακάλυπτη επιταγή που εκδόθηκε με αντιπρόσωπο. Αυτουργός του αδικήματος είναι ο υπογράψας (αντιπρόσωπος), ενώ ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να είναι ποινικά υπεύθυνος ως ηθικός αυτουργός ή ως συνεργός. Αν δεν υπάρχει συνεπώς σχέση αντιπροσώπευσης, εκδότης είναι ο υπογράφων την επιταγή, χωρίς να βλάπτεται το κύρος της επιταγής. Ο κύριος του λογαριασμού εφόσον είναι αμέτοχος δεν έχει ευθύνη. Για νομικά πρόσωπα ποινικώς υπεύθυνα υπόχρεος σε αποζημίωση είναι το φυσικό πρόσωπο που εξέδωσε την επιταγή είτε υπό την ιδιότητα του
καταστατικού οργάνου του νομικού προσώπου, είτε έχοντας τη σχετική εξουσία αντιπροσωπεύσεώς του, είτε εμφανιζόμενο ότι έχει την ανωτέρω ιδιότητα ή εξουσία. αυτή. Μη αναγραφή στην
επιταγή του λογαριασμού του εκδότη. Στοιχείο της αδικοπραξίας είναι σε κάθε περίπτωση η μη
ύπαρξη κεφαλαίων στο λογαριασμό είτε κατά το χρόνο έκδοσης είτε κατά το χρόνο πληρωμής
της επιταγής. Έννοια της επιταγής ευκολίας. Είναι διαφορετική περίπτωση. Περιστατικά. 876/579

Επιταγή ευκολίας
Έννοια της επιταγής ευκολίας. Είναι διαφορετική περίπτωση. Περιστατικά. 876/579

Επιταγή τραπεζική
Τραπεζική επιταγή. Μπορεί να τεθεί υπό μεσεγγύηση αν υφίσταται, έστω και ενοχική διαφορά με
αυτή. Ένσταση τραπεζίτη του οποίου επιταγή τέθηκε σε δικαστική μεσεγγύηση. Δεν είναι νόμιμο με
βάση την επιταγή αυτή να εκδοθεί διαταγή πληρωμής από τον κάτοχό της. Περιστατικά. 422/428

Επιταγή ν. 5960/1933 και προς πληρωμή
Επιταγή ν.5960/1933. Ο κομιστής μπορεί να ασκήσει την αναγωγή του κατά του οπισθογράφου και του εκδότη και των άλλων υπόχρεων μόνο αν η επιταγή εμφανίσθηκε έγκαιρα και δεν
πληρώθηκε και αν η άρνηση βεβαιώνεται με ορισμένο τρόπο (δημόσιο έγγραφο, δήλωση του
πληρωτή είτε δήλωση γραφείου συμψηφισμού). Η έκδοση και οπισθογράφηση της επιταγής είναι αναιτιώδης δικαιοπραξία. Αν δεν εμφανισθεί έγκαιρα η επιταγή, τότε η αξίωση διεκδικείται με
τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Η μη εμπρόθεσμη εμφάνιση της επιταγής δεν συνάγεται ακυρότητά της ούτε μπορεί να γίνει λόγος για μετατροπή (182ΑΚ). Περιστατικά. 59/504
Επιταγή (ν.5960/1933). Μεταβίβαση στον κομιστή από τον δικαιούχο και δικαστική επιδίωξη
από αυτόν για την είσπραξη των χρημάτων. Αν ο κομιστής κατά την απόκτηση της επιταγής
ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του οφειλέτου, τότε τα εναγόμενα πρόσωπα δύνανται να
αντιτάξουν κατά του κομιστή τις ενστάσεις τις στηριζόμενες επί των προσωπικών σχέσεων
τους με τον εκδότη ή τους προηγούμενους κομιστές. Δηλαδή για να προτείνει ο οφειλέτης
κατά του κομιστή ενστάσεις που στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις που είχε με τον εκδότη ή τους προηγούμενους κομιστές, εφόσον ο τίτλος μεταβιβάσθηκε με οπισθογράφηση(και
όχι κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου), απαιτείται μόνο να γνώριζε ο κομιστής ότι αποκτώντας τον τίτλο δύναται ενδεχομένως να βλάψει τον οφειλέτη. Τα περιστατικά αυτά της κακής
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πίστης πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο και να αποδεικνύονται. Περιστατικά. 162/516
Επιταγή του ν.5960/1933. Είναι πάντοτε πληρωτέα εν όψει. Όποιος γνωρίζει ότι δεν έχει διαθέσιμα κεφάλαια στην τράπεζα διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 79 του ν.5960/1933. Παράλληλα με την αξίωση από το άρθρο 79 συρρέει η αξίωση από το άρθρο 914ΑΚ. Δικαιούχος κομιστής της επιταγής. Για τη θεμελίωση της αγωγής από αδικοπραξία πρέπει να επικαλεστεί ότι ο εκδότης-εναγόμενος εξέδωσε την επιταγή δόλια δηλαδή εν γνώσει ότι δεν είχε διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο έκδοσης και πληρωμής και ότι η
επιταγή εμφανίστηκε εμπρόθεσμα. Δικαιούχος της αξίωσης είναι και ο μετά την πραγμάτωση
του αδικήματος κομιστής από αναγωγή. Έτσι ¨κομιστής¨ είναι και ο εξ αναγωγής υπόχρεος
που πλήρωσε την επιταγή και έγινε κομιστής. Αυτός δικαιούται να στραφεί κατά του εκδότη και
του προηγούμενου οπισθογράφου ασκώντας το δικαίωμα αναγωγής. Περιστατικά. 253/532
Επιταγή (ν.5960/1933) μεταχρονολογημένη. Είναι δυνατόν να εμφανιστεί για πληρωμή
οποιαδήποτε ημέρα του χρονικού διαστήματος, το οποίο αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της πραγματικής εκδόσεως και λήγει την 8η ημέρα από την επόμενη της ημέρας που σημειώνεται στην επιταγή ως ημερομηνία εκδόσεως. Επιταγή. Δυνατό να εκδοθεί και από
τρίτο πρόσωπο που ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπος εφόσον γίνεται μνεία επί του σώματος της επιταγής ότι ο τρίτος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου και εφόσον η ενέργεια του αντιπροσώπου στηρίζεται σε εγγράφως παρασχεθείσα
πληρεξουσιότητα. Ακάλυπτη επιταγή που εκδόθηκε με αντιπρόσωπο. Αυτουργός του αδικήματος είναι υπογράψας (αντιπρόσωπος), ενώ ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να είναι
ποινικά υπεύθυνος ως ηθικός αυτουργός ή ως συνεργός. Αν δεν υπάρχει συνεπώς σχέση αντιπροσώπευσης, εκδότης είναι ο υπογράφων την επιταγή, χωρίς να βλάπτεται το κύρος της επιταγής. Ο κύριος του λογαριασμού εφόσον είναι αμέτοχος δεν έχει ευθύνη. Για
νομικά πρόσωπα ποινικώς υπεύθυνα υπόχρεος σε αποζημίωση είναι το φυσικό πρόσωπο που εξέδωσε την επιταγή είτε υπό την ιδιότητα του καταστατικού οργάνου του νομικού
προσώπου, είτε έχοντας τη σχετική εξουσία αντιπροσωπεύσεώς του, είτε εμφανιζόμενο
ότι έχει την ανωτέρω ιδιότητα ή εξουσία. αυτή. Μη αναγραφή στην επιταγή του λογαριασμού του εκδότη. Στοιχείο της αδικοπραξίας είναι σε κάθε περίπτωση η μη ύπαρξη κεφαλαίων στο λογαριασμό είτε κατά το χρόνο έκδοσης είτε κατά το χρόνο πληρωμής της επιταγής. Έννοια της επιταγής ευκολίας. Είναι διαφορετική περίπτωση. Περιστατικά. 876/579

Επιτροπή του άρθρου 73 ν. 998/1979
Δάση σε περιοχές που δεν υφίσταται κτηματολόγιο ή δεν έχει ενεργηθεί κτηματογράφηση των δημοσίων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων. Το Δημόσιο προβαίνει
στον αποτερματισμό και οροθέτηση των δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων σε σχέση με άλλα ιδιωτικά ακίνητα ή κινητά που ανήκουν στο Δημόσιο με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 73 ν. 998/1979. Οι ενδιαφερόμενοι ασκούν ένσταση κατά του αποτελέσματος της απόφασης. Αμφισβητήσεις για τα όρια δημοσίου δάσους ή δασικής εκτάσεως υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου με σχετική αγωγή που
ασκείται εντός έτους από τον οριστικό αποτερματισμό. Η αγωγή προϋποθέτει την άσκηση της αίτησης ενώπιον της επιτροπής και μετά την περάτωση της διοικητικής διαδικασίας ενώπιον της επιτροπής, αν υπάρχουν αμφισβητήσεις ως προς το αποτέλεσμα,
ασκείται η αγωγή. Η απόφαση που θα εκδοθεί προσβάλλεται μόνο με έφεση. 518/803
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Επιτροπή του Π.Δ. 5/1936
Πράξη εφαρμογής. Υποχρέωση του δήμου για αποζημίωση των δέντρων, φυτειών, μαντρότοιχων, συρματοπλεγμάτων, πηγαδιών και λοιπών εγκαταστάσεων και κατασκευών
που βρίσκονται νόμιμα στις ιδιοκτησίες που με την πράξη εφαρμογής μεταβάλλουν ιδιοκτήτη. (Άρθρο 12 του Ν. 1337/1983) Επιτροπή του ΠΔ. 5/1936 καθορίζει την αξία των πιο
πάνω αντικειμένων, χωρίς όμως να καθορίζεται ο χρόνος για την εκτίμηση. Κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό της αξίας, είναι ο χρόνος συνεδρίασης της επιτροπής. 721/789

Επίτροπος
Επίτροπος. Είναι υποχρεωμένος προς λογοδοσία. Ο δεξίλογος μπορεί να ζητήσει με αγωγή
της λογοδοσίας καταβολή του κατάλοιπου του λ/σμού χωρίς να προσδιορίσει αυτό στο δικόγραφο της αγωγής ή της καταβολής ορισμένου ελλείμματος για την περίπτωση της μη κατάθεσης του λ/σμου ή του καταλόγου με τα δικαιολογητικά. Τυπική μορφή του λογαριασμού (τι
περιέχει ). Ειδικές διατάξεις για τη διαδικασία. Πρόκειται για υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας. Η δίκη της λογοδοσίας διέρχεται, όπως και προ του ν. 2915/2001, δύο στάδια και ένα ενδιάμεσο που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα δύο και είναι προπαρασκευαστικό του δευτέρου σταδίου, αλλά δεν εκδίδεται προδικαστική απόφαση. Διαδικασία κατά τη συζήτηση. Πάντως προδικαστική απόφαση δεν εκδίδεται. Επιτροπεία. Αγωγή προς λογοδοσία από τους κληρονόμους προς τον επίτροπο. Δεν απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού του Οικ. Έφορου ότι έχει
δηλωθεί η κληρονομιά. Ο επίτροπος δίδει λογοδοσία στους κληρονόμους και όχι στα όργανα
της επιτροπείας (εποπτικό συμβούλιο κλπ). Περιστατικά για την εξέλιξη της διένεξης. 48/315

Επωνυμία
Αθέμιτος Ανταγωνισμός (αρθρ. 1 ν. 146/1914). Στοιχεία του. Δεν απαιτείται ανταγωνιστικός σκοπός και αρκεί η χρήση να γίνεται κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, έστω κι αν αυτή δεν γίνεται με ανταγωνιστικό σκοπό. Αν δύο επιχειρήσεις θέσουν
σε κυκλοφορία προϊόν το ίδιο ή παρόμοιο διακριτικό γνώρισμα, κατά τρόπο που μπορεί να προκληθεί σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, ισχύει η αρχή της προτεραιότητας.
Αποζημίωση. Πότε οφείλεται. Επωνυμία. Πώς προστατεύεται. Περιστατικά. 358/543

Εργολάβος
Αγωγή εργολάβου για τεχνικές εργασίες που εκτέλεσε αυτός σε έργα του Δήμου ύστερα από
συμφωνία με το δήμαρχο. Αγωγή με κύρια βάση τη σύμβαση. Αν υπάρχει και βάση αδικαιολόγητου πλουτισμού κατά δικονομική επικουρικότητα (219 ΚΠολΔ) υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση της απόρριψης της κύριας βάσης αυτής από τη σύμβαση, τότε αρκεί για την πληρότητα της
επικουρικής βάσης, να γίνεται απλή επίκληση της ακυρότητος της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται να αναφέρονται και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η ακυρότητα. Απόρριψη της αγωγής του εργολάβου για την αμοιβή του γιατί είχε γίνει απευθείας ανάθεση των σχετικών έργων
από το δήμαρχο χωρίς αυτά να αφορούν έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις αλλά και γιατί η
αμοιβή του εργολάβου για τις τρεις συμβάσεις υπερέβαινε το ποσό των 2.000.000 δρχ (5,869
Ε). Η επικουρική βάση του αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι ορισμένη. Περιστατικά. 286/93
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Ερμηνεία συμβάσεως
Άρθρα 173 και 200 ΑΚ. Εφαρμόζονται όταν γεννιέται αμφιβολία ως προς την έννοιά τους
οπότε γίνεται προσφυγή στους κανόνες αυτούς για την ερμηνεία της σύμβασης ή της δικαιοπραξίας. Η ερμηνεία της συμβάσεως δεν είναι πραγματικό γεγονός κατά την έννοια
του άρθρου 335 ΚΠολΔ, αλλά ανάγεται στο έργο του δικαστηρίου της ουσίας που προβαίνει στην ερμηνεία χωρίς να διατάξει αποδείξεις. 870/51

Εταιρία
Διάδικος. Όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει και την
ικανότητα να είναι διάδικος. Ενώσεις προσώπων, εταιρίες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, μπορούν να παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί, η διαχείριση των υποθέσεων του. Το ίδιο ισχύει και για τις κοινοπραξίες. Συλλογικές συμβάσεις. Ποιούς δεσμεύουν. 40/312

Εταιρία ανώνυμη
Νομικό πρόσωπο (ανώνυμες εταιρίες). Έλλειψη διοίκησης ή αντίθεση συμφερόντων. Ο
πρόεδρος Πρωτοδικών διορίζει προσωρινή διοίκηση (69ΑΚ). Σχετική αίτηση. Δικάζεται
με την εκουσία δικαιοδοσία. Τέτοια αίτηση μπορεί να υποβάλλει και ο μέτοχος της Α.Ε.
Σύγκρουση καθηκόντων υπάρχει στις περιπτώσεις του άρθρου 66 και 235ΑΚ αλλά και
σε κάθε περίπτωση. Αν τα μέλη της εταιρίας συμμετέχουν και σε διοίκηση άλλης ανώνυμης εταιρίας ανταγωνιστικής, τότε αντικαθίστανται μόνο τα μέλη εκείνα στο πρόσωπο
των οποίων συντρέχει η σύγκρουση συμφερόντων. Περιστατικά. 35/502
Ανώνυμη εταιρία. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται έναντι του νομικού προσώπου της Α.Ε. για
κάθε ζημιά που από πταίσμα τους προξενήθηκε στην εταιρία. Η ευθύνη αυτή υπάρχει και
όταν η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη αποτελεί αδικοπραξία. Η σχετική αγωγή ασκείται υποχρεωτικά αν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Δ..Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αυτές οι
προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών
του Δ.Σ. Πότε ευθύνονται τα μέλη του Δ.Σ. και ο διευθύνων σύμβουλος. Η ευθύνη αυτή είναι
εξωσυμβατική και ενδοσυμβατική. Συμβιβασμός της ΑΕ ή παραίτησή της από τις προς αποζημίωση αξιώσεις της. Προϋποθέσεις (άρθρο 22 παρ.4 ν.2190(1920). Περιστατικά. 73/506
Ανώνυμη Εταιρία. Διευθύνων Σύμβουλος. Συνδέεται με την Α.Ε. με σχέση εντολής. Αν λαμβάνει αμοιβή, η σχέση του χαρακτηρίζεται ως μίσθωση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Δεν αποκλείεται
σε εκτέλεση της σύμβασης να παρέχει παράλληλα προς τα καθήκοντα που έχει από το νόμο
ή το καταστατικό της εταιρίας και υπηρεσίες με αμοιβή τακτικώς προσδιορισμένη. 374/546
Ανώνυμη Εταιρία. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν είναι αντίθετες προς το νόμο ή το καταστατικό και μπορούν να προσβληθούν από οποιονδήποτε
έχει συμφέρον. Είναι άκυρη και η απόφαση αν υπάρχει παράβαση των περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης διατάξεων. Όταν βρίσκονται στη Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι
και κανείς δεν αντιλέγει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε κατά παράβαση των διατυπώσεων σύγκλησης καλύπτεται και είναι έγκυρη. Περιστατικά. 380/553
Ανώνυμη Εταιρία. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Αίτηση στο Μον.Πρωτ. με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων από μεριάς μέλους του Δ.Σ. για την παροχή πληροφορι-
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ών σχετικά με θέματα της γενικής συνέλευσης και (άρθρο 39 ν. 2190/ 1920) ειδικότερα
για την μεταβολή ποσών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους. Δεκτή η αίτηση από το Μον. Πρωτ. και υποχρέωση του Δ.Σ. να παράσχει τις πληροφορίες αυτές που διέτασσε η απόφαση. Επιταγή του αιτούντος στην εταιρία για την εκτέλεση της απόφασης που εκδόθηκε. Ανακοπή της εταιρίας κατά της επιταγής. Απάντηση του δικαστηρίου στην ανακοπή αυτή που την χαρακτηρίζει μη νόμιμη,
και καταδίκη της εταιρίας για επτά παραβάσεις της απόφασης του Μον.Πρωτ. 514/558

Εταιρία Ομόρρυθμη
Ομόρρυθμη Εταιρία. Αποκτά εμπορική ιδιότητα αν ενεργεί πράξεις τις οποίες αν ασκούσε το φυσικό πρόσωπο θα προσέδιδαν σε αυτό την ιδιότητα του εμπόρου. 388/417
Ομόρρυθμη εταιρία. Λύση. Ακολουθεί υποχρεωτικά το στάδιο της εκκαθάρισης. Σκοπός
της εκκαθάρισης. Αν λήξει η εκκαθάριση και μετά εμφανισθεί κάποια εκκρεμότητα (χρέος) επαναλαμβάνεται η εκκαθάριση. Δεν είναι αναγκαίο να αναφέρεται στο δικόγραφο η
επωνυμία της εταιρίας και οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». 322/536

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Νομικό ζήτημα». Έννοια. Η δέσμευση από απόφαση του Αρείου Πάγου αίρεται, αν εκδοθεί
στην ίδια υπόθεση απόφαση του Α.Ε.Δ. ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δέσμευση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) Θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία αποφάνθηκε το Ε.Δ.Α.Δ. Δεν ανατρέπεται η απόφαση του εθνικού δικαστηρίου. Αν όμως εξακολουθεί η νομική κατάσταση, που κρίθηκε από το Ε.Δ.Α.Δ. ως αντίθετη
προς την Σύμβαση, (όταν η προσβολή του θεμελιώδους δικαιώματος του προσφεύγοντος είναι διαρκής), τότε οφείλει ο ημεδαπός δικαστής, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, να
καταργήσει για το μέλλον την ισχύ της ημεδαπής αποφάσεως. Προσφυγή στο Ε.Δ.Α.Δ. για λόγους ακυρότητας διενέργειας πλειστηριασμού. Δεκτή η προσφυγή. Λόγοι προσφυγής. 412/422

Έφεση
Έφεση. Ασκείται από το νικήσαντα διάδικο όταν έχει έννομο συμφέρον, δηλαδή εφόσον η
απόφαση επιδρά δυσμενώς στις ουσιαστικές έννομες σχέσεις του. Η βλάβη όμως πρέπει
να υφίσταται κατά το χρόνο που ασκείται το ένδικο μέσο και μόνο τότε έχει έννομο συμφέρον αν η πρωτόδικη απόφαση δημιουργεί εναντίον του δυσμενές δεδικασμένο. 74/326
Έφεση. Δικαίωμα για άσκησή της, έχει όποιος νικήθηκε ολικά ή μερικά στη πρωτόδικη δίκη. Δικαίωμα έφεσης έχει και ο διάδικος που νίκησε εφόσον έχει έννομο συμφέρον (516ΚΠολΔ). Προσδιοριστικό στοιχείο για την περίπτωση αυτή η βλάβη που προκαλεί η απόφαση για τον διάδικο που νίκησε. Αν λείπει η βλάβη η έφεση απορρίπτεται.
Η έφεση στρέφεται κατά εκείνων που ήταν διάδικοι στη πρωτόδικη δίκη και σε αναγκαστική ομοδικία και κατά όλων των ομοδίκων. Ως διάδικοι (517ΚΠολΔ) νοούνται οι νικήσαντες αντίδικοι του εκκαλούντος και όχι εκείνοι που ηττήθηκαν, εκτός αν υπάρχει έννομο συμφέρον που προκύπτει από το διατακτικό της απόφασης. Περιστατικά. 207/370
Έφεση. Παραίτηση από το ένδικο μέσο που έχει ήδη ασκηθεί γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον εφεσίβλητο και όχι με τις προτάσεις.
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Παραίτηση από έναν ή περισσότερους λόγους έφεσης, γίνεται και με τις προτάσεις. 351/411
Έφεση. Προθεσμία για την άσκησή της αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης και
αν ακόμα αυτή είναι αργία και τελειώνει στις 7 το απόγευμα της 15ης ημέρας, όμως αν
είναι αργία τότε την ίδια ώρα της επομένης ημέρας. 462/434
Στη δίκη περί διανομής, ο εναγόμενος που άσκησε έφεση οφείλει επί ποινή απαραδέκτου να την
απευθύνει και κατά του αναγκαίου ομοδίκου του (συνεναγομένου) στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 517 εδ. β ΚΠολΔ, καθόσον στην ειδική αυτή περίπτωση η παρ.
4 του άρθρου 76 ΚΠολΔ, κατά την οποία «η άσκηση των ενδίκων μέσων από κάποιον από τους
ομοδίκους της παρ. 1 έχει αποτέλεσμα και για τους άλλους» δεν εφαρμόζεται. Έφεση σε δίκη διανομής μόνον κατά του αντιδίκου και όχι και κατά των ομοδίκων απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 604/455
Έφεση. Πραγματικά σφάλματα. Οι πλημμέλειες της αποφάσεως συνίστανται σε πραγματικά ή νομικά σφάλματα του δικαστή. Στα τελευταία ανάγεται και η εσφαλμένη εκτίμηση των
αποδείξεων, η οποία επαρκώς προσδιορίζεται με την μνεία ότι από αυτή το δικαστήριο οδηγήθηκε σε εσφαλμένο πόρισμα και διατακτικό, χωρίς να είναι αναγκαία η εξειδίκευση των
σφαλμάτων για την εκτίμηση των αποδείξεων, αφού το Εφετείο επανεκτιμά από την αρχή
την ουσία της υποθέσεως και κρίνει την ορθότητα του διατακτικού με βάση την καθολική
αυτή επανεκτίμηση και όχι με βάση τα προς αυτήν αποδιδόμενα μερικότερα παράπονο του
εκκαλούντος. Νομικά σφάλματα της απόφασης. Αρκεί η μνεία ότι το δικαστήριο όχι ορθώς
και εσφαλμένα εφάρμοσε τον νόμο στην δικαζόμενη υπόθεση οπότε το δικαστήριο ερευνά
από την αρχή την νομιμότητα της αγωγής και των προβαλλομένων ισχυρισμών. 881/490
Έφεση. Προθεσμία προς άσκησή της 30ήμερη, ανεξάρτητα αν η απόφαση εκδόθηκε
κατά την τακτική ή ειδική διαδικασία, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων. Απόφαση που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους. Η προθεσμία
της έφεσης είναι 30 ημερών και λήγει στις 7 μ.μ. της 30ης ημέρας και αν είναι Σάββατο
η προθεσμία λήγει στις 7μμ της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Αντίθετες εφέσεις. Η μία
εμπρόθεσμη και η άλλη εκπρόθεσμη. Η εκπρόθεσμη εφόσον αφορά τα κεφάλαια της
εμπρόθεσμης, θεωρείται ως αντέφεση. 332/539
Η απόφαση που κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής δεν είναι οριστική και
για το λόγο αυτό δεν υπόκειται σε έφεση. Αν ασκηθεί έφεση αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Περιστατικά. 431/720
Έφεση. Το αν πρέπει να απευθύνεται και κατά του προσθέτως παρεμβάντος υπέρ του εφεσιβλήτου, εξαρτάται από τη φύση της παρέμβασης, αν δηλ. είναι απλή παρέμβαση ή αυτοτελής
παρέμβαση, στην οποία η ισχύς της απόφασης εκτείνεται στις έννομες σχέσεις του προσθέτως
παρεμβάντος προς τον αντίδικο του. Περίπτωση απλής πρόσθετης παρέμβασης είναι η πρόσθετη παρέμβαση του δικονομικού εγγυητή, είτε εκούσια είτε μετά από προσεπίκληση, όπως της
ασφαλιστικής εταιρείας έναντι του υπαίτιου αυτοκινητικού ατυχήματος. Στην απλή πρόσθετη παρέμβαση δεν απαιτείται η έφεση να στρέφεται και κατά του προσθέτως παρεμβάντος. Αν παρά
ταύτα απευθύνθηκε και κατ’ αυτού απορρίπτεται για έλλειψη εννόμου συμφέροντος. 708/743
Αν γίνει δεκτή πρωτόδικα η κύρια βάση και δεν εξετάστηκαν οι επικουρικές σε περίπτωση που ευδοκιμήσει η έφεση, το εφετείο εξετάζει και τις επικουρικές βάσεις γιατί τότε εξετάζεται η αγωγή και όχι η έφεση. 399/759
Έφεση. Δεύτερη έφεση δεν επιτρέπεται. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης 514
ΚΠολΔ. Η δεύτερη έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως. Χωρίς σημασία η υπογραφή της δεύτερης έφεσης από άλλο δικηγόρο. 406/762
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Εφετείο
Δίκη στο Εφετείο. Επίκληση εγγράφων της πρωτόδικης δίκης (240ΚΠολΔ). Περίπτωση
μη νόμιμης επίκλησης. 166/257
Εφετείο. Πρωτόδικη συζήτηση αντιμωλία των διαδίκων. Οι προτάσεις και τα σχετικά έγγραφα κατατίθενται στο Εφετείο έως την έναρξη της συζήτησης. Έτσι όμως ο δικαστής
δεν έχει τη δυνατότητα να μελετήσει προηγουμένως τη δικογραφία και να διατάξει ενδεχομένως πραγματογνωμοσύνη με προφορική ανακοίνωση του που θα παραχωρηθεί
στα πρακτικά. Στην περίπτωση αυτή χωρίς να εξαφανίσει την εκκαλούμενη, μπορεί να
διατάξει την επανάληψη της συζήτησης και να διατάξει πραγματογνωμοσύνη. 53/321
Εφετείο. Νομοθετική μεταβολή. Το Εφετείο εφαρμόζει το νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της πρωτόδικης απόφασης, με μόνες εξαιρέσεις τις περιπτώσεις που ο νέος νόμος καταλαμβάνει και τις σχέσεις που έχουν κριθεί ή είναι πραγματικά ερμηνευτικός, οπότε θεωρείται σύγχρονος του ερμηνευόμενου, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία, συνεπεία παραδοχής κάποιου
λόγου εφέσεως ως ουσιαστικά βάσιμου, εξαφανίσει την εκκληθείσα απόφαση και ακολουθήσει το
νέο στάδιο, κατά το οποίο κρατώντας το ίδιο την υπόθεση, δικάζει αυτήν στην ουσία, υποκαθιστάμενο στη θέση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Προσωπική κράτηση. Νομοθετική μεταρρύθμιση (1047 παρ.2 ΚΠολΔ). Μεταβολή για το ποσό της κράτησης. Εφαρμογή. Περιστατικά. 278/392

Εφετείο πενταμελές
ΔΕΥΑΠ. Προσφυγή σύμφωνα με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων ενώπιον του πενταμελούς Εφετείου. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για ζημίες από τον εντολέα του
έργου σε βάρος τρίτου και υπέρβαση προθεσμιών. Περιστατικά. Διαδικασία. 611/667

Εφέτης
Αδυναμία συζήτησης έφεσης λόγω παραιτήσεως του Εφέτη μέσα σε 8μηνη προθεσμία
από τη συζήτηση (άρθρο 307 ΚΠολΔ). Γίνεται νέα κλήση, που κοινοποιείται με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου προς τους διαδίκους. 450/432

Ζ
Ζώα
Θανάτωση ζώων (προβάτων) από σκύλους του εναγομένου. Αγωγή για αποζημίωση εκ
μέρους των ιδιοκτητών των θανατωθέντων ζώων. Η θετική ζημία είναι η αξία των ζώων.
Σε τι συνίσταται το διαφυγόν κέρδος (γάλα, αρνιά κ.λ.π). Περιστατικά. 249/91

H
Ηθική βλάβη
Πταίσμα κατά τις διαπραγματεύσεις , δηλαδή μη τήρηση των κανόνων που επιβάλλουν η καλή
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Τότε οφείλεται αποζημίωση που δεν περιλαμβάνει το διαφυγόν
κέρδος ή το διαφέρον εκπληρώσεως , αλλά το αρνητικό της συμβάσεως διαφέρον που μπορεί
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να συνίσταται σε ζημία θετική(δαπάνες) ή αποθετική (ακύρωση άλλης ευκαιρίας). Αποζημίωση
για ηθική βλάβη δεν επιδικάζεται. Αποζημίωση οφείλεται και στην περίπτωση αυθαίρετης ματαίωσης της κατάρτισης τυπικής σύμβασης καθόν χρόνο οι διαπραγματεύσεις είχαν ολοκληρωθεί και απομένει μόνο η περιβολή του νομότυπου της σύμβασης και ο υπαίτιος της ματαίωσης
είχε παράσχει διαβεβαιώσεις περί του ότι η σύναψή της πρέπει να θεωρείται βέβαιη. 235/379

Θ
Θανάτωση Αλβανού υπηκόου στην Ελλάδα
Ενοχές από αδίκημα. Διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας που διαπράχθηκε το αδίκημα. Κατά το
δίκαιο αυτό ρυθμίζεται αν η πράξη είναι αδικοπραξία, ποιες οι προϋποθέσεις της, τα ενεχόμενα σε
αυτή πρόσωπα, το είδος και η έκταση της οφειλόμενης αποζημιώσεως. Θανάτωση Αλβανού υπηκόου σε τροχαίο ατύχημα εντός της Ελλάδος. Άσκηση αγωγής για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από το θάνατο του συγγενούς τους. Εφαρμογή του ελληνικού δικαίου για την αποζημίωση, για την ψυχική οδύνη, για τα μέλη της οικογένειας κ.λ.π. 606/738

Θανάτωση προσώπου
Θανάτωση προσώπου σε αυτοκινητικό ατύχημα. Διεκδίκηση διατροφικής αποζημίωσης κατά
των υποχρέων από τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα του θανόντος. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αγωγή για να είναι ορισμένη. Απόρριψη της αγωγής ως αόριστης. Περιστατικά. 112/707
Θανάτωση προσώπου σε αυτοκινητικό ατύχημα. Δικαιούχοι χρηματικής ικανοποίησης λόγω
ψυχικής οδύνης. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς οι πρώτοι εξάδελφοι, οι σύζυγοι των αδελφών, οι θείοι και οι ανηψιοί του θύματος και τα τέκνα των ανηψιών αυτού. Η συνυπαιτιότητα
του παθόντος ως στοιχείο προσδιοριστικό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, αλλά πρέπει να προταθεί κατ’ ένσταση από
τον εναγόμενο. Αν το ατύχημα προκλήθηκε από τη συγκλίνουσα υπαιτιότητα περισσοτέρων,
δημιουργείται μεταξύ τους οφειλή εις ολόκληρο. Ο βαθμός συμμετοχής εκάστου στην πρόκληση του ατυχήματος θα προσδιοριστεί στη δίκη αναγωγής που θα γίνει μεταξύ τους. 149/708

Θανάτωση τέκνου
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση τέκνου. Οι αξιώσεις των γονέων κατά των υποχρέων για
διατροφική αποζημίωση και για αποζημίωση λόγω στέρησης των υπηρεσιών του τέκνου
προς αυτούς δεν επιτρέπεται να ασκηθούν σωρευτικά αλλά μόνο διαζευκτικά, διότι διαφορετικά απορρίπτονται ως μη νόμιμες. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αγωγή για το ορισμένο
αυτών των κονδυλίων. Περιστατικά. Δαπάνες μνημοσύνου. Δεν επιδικάζονται στον καταβαλόντα οικείο του θανόντος. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Επιδικάσθηκαν
50.000 ευρώ, 30.000 ευρώ και 17.000 ευρώ, αντίστοιχα, στους συγγενείς του θύματος έναντι
15.000 ευρώ, 6.000 ευρώ και 3.000 ευρώ που επιδικάσθηκαν από το Πρωτοδικείο. 41/698

Θετό τέκνο
Αίτηση για να βεβαιωθεί ότι ο αιτών είναι θετό τέκνο δεν είναι νόμιμη. Περιστατικά. 292/651
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Θυροκόλληση
Θυροκόλληση. Απαιτείται για την εγκυρότητα και η θυροκόλληση του εγγράφου στην οικία του καθού και η αποστολή επιστολής με το ταχυδρομείο, ειδοποίησης στον καθού. Αν δεν τηρηθούν οι
δύο αυτές διατυπώσεις, η θυροκόλληση είναι άκυρη και η συζήτηση είναι απαράδεκτη. 450/432

I
Ιατρικές υπηρεσίες
Αδικοπραξία. Στοιχεία για την ύπαρξη της. Παράνομη συμπεριφορά υπάρχει και όταν υφίσταται παράβαση της γενικής υποχρεώσεως πρόνοιας στα πλαίσια της συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας του ατόμου, δηλαδή η παράβαση της κοινωνικώς επιβεβλημένης και εκ της θεμελιώδους δικανικής αρχής της συνεπούς συμπεριφοράς απορρέουσας υποχρεώσεως λήψεως ορισμένων μέτρων επιμέλειας για την αποφυγή προκλήσεως
ζημίας σε έννομα αγαθά τρίτων προσώπων. Αμέλεια υπάρχει και όταν ο δράστης δεν επέδειξε τη συμπεριφορά του μέσου συνετού και επιμελούς εκπροσώπου του κύκλου της δραστηριότητας του, που αν τη κατέβαλε θα αποφεύγετο η βλάβη του τρίτου. Αυτά ισχύουν και
στο γιατρό κατά την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών του. Νόμος 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή. Εφαρμογή και στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Περιστατικά. 17/58

Ιατροί
Αδικοπραξία. Στοιχεία για την ύπαρξη της. Παράνομη συμπεριφορά υπάρχει και όταν υφίσταται παράβαση της γενικής υποχρεώσεως πρόνοιας στα πλαίσια της συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας του ατόμου, δηλαδή η παράβαση της κοινωνικώς επιβεβλημένης και εκ της θεμελιώδους δικανικής αρχής της συνεπούς συμπεριφοράς απορρέουσας υποχρεώσεως λήψεως ορισμένων μέτρων επιμέλειας για την αποφυγή προκλήσεως
ζημίας σε έννομα αγαθά τρίτων προσώπων. Αμέλεια υπάρχει και όταν ο δράστης δεν επέδειξε τη συμπεριφορά του μέσου συνετού και επιμελούς εκπροσώπου του κύκλου της δραστηριότητας του, που αν τη κατέβαλε θα αποφεύγετο η βλάβη του τρίτου. Αυτά ισχύουν και
στο γιατρό κατά την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών του. Νόμος 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή. Εφαρμογή και στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Περιστατικά. 17/58

Ιδιωτικό έγγραφο
Ιδιωτικό έγγραφο. Πρέπει να φέρει την υπογραφή του εκδότη, δηλαδή αυτού που αναλαμβάνει
τις υποχρεώσεις (443 εδ. α ΚΠολΔ). Χρεωστικό έγγραφο. Μόνο το πραγματικό γεγονός ότι έχει
στα χέρια του το χρεωστικό έγγραφο δεν δημιουργεί τεκμήριο για την εξόφληση του χρέους. Το
τεκμήριο μπορεί να ανατραπεί από το δανειστή, ισχυριζόμενο π.χ. ότι το έγγραφο παραδόθηκε
για άλλο σκοπό, χωρίς δηλ. τη λήψη παροχής. Φορτωτική για τις μεταφορές. Εκδίδεται από τον
μεταφορέα σε μεταφορές αγαθών με μέσα δημόσιας χρήσεως.- «Αποδεικτικό Δαπάνης». Έννοια.
(Άρθρο 16 παρ.5 του Π.Δ. 186/2006 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» ). Περιστατικά. 418/136
Ιδιωτικό έγγραφο. Πρέπει να φέρει την υπογραφή του εκδότη του. Ιδιωτικό έγγραφο που
περιέχει κάποιες «ιδιόγραφες σημειώσεις» χωρίς υπογραφή, δεν έχει, κατ’ αρχήν, αποδεικτική αξία. Είναι όμως ένα έγγραφο και στη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων λαμ-
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βάνεται υπόψη και αν δεν πληροί τους όρους του νόμου. 665/565

Ι.Κ.Α.
Αποζημίωση για βλάβη του σώματος ή της υγείας (929 παρ. 1).Ο παθών δικαιούται να λάβει τα νοσήλεια και τη ζημία που έχει υποστεί και οτιδήποτε θα στερηθεί στο μέλλον ή θα ξοδεύει επί πλέον εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του. Αν προκύπτει και κάποια ωφέλεια,
πραγματική ζημία είναι ό,τι υπολείπεται μετά την αφαίρεση της ωφέλειας. Εξαίρεση με το άρθρο 930 παρ. 3 ΑΚ οπότε ο ενάγων δικαιούται να διεκδικήσει αθροιστικά και τις δύο παροχές
δηλ. την αποζημίωση και την οφειλόμενη από τον τρίτο παροχή (ωφέλεια), ακόμη και όταν
αυτές έχουν ως αιτία το αυτό επιζήμιο γεγονός. Τρίτος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τρίτος
λ.χ. το δημόσιο, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι συγγενείς, ο εργοδότης κλπ., ακόμη και ο ίδιος ο ζημιώσας. Εξαίρεση της εξαίρεσης υπάρχει στην περίπτωση που τη ζημία την καλύπτει το ΙΚΑ. Καταστροφή πράγματος. Η ζημία συνίσταται στην αξία
του πράγματος. Για την πληρότητα του δικογράφου αρκεί να αναφέρεται σε αυτό η ολοκληρωτική καταστροφή του πράγματος και η αξία του κατά το χρόνο της καταστροφής. 483/140
Ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατεί ποσά από το μισθό, χαρτόσημα, ΙΚΑ κλπ. Τα
ποσά αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της δίκης και δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές
αλλά παρακρατούνται από τον εργοδότη κατά την εκτέλεση της αποφάσεως. Η πριν τη
συζήτηση της αγωγής παρακράτηση από τον εργοδότη δημιουργεί ένσταση του άρθρου
416ΑΚ. Ένσταση του άρθρου 416 ΑΚ .Στοιχεία για το ορισμένο. Λεπτομέρειες. 322/536
Δαπάνες συγγενών για επισκέψεις σε νοσηλευόμενο συγγενή τους βαρύνουν τους συγγενείς. ΙΚΑ. Σε περίπτωση τραυματισμού ή θανατώσεως προσώπου η σχετική αξίωση μεταβιβάζεται στο ΙΚΑ αυτοδίκαια από τη γέννησή της και εφόσον συντρέχει αντιστοιχία ποιοτική
και ποσοτική μεταξύ των παροχών του ΙΚΑ προς τον ασφαλισμένο και των αξιώσεων αποζημιώσεως του παθόντος κατά του υπόχρεου τρίτου, δηλαδή όταν είναι ομοειδείς και υπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Τετραπληγία. Ειδική μεταχείριση από το ΙΚΑ (άρθρο 42 παρ. 1 και 2
του ν. 1140/1981). Παραπληγικό επίδομα.. Δεν τελεί σε σχέση αντιστοιχίας με τα διαφυγόντα
εισοδήματα του τραυματισμένου ασφαλισμένου λόγω ανικανότητάς του για εργασία. 756/630
Ατύχημα που έλαβε χώρα στις 27/8/2002. Από τις 28/8/2002 αρχίζει η διετής παραγραφή
που συμπληρώθηκε στις 28/8/2004, εκτός αν πρόκειται για μελλοντικές αξιώσεις απρόβλεπτες. Τα ίδια ισχύουν και για το ΙΚΑ. Περιστατικά. 522/731
Άσκηση αγωγής κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για απαίτηση που εισπράχθηκε από αυτό για αυτοκινητικό ατύχημα. Οι απαιτήσεις που έχουν βάση τα άρθρα 928 και 929 ΑΚ μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη μέρα που γεννήθηκαν στο ΙΚΑ δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 18 ν. 4476/1965.
Η παραγραφή της αξίωσης αρχίζει από την ημέρα του τραυματισμού ή θανατώσεως (928,929
ΑΚ) και για τον παθόντα και τους συγγενείς του και για το ΙΚΑ, για το οποίο δεν αρχίζει νέα προθεσμία από αυτήν που τρέχει σε βάρος του παθόντος. Αν ασκηθεί αγωγή για μέρος μόνο της
απαιτήσεως, η επίδοση της αγωγής διακόπτει την παραγραφή μόνο για το μέρος αυτό και δημιουργείται αντιστοίχως εκκρεμοδικία. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 247, 251, 278, 914
και 937 παρ. 1 ΑΚ σε περίπτωση άσκησης αγωγής για αδικοπραξία, αφότου εκδηλώνεται το ζημιογόνο γεγονός με οποιαδήποτε μορφή ζημίας, θετικής ή αποθετικής, γεννάται υπέρ του ζημιωθέντος αξίωση αποζημίωσης για όλη τη ζημία, παρούσα και μέλλουσα, εάν αυτή είναι προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και εφόσον είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. Η παραγραφή είναι πενταετής και αρχίζει από τότε που ο παθών έλαβε γνώση της ζημίας
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και του προς αποζημίωση υπόχρεου. Δεν τρέχει προθεσμία για ζημίες που δεν είναι δυνατή η
πρόβλεψη, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων γιατί οφείλονται σε μεταγενέστερη δυσμενή
και απροσδόκητη εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του παθόντος, που συνδέονται όμως αιτιωδώς προς την αδικοπραξία. Αρχίζει η παραγραφή αφότου ο παθών έλαβε γνώση της δυσμενούς κατάστασης της υγείας του και της αιτιώδους συνάφειάς της προς την αδικοπραξία. Ο εναγόμενος – υπόχρεος προς αποζημίωση παραδεκτά προτείνει την ένσταση παραγραφής έναντι
του ΙΚΑ. Περιστατικά: τροχαίο στις 07-02-1998.Ασκηση από τον ζημιωθέντα την από 2-10-2000,
11-4-2003 και 1-12-2003 τριών αγωγών επί των οποίων εκδόθηκαν αντίστοιχες αποφάσεις πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου. Πότε διακόπτεται η παραγραφή. Περιστατικά. 629/739

Ιόνια νησιά
Ιόνια νησιά. Στα δάση της Επτανήσου δεν έχει δικαίωμα κυριότητας το ελληνικό δημόσιο. Κτηματολόγιο. Ενιαίο ακίνητο με ένα ιδιοκτήτη που έχει καταχωριστεί ως δύο τεμάχια με διαφορετικούς αριθμούς κτηματογράφησης. Αίτηση διόρθωσης από τον ιδιοκτήτη. Κύρια παρέμβαση του ελληνικού δημοσίου και διεκδίκηση δικαιωμάτων κυριότητας. Απόρριψη της παρέμβασης και διόρθωση. 154/188
Κτηματολόγιο- Αποδοχή κληρονομιάς με δημόσιο έγγραφο που δεν έχει μεταγραφεί- Προβλήματα στο Κτηματολόγιο- Δάσος- Δεν καθιερώνεται τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου πλην
των δασών που υπήρχαν πριν το Β.Δ 16.11.1836 «περί ιδιωτικών δασών». Δάση του τουρκικού κράτους. Τρόπος περιελεύσεως τούτων στο ελληνικό δημόσιο. Διάφορο καθεστώς στα Ιόνια νησιά (Επτάνησος), όπου το ελληνικό Δημόσιο δεν έλαβε κάτι από τα δάση-Αδέσποτα ακίνητα-Έννοια- Μη μεταγραφή της αποδοχής-Αναπληρώνεται με την καταχώριση της αίτησης του
άρθρου 6 παρ. 2 ν. 2664/1998 στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Περιστατικά. 510/796

K
Καθηγητής ωρομίσθιος

Ωρομίσθιος καθηγητής που προσλαμβάνεται για διδασκαλία. Η αγωγή του δικάζεται στα
διοικητικά δικαστήρια. Δικαιολογία και περιστατικά. 219/377

Κανονισμός πολυκατοικίας
Κανονισμός πολυκατοικίας. Καθιέρωση περιορισμών. Η απαγόρευση ισχύει και όταν
από την απαγορευμένη πράξη 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 του. Αν δεν υπάρχει ειδική
συμφωνία μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών, ο καθένας διαμερισματούχος έχει όλα τα δικαιώματα που ανήκουν στον κύριο, εφόσον όμως η άσκηση αυτών δεν παραβλάπτει τη
χρήση των άλλων ιδιοκτητών ή δεν μειώνει την ασφάλεια αυτών ή του οικοδομήματος.
Άνοιγμα παραθύρου και κατασκευή καπνοδόχου. Πότε επιτρέπεται. Περιστατικά. 809/764

Καπνοδόχος
Άνοιγμα παραθύρου και κατασκευή καπνοδόχου. Πότε επιτρέπεται. Περιστατικά. 809/764
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Καταγγελία μίσθωσης
Μίσθωση. Άρθρο 574 Α.Κ. Εφαρμόζεται και στις εμπορικές μισθώσεις. Η σύμβαση είναι αδιαίρετη γιατί η χρήση του μισθίου είναι αδιαίρετη αφού δεν επιδέχεται κατάτμηση. Συνεκμίσθωση.
Εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 494ΑΚ που προβλέπει ότι αν περισσότεροι οφείλουν αδιαίρετη παροχή, τότε έχει εφαρμογή οι διατάξεις της οφειλής εξ ολοκλήρου καθώς και οι διατάξεις
του άρθρου 785 επ. ΑΚ. Η καταγγελία της μίσθωσης είναι πράξη διοίκησης και διαχείρισης και
γίνεται από όλους τους συμμισθωτές και ενώπιον όλων των συνεκμισθωτών. Προσύμφωνο μίσθωσης. Νόμιμη η κατάρτισή του και μπορούν τα μέρη να συνδέσουν την οριστική σύμβαση με
την προηγούμενη πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης που τέθηκε και που μπορεί να είναι καθαρά εξουσιαστική. Κενό σύμβασης. Εφαρμογή του άρθρ. 173 και του ΑΚ. Περιστατικά. 297/96

Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, χωρίς καταβολή της αποζημίωσης είναι
άκυρη, αλλά πρέπει η σχετική αγωγή να ασκηθεί εντός εξαμήνου από την καταγγελία
της σύμβασης. Άσκηση αγωγής μετά την επέλευση του εξαμήνου. Δεκτή η αγωγή γιατί ο εργοδότης υπόσχετο συνεχώς ότι θα πληρώσει την αποζημίωση και ο εργαζόμενος
εφησύχαζε. Περιστατικά και υπολογισμός της αποζημίωσης. 699/629

Καταδολίευση δανειστών
Καταδολίευση δανειστών. Προϋποθέσεις. Και η γονική παροχή μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο καταδολίευσης. 367/113
Καταδολίευση δανειστών με γονικές παροχές. Παραγραφή πενταετής που αρχίζει από
το χρόνο καταρτίσεως της απαλλοτριωτικής πράξεως του οφειλέτη. 457/138

Κατάθεση στην τράπεζα
Κατάθεση στην τράπεζα. Είναι ανώμαλη παρακαταθήκη. Τρίτος μετέρχεται αξιόποινη
πράξη αν ανέλαβε το ποσό της κατάθεσης. Διαπράττει αδίκημα σε βάρος της τράπεζας,
η οποία είναι κυρία των χρημάτων. Η ευθύνη της τράπεζας παραμένει πάντοτε συμβατική: Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται και δεν υπάρχει ευθύνη της τράπεζας από αδικοπραξία. Δεν χωρεί επίσης αγωγή κατά του τρίτου που έλαβε τα χρήματα από την Τράπεζα
γιατί εκείνη που ζημιώθηκε άμεσα είναι η Τράπεζα Ευθύνεται, όμως, για αποζημίωση
της ηθικής βλάβης του δικαιούχου της απαίτησης λόγω κλοπής του βιβλιαρίου. 382/121

Καταναλωτής
Καταναλωτής. Προστασία. Ευθύνη παραγωγού. Ποιός θεωρείται παραγωγός. Τέτοιος είναι και ο
εισαγωγεύς, προϊόντος, για πώληση, εκμίσθωση leasing ή άλλης μορφής διάθεση στα πλαίσια
της επαγγελματικής του δραστηριότητας και ειδικότερα αυτός που εισάγει στην ημεδαπή από άλλη
χώρα της Κοινότητας. Ζημία. Έννοια κατά την προστασία του καταναλωτή. Πώληση. Δικαιώματα
αγοραστή που το πωληθέν έχει ουσιώδη πραγματικά ελαττώματα που αναιρούν ή μειώνουν ουσιωδώς την αξία ή τη χρησιμότητα του. Στον αγοραστή παρέχεται διαζευκτικό δικαίωμα να απαι-
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τήσει είτε τη διόρθωση ή αντικατάστασή του με άλλο πράγμα είτε τη μείωση του τιμήματος είτε να
υπαναχωρήσει από τη σύμβαση είτε αποζημίωση για τη μη εκτέλεση της σύμβασης. Εισαγωγεύς
αυτοκινήτων. Από την Ισπανία (χώρα της Ε.Ε.) δεν ευθύνεται ο εισαγωγεύς. Περιστατικά. 300/100

Καταστροφή πράγματος
Καταστροφή πράγματος. Η ζημία συνίσταται στην αξία του πράγματος. Για την πληρότητα του δικογράφου αρκεί να αναφέρεται σε αυτό η ολοκληρωτική καταστροφή του πράγματος και η αξία του κατά το χρόνο της καταστροφής. 483/140
Καταστροφή πράγματος. Στοιχεία για την αγωγή. Η επίκληση της ιδιότητας του τελευταίου αρκεί να γίνεται τόσο, όσο είναι αναγκαίο για την εξειδίκευση της επί του πράγματος σχέσης, από την οποία, κατά το λόγο του δικαιώματος, θα εξαρτηθεί ο περαιτέρω
προσδιορισμός της ζημίας, που υπέστη ο ζημιωθείς. 671/689
Πώληση αυτοκινήτου με παρακράτηση της κυριότητας. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής
του αυτοκινήτου δικαιούνται να διεκδικήσουν την αγοραία αξία του από τον υπόχρεο οι κληρονόμοι του αγοραστή, ο οποίος θανατώθηκε κατά το ατύχημα, ανεξάρτητα από το εάν το αυτοκίνητο είχε αγοραστεί με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας. Περιστατικά. 564/736

Κατασχετήριο έγγραφο
Τελωνείο. Με κατασχετήριο έγγραφο προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια τρίτων, όσων
οφείλουν ή μέλλουν να οφείλουν ως μισθώματα σε οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου για την είσπραξη ταμειακώς βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, που
αφορούν πολλαπλά τέλη που επιβλήθηκαν με καταλογιστική πράξη του Τελωνείου Πατρών.
Δήλωση τρίτων. Ανακοπή του Τελωνείου με την οποία χαρακτηρίζεται η δήλωση των τρίτων ως
αόριστη και ανειλικρινής και με αίτημα να υποχρεωθούν να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.
ΚΕΔΕ. Επισπευδόμενη εκτέλεση με βάση τον ΚΕΔΕ σε βάρος τρίτου (άρθρο 32). Η δήλωση του
τρίτου που είναι έγγραφη ή προφορική σε προθεσμία οκτώ ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου, αποτελεί ανακοίνωση του τρίτου απευθυντέα προς τον κατασχόντα για την ουσιαστική ακρίβεια ή ανακρίβεια των πραγματικών περιστατικών που αναφέρονται στο κατασχετήριο
και θεμελιώνουν τα παραγωγικά γεγονότα ή την άσκηση ή την κατάργηση της απαίτησης που
κατασχέθηκε. Αγωγή ανακριβής ή αρνητική. Συνεπάγεται εκτός από την αποζημίωση του δανειστή (985 ΚΠολΔ) και δικαίωμα άσκησης ανακοπής από αυτόν. Η δίκη που δημιουργείται με την
ανακοπή έχει μόνο αντικείμενο την έναντι του τρίτου απαίτηση του καθού η κατάσχεση. Ο αρμόδιος εκπρόσωπος του Ελλ. Δημοσίου (διευθυντής ΔΟΥ ή του Τελωνείου) επιλέγει είτε αθροιστικά είτε ένα αναγκαστικό μέτρο κατά την ελεύθερη κρίση του. Λεπτομέρειες. Περιστατικά. 858/485

Καταχρηστική άσκηση
Ισχυρισμοί κατά τη συζήτηση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως (παραχρήμα), δηλαδή με έγγραφο ή δικαστική ομολογία, αλλιώς
απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτοι. Το ίδιο και η ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος του επισπεύδοντος δανειστή εφόσον θίγεται με αυτή η αξίωση ουσιαστικού δικαίου που εκτελείται. 763/469
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Κατάχρηση δικαιώματος
Διαζύγιο με τετραετή διάσταση. Έχει και στην περίπτωση αυτή εφαρμογή το άρθρο 281
ΑΚ. Μπορεί δηλαδή να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώματος προς διάζευξη καταχρηστική,
προκειμένου να μην επέλθει στο σύζυγο του αντιδίκου που αντιτίθεται στο διαζύγιο, αφόρητη κατάσταση από τις συνέπειες του διαζυγίου ως αποτέλεσμα αυτού και όχι από τις συνέπειες προηγούμενων από την άσκηση της αγωγής γεγονότων ή συμπεριφοράς έστω και
σκληρών του ενάγοντος. Συνεπώς όλα τα περιστατικά που ανάγονται στο προγενέστερο
της αγωγής χρόνο είναι απρόσφορα να θεμελιώσουν ένσταση κατάχρησης δικαιώματος,
η οποία μπορεί να θεμελιωθεί μόνο σε περιστατικά μεταγενέστερα του διαζυγίου, δηλαδή σε συνέπειες για τον εναγόμενο ή τα ανήλικα τέκνα των συζύγων ασυνήθως σκληρές
που υπάρχουν σε ειδικές ακραίες περιπτώσεις, εξ αιτίας εξαιρετικών και άκρως σοβαρών
περιστάσεων, που δεν αποτελούν φυσική συνέπεια του διαζυγίου. Περιστατικά. 599/268
Πολυκατοικία. Οριζόντια ιδιοκτησία. Συμφωνία για ατομική χρήση κοινού. Εμπλοκές με
ιδιωτικά συμφωνητικά και εμφάνιση προβλημάτων καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος εκ μέρους του συγκυρίου και συνεκμισθωτή. Δικαίωση του ενισταμένου μισθωτή. Κατάχρηση δικαιώματος. Στοιχεία της σχετικής ένστασης. 329/755

Κατοικία λαϊκή
Παραχώρηση λαϊκής κατοικίας (β.δ. 775/1964 περί κωδικοποίησης των διατάξεων περί λαϊκής κατοικίας). Κύριος της κατοικίας και του οικοπέδου γίνεται με τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου μόνο εκείνος επ’ ονόματι του οποίου εκδόθηκε το παραχωρητήριο ενώ τα δηλωθέντα μέλη της οικογένειας αποκτούν εκ του νόμου δικαίωμα περιορισμένης προσωπικής
δουλείας οίκησης (1188ΑΚ), δηλαδή δικαίωμα συνοίκησης με τον αρχηγό της οικογένειας.
Το δικαίωμα αυτό καταργείται με το θάνατο του δικαιούχου, την ολική καταστροφή του οικήματος με παραίτηση του δικαιούχου με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή, με σύγχυση κλπ. Όταν αποχωρούν τα μέλη της οικογένειας, με πρόθεση να μην επανέλθουν και
εγκαθίστανται σε άλλη οικία, δεν υπάρχει προστασία του δικαιώματος. Περιστατικά. 400/226

ΚΕΔΕ
Τελωνείο. Με κατασχετήριο έγγραφο προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια τρίτων, όσων
οφείλουν ή μέλλουν να οφείλουν ως μισθώματα σε οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου για την είσπραξη ταμειακώς βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, που
αφορούν πολλαπλά τέλη που επιβλήθηκαν με καταλογιστική πράξη του Τελωνείου Πατρών.
Δήλωση τρίτων. Ανακοπή του Τελωνείου με την οποία χαρακτηρίζεται η δήλωση των τρίτων ως
αόριστη και ανειλικρινής και με αίτημα να υποχρεωθούν να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.
ΚΕΔΕ. Επισπευδόμενη εκτέλεση με βάση τον ΚΕΔΕ σε βάρος τρίτου (άρθρο 32). Η δήλωση του
τρίτου που είναι έγγραφη ή προφορική σε προθεσμία οκτώ ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου, αποτελεί ανακοίνωση του τρίτου απευθυντέα προς τον κατασχόντα για την ουσιαστική ακρίβεια ή ανακρίβεια των πραγματικών περιστατικών που αναφέρονται στο κατασχετήριο
και θεμελιώνουν τα παραγωγικά γεγονότα ή την άσκηση ή την κατάργηση της απαίτησης που
κατασχέθηκε. Αγωγή ανακριβής ή αρνητική. Συνεπάγεται εκτός από την αποζημίωση του δανειστή (985 ΚΠολΔ) και δικαίωμα άσκησης ανακοπής από αυτόν. Η δίκη που δημιουργείται με την
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ανακοπή έχει μόνο αντικείμενο την έναντι του τρίτου απαίτηση του καθού η κατάσχεση. Ο αρμόδιος εκπρόσωπος του Ελλ. Δημοσίου (διευθυντής ΔΟΥ ή του Τελωνείου) επιλέγει είτε αθροιστικά είτε ένα αναγκαστικό μέτρο κατά την ελεύθερη κρίση του. Λεπτομέρειες. Περιστατικά. 858/485

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ίδρυση, λειτουργία, υπάλληλοι, που συνδέονται
με σύμβαση έργου, τρόπος πρόσληψης, μισθοδοσία. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου. Στοιχεία. Περιστατικά. 142/641

Κληρονομιά
Κληρονομιά. Θάνατος διαδίκου κατά τη διάρκεια της δίκης. Η δίκη συνεχίζεται από τους
κληρονόμους με εκούσια επανάληψή της από αυτούς χωρίς να απαιτείται μεταγραφή της
δηλώσεως αποδοχή της κληρονομιάς ή παρέλευση του τετράμηνου. Περιστατικά. 723/295

Κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής
Κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής. Δικαίωμα να παραχωρήσει την κληρονομική περιουσία στους δανειστές της κληρονομιάς και τους κληροδόχους οπότε με την
παραχώρηση αυτή απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση προς αυτούς. 803/298

Κληρονομική διαδοχή
Διεκδικητική αγωγή. Αναγκαία στοιχεία της είναι η κυριότητα του ενάγοντα επί του διεκδικούμενου ακινήτου και η νομή ή κατοχή του από τον εναγόμενο κατά την άσκηση της αγωγής.
Τα ίδια στοιχεία απαιτούνται και για την πληρότητα της αναγνωριστικής περί κυριότητας αγωγής. Αν η κυριότητα στηρίζεται σε κληρονομική διαδοχή προκειμένου περί ακινήτων δέον ν’
αναφέρεται στο δικόγραφο η αποδοχή με δημόσιο έγγραφο ή κληρονομητήριο και η σχετική μεταγραφή. Αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη και απορρίπτεται. Χωρίς αποδοχή και μεταγραφή δεν αρχίζει τακτική χρησικτησία αφού λείπει ο νόμιμος τίτλος που είναι η αποδοχή
με δημόσιο έγγραφο και μεταγραφή του. Αγωγή διεκδικητική από κληρονόμο. Αν αναφέρεται στο δικόγραφο απλώς ότι έγινε αποδοχή χωρίς όμως εξειδίκευση των τόμου και αριθμού
βιβλίων του οικείου υποθηκοφυλακείου που εχώρησε η μεταγραφή, αυτά τα στοιχεία μπορούν να συμπληρωθούν με τις προτάσεις. Όμως η απλή επίκληση στις προτάσεις ως προσαγόμενου εγγράφου του συμβολαίου της αποδοχής και του πιστοποιητικού μεταγραφής
που γίνεται μόνο για λόγους αποδεικτικούς δεν συνιστά παραδεκτή προβολή συμπληρωματικών ισχυρισμών ως προς τα ελλείποντα στοιχεία της μεταγραφής. Περιστατικά. 187/207

Κληρονόμος αναγκαίος
Χρηματική κατάθεση σε κοινό λογαριασμό σε τράπεζα. Είναι στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από κοινού και περιέχει τον όρο ότι του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση,
χωρίς σύμπραξη των λοιπών, είτε ένας είτε μερικοί είτε όλοι οι δικαιούχοι. Είναι αδιάφορο αν τα χρήματα είναι του ενός ή πολλών. Ο αναλαμβάνων τα χρήματα δεν διαπράττει
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υπεξαίρεση . Δυνατό να τεθεί όρος ότι μετά το θάνατο ενός τα χρήματα θα λαμβάνουν
οι υπόλοιποι και μάλιστα όχι ως κληρονόμοι αλλά με βάση την σύμβαση με την τράπεζα. Δικαιώματα αναγκαίων κληρονόμων στην περίπτωση αυτή. Περιστατικά. 115/284

Κλονισμός (Διαζύγιο)
Διαζύγιο. Δύο αντίθετες αγωγές για λύση του γάμου. Δεκτές αμφότερες και λύση του
γάμου για ισχυρό κλονισμό. Κανένας δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση. Αν
ασκηθεί απορρίπτεται. Περιστατικά. 82/254
Διαζύγιο. Ισχυρός κλονισμός. Απαραίτητα (216ΚΠολΔ) πρέπει ο ενάγων για το ορισμένο της
αγωγής, να αναφέρει στο δικόγραφο τα κλονιστικά περιστατικά που αφορούν στο πρόσωπο του εναγομένου συζύγου ή και των δύο συζύγων, την επίκληση του ισχυρισμού κλονισμού , ως συνέπεια των περιστατικών αυτών με την έννοια της ύπαρξης αιτιώδους συνδέσμου, και το βάσιμα αφόρητο της εξακολούθησης της έγγαμης σχέσεως για τον ενάγοντα.
Αν το κλονιστικό γεγονός συνδέεται αποκλειστικά με το πρόσωπο του ενάγοντος δεν γεννιέται δικαίωμα, υπέρ αυτού, διάζευξης με βάση τη διάταξη του άρθρου 1439 ΑΚ. 107/256

Κοινή χρήση
Οδοί. Υπάγονται στα κοινόχρηστα πράγματα άρα και οι δημοτικοί οδοί και οι πλατείες που
ανήκουν στην κοινότητα ή το Δήμο. Αν δεν ανήκουν στο Δήμο, τότε ανήκουν στο Δημόσιο.
Οι δημοτικές ή κοινοτικές οδοί αποκτούν την ιδιότητα του κοινόχρηστου από το νόμο, δηλαδή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό διάγραμμα του σχεδίου της πόλεως, από τη βούληση του
ιδιοκτητών, που πρέπει να γίνει με νομότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά) ή με παραίτηση για την οποία όμως (παραίτηση) απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη ενώπιον συμβολαιογράφου και μεταγραφή ή με την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα που προβλέπει το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, εφόσον όμως πριν την εφαρμογή του ΑΚ υπήρξε συνεχής χρήση
επί δύο γενεές που η κάθε μία υπολογίζεται σε 40 χρόνια. Αν ο ιδιοκτήτης μετά τον ΑΚ άφησε εκτεθειμένο το πράγμα στην κοινή χρήση για πολύ χρόνο, δεν προσπορίζεται η κυριότητα του ακινήτου στον οικείο Ο.Τ.Α. αλλά ο ιδιοκτήτης προστατεύεται με την ένσταση του γενικού δόλου χωρίς βέβαια να μεταβιβάζεται η κυριότητα στο Δήμο με χρησικτησία. 206/81

Κοινοπραξία
Διάδικος. Όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει και την
ικανότητα να είναι διάδικος. Ενώσεις προσώπων, εταιρίες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, μπορούν να παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί, η διαχείριση των υποθέσεων του. Το ίδιο ισχύει και για τις κοινοπραξίες. Συλλογικές συμβάσεις. Ποιούς δεσμεύουν. 40/312

Κοινός λογαριασμός
Χρηματική κατάθεση σε κοινό λογαριασμό σε τράπεζα. Είναι στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από κοινού και περιέχει τον όρο ότι του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση,
χωρίς σύμπραξη των λοιπών, είτε ένας είτε μερικοί είτε όλοι οι δικαιούχοι. Είναι αδιάφορο αν τα χρήματα είναι του ενός ή πολλών. Ο αναλαμβάνων τα χρήματα δεν διαπράττει
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υπεξαίρεση . Δυνατό να τεθεί όρος ότι μετά το θάνατο ενός τα χρήματα θα λαμβάνουν
οι υπόλοιποι και μάλιστα όχι ως κληρονόμοι αλλά με βάση την σύμβαση με την τράπεζα. Δικαιώματα αναγκαίων κληρονόμων στην περίπτωση αυτή. Περιστατικά. 115/284

Κοινοτικό δίκαιο
Δήμοι - Πρόσληψη προσωπικού για ορισμένο χρόνο. Ανανέωση και συνέχιση της εργασιακής
σύμβασης. Δεν καθίσταται η σύμβαση αορίστου χρόνου. Γενικά, συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που συνάπτονται από το κράτος της ισχύος των διατάξεων (άρθρο 103 του Συντάγματος και 2 του ν. 2190/1994) με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και όλους τους λοιπούς φορείς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου
έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς και όχι πρόσκαιρες και απρόβλεπτες ανάγκες. Οδηγίες της Ε.Ε. αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και δεσμεύουν κάθε κράτος- μέλος της κοινότητας στο οποίο απευθύνονται. Όμως αφήνουν την επιλογή του τύπου και των
μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Τρόπος εφαρμογής τους. Περιστατικά. 608/661

Κοινόχρηστο πράγμα
Οδοί. Υπάγονται στα κοινόχρηστα πράγματα άρα και οι δημοτικοί οδοί και οι πλατείες που
ανήκουν στην κοινότητα ή το Δήμο. Αν δεν ανήκουν στο Δήμο, τότε ανήκουν στο Δημόσιο.
Οι δημοτικές ή κοινοτικές οδοί αποκτούν την ιδιότητα του κοινόχρηστου από το νόμο, δηλαδή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό διάγραμμα του σχεδίου της πόλεως, από τη βούληση του
ιδιοκτητών, που πρέπει να γίνει με νομότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά) ή με παραίτηση για την οποία όμως (παραίτηση) απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη ενώπιον συμβολαιογράφου και μεταγραφή ή με την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα που προβλέπει το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, εφόσον όμως πριν την εφαρμογή του ΑΚ υπήρξε συνεχής χρήση
επί δύο γενεές που η κάθε μία υπολογίζεται σε 40 χρόνια. Αν ο ιδιοκτήτης μετά τον ΑΚ άφησε εκτεθειμένο το πράγμα στην κοινή χρήση για πολύ χρόνο, δεν προσπορίζεται η κυριότητα του ακινήτου στον οικείο Ο.Τ.Α. αλλά ο ιδιοκτήτης προστατεύεται με την ένσταση του γενικού δόλου χωρίς βέβαια να μεταβιβάζεται η κυριότητα στο Δήμο με χρησικτησία. 206/81

Κομιστής επιταγής
Επιταγή του ν.5960/1933. Είναι πάντοτε πληρωτέα εν όψει. Όποιος γνωρίζει ότι δεν έχει διαθέσιμα κεφάλαια στην τράπεζα διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 79 του ν.5960/1933. Παράλληλα με την αξίωση από το άρθρο 79 συρρέει η αξίωση από το άρθρο 914ΑΚ. Δικαιούχος κομιστής της επιταγής. Για τη θεμελίωση της αγωγής από αδικοπραξία πρέπει να επικαλεστεί ότι ο εκδότης-εναγόμενος εξέδωσε την επιταγή δόλια δηλαδή εν γνώσει ότι δεν είχε διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο έκδοσης και πληρωμής και ότι η
επιταγή εμφανίστηκε εμπρόθεσμα. Δικαιούχος της αξίωσης είναι και ο μετά την πραγμάτωση
του αδικήματος κομιστής από αναγωγή. Έτσι ¨κομιστής¨ είναι και ο εξ αναγωγής υπόχρεος
που πλήρωσε την επιταγή και έγινε κομιστής. Αυτός δικαιούται να στραφεί κατά του εκδότη και
του προηγούμενου οπισθογράφου ασκώντας το δικαίωμα αναγωγής. Περιστατικά. 253/532
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Κ.Τ.Ε.Λ.
Μισθωτοί υπαγόμενοι στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού για χορήγηση
σύνταξης. Συμπλήρωση των προϋποθέσεων για να λάβουν σύνταξη γήρατος. Τι δικαιούνται να
λάβουν από τον εργοδότη τους για αποζημίωση. Διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών.
ΚΤΕΛ. Εργαζόμενοι. Δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση του ν.2112/1920. Περιστατικά. 52/599

Κτηματολόγιο
Κτηματολόγιο. Πρώτη εγγραφή. Αν είναι ανακριβής η εγγραφή μπορεί να ζητηθεί με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπο πρωτοδικείου η αναγνώριση του δικαιώματος που
προσβάλλεται με τα ανακριβή έγγραφα. Προθεσμία προς άσκηση της αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής οκτώ ετών. Αν αναφέρεται στην πρώτη εγγραφή η ένδειξη ¨ αγνώστου ιδιοκτήτη¨, η διόρθωση μπορεί να γίνει με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το δικαστή του Μον.Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά την εκουσία δικαιοδοσία. Στοιχεία της αιτήσεως προς το κτηματολογικό Δικαστή. Περίπτωση δασών στην Επτάνησο. Περιστατικά. 326/106
Κτηματολόγιο. Ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν. Δεν καθίσταται αόριστη η αγωγή αν δεν αναφέρεται ο κωδικός αριθμός με τον οποίο είναι καταχωρημένα τα ακίνητα αυτά. Περιστατικά. 367/113
Κτηματολόγιο. Ενιαίο ακίνητο με ένα ιδιοκτήτη που έχει καταχωριστεί ως δύο τεμάχια με διαφορετικούς
αριθμούς κτηματογράφησης. Αίτηση διόρθωσης από τον ιδιοκτήτη. Κύρια παρέμβαση του ελληνικού
δημοσίου και διεκδίκηση δικαιωμάτων κυριότητας.Απόρριψη της παρέμβασης και διόρθωση. 154/188
Κτηματολόγιο. Αίτηση διόρθωσης πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Λεχαινών. Κύρια παρέμβαση του ελληνικού δημοσίου με αίτημα να αναγνωρισθεί η κυριότητά του. Δεκτή η αίτηση διόρθωσης γιατί οι αιτούντες απέδειξαν ότι είναι
κύριοι του ακινήτου που βρίσκεται μέσα στο σχέδιο πόλεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 που απαιτεί νομή μέχρι την έναρξη του νόμου αυτού δέκα ετών., με
νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία υπέρ του νομέα ή του δικαιοπαρόχου του που έχει καταρτισθεί
με συμβόλαιο και μεταγραφεί μετά την 23/2/1995 (εκτός εξαιρέσεων). Περιστατικά. 155/193
Κτηματολόγιο. Πρώτη εγγραφή εσφαλμένη- Χωρεί αγωγή διόρθωσης, αναγνωριστική ή διεκδικητική από εκείνον που έχει έννομο συμφέρον, εντός 5 ετών από τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του
δικαιώματος ή των καθολικών του διαδόχων και κοινοποιείται, με ποινή απαραδέκτου της
συζητήσεως, στον Προϊστάμενο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Αν η πρώτη εγγραφή αναφέρεται σε «αγνώστου ιδιοκτήτη», αυτής της 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,
που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Μέσα σε 20 ημέρες από την
κατάθεσή της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα
στο Ελληνικό Δημόσιο και εγγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Αν έχουν
εγγραφεί πολλές αιτήσεις, τότε η μεταγενέστερη αίτηση κοινοποιείται και στους προηγουμένους αιτούντες ή κυρίως παρεμβαίνοντες. Αν η αίτηση απορριφθεί ως νόμω ή ουσία
αβάσιμη, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 §2 του ίδιου νόμου (2664/1998) δικαιούμενος να επικαλεστεί κτήση εμπράγματου δικαιώματος. Διαδικασία. Αγωγή για διόρθωση πρώτης κτηματολογικής
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εγγραφής ενώπιον του Πρωτοδικείου. Είναι απορριπτέα γιατί έπρεπε να εισαχθεί κατά
την εκουσία δικαιοδοσία και μόνον αν απορριφθεί ως νόμω ή ουσία αβάσιμη να εισαχθεί
κατά την τακτική διαδικασία με αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Περιστατικά. 448/791
Κτηματολόγιο. Δήλωση και πρώτη εγγραφή. Ενώ το ακίνητο είναι ενιαίο, στην πρώτη εγγραφή
εμφανίζεται ως δύο διακεκριμένα ακίνητα. Ισχυρισμός του ελληνικού δημοσίου ότι ένα τμήμα
από το δεύτερο ακίνητο είναι δάσος και ανήκει σε αυτό. Συνομολόγηση του δικαιώματος του
δημοσίου από τον ιδιοκτήτη. Διατάσσεται η διόρθωση της εγγραφής. Περιστατικά. 449/794
Κτηματολόγιο- Αποδοχή κληρονομιάς με δημόσιο έγγραφο που δεν έχει μεταγραφεί- Προβλήματα στο Κτηματολόγιο- Δάσος- Δεν καθιερώνεται τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου πλην
των δασών που υπήρχαν πριν το Β.Δ 16.11.1836 «περί ιδιωτικών δασών». Δάση του τουρκικού κράτους. Τρόπος περιελεύσεως τούτων στο ελληνικό δημόσιο. Διάφορο καθεστώς στα Ιόνια νησιά (Επτάνησος), όπου το ελληνικό Δημόσιο δεν έλαβε κάτι από τα δάση-Αδέσποτα ακίνητα-Έννοια- Μη μεταγραφή της αποδοχής-Αναπληρώνεται με την καταχώριση της αίτησης του
άρθρου 6 παρ. 2 ν. 2664/1998 στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Περιστατικά. 510/796
Κτηματολόγιο. Αίτηση κυρίων ακινήτων να διορθωθούν από τον προϊστάμενο του Κτηματολογικού
Γραφείου πρόδηλα σφάλματα (αρθρ. 18 παρ. 1 του ν. 2664/1998). Έννοια προδήλων σφαλμάτων
και περιπτώσεις. Απόρριψη της αίτησης. Δικαίωμα του αιτούντος σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης να προσφύγει στον κτηματολογικό δικαστή μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες. Περιστατικά. 542/85
Κτηματολόγιο. Παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης στο κτηματολογικό γραφείο όταν έχει
ολοκληρωθεί το στάδιο των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό φύλλο και έχει τεθεί
σε ισχύ το κτηματολόγιο με συνέπεια να φέρει αυτό ανακριβώς ΚΑΕΚ «αγνώστου». Αίτηση διόρθωσης κατά την εκούσια διαδικασία της ανακριβούς εγγραφής για να κατοχυρωθούν οι αιτούντες συγκύριοι του ακινήτου. Κύρια παρέμβαση του δημοσίου με αίτημα την απόρριψη της αίτησης. Εκούσια δικαιοδοσία. Η έννοια των διαδίκων στη διαδικασία αυτή έχει άλλο περιεχόμενο. Πρόκειται ουσιαστικά για «ενδιαφερόμενους». Τρόποι κτήσεως της ιδιότητας του διαδίκου στην εκούσια δικαιοδοσία. Περιστατικά. 673/808
Πρόσθετη παρέμβαση στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας μπορεί να ασκηθεί και κατά την συζήτηση στο ακροατήριο χωρίς έγγραφη προδικασία. Το ίδιο και σε δίκη δευτέρου βαθμού. Κτηματολόγιο. Αντιρρήσεις κατά της αρνητικής αποφάσεως του Προϊσταμένου του αρμόδιου Κτηματολογικού
Γραφείου με το οποίο απορρίφθηκε αίτησή της για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης (άρθρο 6 παρ.
4 του Ν. 2664/1998), και αίτημα να διαταχθεί η καταχώριση στο οικείο κτηματολογικό φύλλο του επίδικου ακινήτου. Διαδικασία. Αντιρρήσεις του ελληνικού δημοσίου. Ισχυρισμοί του. Περιστατικά. 806/810

Κτηματολογικό Γραφείο
Κτηματολόγιο. Αίτηση κυρίων ακινήτων να διορθωθούν από τον προϊστάμενο του Κτηματολογικού
Γραφείου πρόδηλα σφάλματα (αρθρ. 18 παρ. 1 του ν. 2664/1998). Έννοια προδήλων σφαλμάτων
και περιπτώσεις. Απόρριψη της αίτησης. Δικαίωμα του αιτούντος σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης να προσφύγει στον κτηματολογικό δικαστή μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες. Περιστατικά. 542/85

Κτηματολογικός δικαστής
Κτηματολόγιο. Πρώτη εγγραφή. Αν είναι ανακριβής η εγγραφή μπορεί να ζητηθεί με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπο πρωτοδικείου η αναγνώριση του δικαιώματος που
προσβάλλεται με τα ανακριβή έγγραφα. Προθεσμία προς άσκηση της αναγνωριστικής ή διεκδι-
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κητικής αγωγής οκτώ ετών. Αν αναφέρεται στην πρώτη εγγραφή η ένδειξη “αγνώστου ιδιοκτήτη”,
η διόρθωση μπορεί να γίνει με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το δικαστή του Μον. Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά την εκουσία δικαιοδοσία. Στοιχεία της αιτήσεως προς το κτηματολογικό Δικαστή. Περίπτωση δασών στην Επτάνησο. Περιστατικά. 326/106

Κτήση κυριότητας
Συνεισφορά. (προ του ν.1329/1983). Παραίτηση από την κληρονομία. Κατά τη διάρκεια της
προθεσμίας αποποίησης που γίνεται ενώπιον του γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας. Είναι άκυρη αν γίνει με άλλο τρόπο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτή ενέχει εκποίηση της κληρονομιάς και δεν είναι έγκυρη αν δεν γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 37/273

Κτίριο
Κτίριο. Πτώση (925 ΑΚ). Αντικειμενική ευθύνη του κυρίου ή νομέα για την ζημία που προκάλεσε η πτώση του σε τρίτο. Τεκμαίρεται το ότι η πτώση προήλθε κατ’ αιτιώδη συνάφεια από
ελαττωματική κατασκευή ή πλημμελή συντήρηση και για να απαλλαγεί ο κύριος ή νομέας
πρέπει να αποδείξει ακριβώς, ότι τέτοιος αιτιώδης σύνδεσμος δεν υπάρχει, γιατί η πτώση
προήλθε από κάποια άλλη τρίτη αιτία, όπως ανωτέρα βία ή ενέργεια τρίτου. Πταίσμα του
κυρίου ή νομέα, δικό του ή των προστηθέντων του, δεν απαιτείται ούτε τεκμαίρεται, ούτε
και τον ωφελεί η απόδειξη, ότι δεν βαρύνεται ο ίδιος με πταίσμα, αλλά κάποιος άλλος, ενδεχομένως ο κατασκευαστής ή ο δικαιοπάροχός του. Προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης 925 ΑΚ. Πάντως “κτίσμα” δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν οι κολώνες καλωδίων, κεραίες, καπνοσυλλέκτες, διαφημιστικές πινακίδες κλπ. Ποιοι συγκύριοι ευθύνονται εις ολόκληρον. Εντούτοις είναι δυνατό η αγωγή να εγερθεί μόνο κατά ορισμένων συγκυρίων. Μεταξύ τους χωρεί αναγωγή. Ενστάσεις του εναγομένου επ’ αυτών απορρίπτονται. 541/148

Κυριακή
Σύμβαση εργασίας. Συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου για ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία που θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Απαραίτητα απαιτείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες να γνωστοποιηθεί
στην Επιθεώρηση Εργασίας γιατί αλλιώς τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη
απασχόληση. Το τεκμήριο όμως είναι μαχητό. Υπερεργασία. Έννοια. Κυριακή. Αρχίζει από
τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και λήγει τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα. 122/601

Κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας
Προσωπικότητα. Προσβολή της με δημοσίευμα. Ευθύνη προς αποζημίωση του ιδιοκτήτη του εντύπου, συντάκτη του κειμένου και εκδότη ή διευθυντή σύνταξης (ν.1178/1981).
Στις ίδιες διατάξεις υπάγονται και σε περιπτώσεις προσβολής οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί όπου ως εκδότης θεωρείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρείας. Ευθύνη έχουν και ο υπεύθυνος του προγράμματος, ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, ο παραγωγός, ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος, ο συντονιστής ή ο παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα με το είδος και τη δομή της εκπομπής.
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Σημασία υπαιτιότητας. Ύψος αποζημιώσεως. Ελευθεροτυπία. Κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας (π.δ.77/2003). Λεπτομέρειες για όλο το νομικό πλέγμα της προσβολής
της προσωπικότητας και ανάλυση των σχετικών νομοθετικών κειμένων. Περιστατικά. 4/9

Κώδικας περί δικηγόρων
Δικηγόροι. Δικηγόροι του ΙΚΑ. Αμειβόμενοι σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια τα οποία καθορίζονται από τις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ.2 του ν.2753/1999 υπουργικές αποφάσεις στο βαθμό κατά τον οποίο τα ελάχιστα αυτά όρια είναι ανώτερα από τα
αντίστοιχα ελάχιστα όρια που ορίζει ο Κώδικας περί Δικηγόρων ΙΚΑ. Είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, απολαύει των προνομίων του Δημοσίου, όσον αφορά όμως τις δικηγορικές αμοιβές δεν εξομοιώνεται με το δημόσιο αλλά υπάγεται στις ρυθμίσεις που καθορίζουν οι υπουργικές αποφάσεις. Γνωμοδοτήσεις δικηγόρων του ΙΚΑ. 71/768

Κώδικας υπαλλήλων
Δημόσιοι υπάλληλοι. Υπαλληλικός Κώδικας. Αδικοπραξίες των δημοσίων υπαλλήλων. Για
κάθε αδικοπραξία που διέπραξε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι το ελληνικό
δημόσιο. Δεν ευθύνεται όμως ο υπάλληλος έναντι τρίτων για τις πράξεις ή παραλείψεις του.
Δηλαδή για ζημίες των άρθρων 299, 914, 928 και 932 ΑΚ που προήλθαν από ενέργεια του
δημοσίου υπαλλήλου ή παράλειψη, δεν ευθύνεται έναντι του δικαιούχου της αποζημίωσης,
ο οποίος δύναται να στραφεί κατά του ελληνικού δημοσίου. Αγωγή που στρέφεται κατά
του δημοσίου υπαλλήλου απορρίπτεται για έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης. 671/689

Λ
Λατομεία
Λατομεία. Δουλειά λατομείας υπέρ τρίτων. Έννοια. Περιστατικά. 345/110

Λέιζερ
Αδικοπραξία και σύμβαση παροχής υπηρεσιών για διακοπή της τριχόπτωσης, εμφύτευση μαλλιών και αποτρίχωση, με λέιζερ και προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα. Αποτυχία όλης της
«θεραπείας» -καταδίκης των «ειδικών» για θετική ζημία και ηθική βλάβη. Γεγονότα. 413/122

Ληξιαρχική πράξη
Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης ως προς το όνομα (Πόπη- Πηνελόπη) γιατί στην ιταλική γλώσσα με το όνομα «Πόπη» νοούνται τα γυναικεία στήθη. Έτσι, γίνεται αντικείμενο εμπαιγμού
και δημιουργούνται στην αιτούσα ψυχολογικά προβλήματα. Η αίτηση γίνεται δεκτή. 776/271
Ληξιαρχικές πράξεις. Διόρθωσή τους. Βεβαίωση γεγονότος για σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης, ονοματοδοσίας κλπ. Αρμόδιο το Μον.Πρωτοδικείο που δικάζει κατά την εκουσία δικαιοδοσία. Οικογενειακές μερίδες που τηρούν οι δήμοι και κοινότητες δεν είναι ληξιαρχικά βιβλία ούτε
οι σχετικές εγγραφές σ’αυτές φέρουν χαρακτήρα, ληξιαρχικών πράξεων. Αίτηση για βεβαίωση
άλλων γεγονότων για εγγραφή στα βιβλία οικογενειακών μερίδων δεν είναι νόμιμη. Σ’ αυτές τις
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περιπτώσεις χωρεί αναγνωριστική αγωγή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 70
ΚΠολΔ. Αίτηση για να βεβαιωθεί ότι ο αιτών είναι θετό τέκνο δεν είναι νόμιμη. Περιστατικά. 292/651

Λογοδοσία
Λογοδοσία. Η υποχρέωση προς λογοδοσία μπορεί να γεννηθεί από οποιαδήποτε έννομη σχέση
είτε ενοχική είτε εμπράγματη είτε άλλου δικαιώματος. Επίτροπος. Είναι υποχρεωμένος προς λογοδοσία. Ο δεξίλογος μπορεί να ζητήσει με αγωγή της λογοδοσίας καταβολή του κατάλοιπου του λ/
σμού χωρίς να προσδιορίσει αυτό στο δικόγραφο της αγωγής ή της καταβολής ορισμένου ελλείμματος για την περίπτωση της μη κατάθεσης του λ/σμου ή του καταλόγου με τα δικαιολογητικά. Τυπική μορφή του λογαριασμού (τι περιέχει ). Ειδικές διατάξεις για τη διαδικασία. Πρόκειται για υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας. Η δίκη της λογοδοσίας διέρχεται, όπως και προ του ν. 2915/2001,
δύο στάδια και ένα ενδιάμεσο που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα δύο και είναι προπαρασκευαστικό του δευτέρου σταδίου, αλλά δεν εκδίδεται προδικαστική απόφαση. Διαδικασία κατά τη συζήτηση. Πάντως προδικαστική απόφαση δεν εκδίδεται. Επιτροπεία. Αγωγή προς λογοδοσία από τους
κληρονόμους προς τον επίτροπο. Δεν απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού του Οικ. Έφορου ότι
έχει δηλωθεί η κληρονομιά. Ο επίτροπος δίδει λογοδοσία στους κληρονόμους και όχι στα όργανα της επιτροπείας (εποπτικό συμβούλιο κλπ). Περιστατικά για την εξέλιξη της διένεξης. 48/315

M
Μάρτυρες

Μάρτυρες. Λόγοι εξαίρεσης. Πάντως ο σύζυγος δεν είναι εξαιρετέος. Πότε προτείνεται
νόμιμα η εξαίρεση και περιεχόμενο των λόγων εξαιρέσεως. Περιστατικά και καταδίκη του
υποθηκοφύλακα σε αποζημίωση. 172/195
Μάρτυρας. Εξαίρεση. Μάρτυρας δικηγόρος. Ο λόγος εξαίρεσης του καθιερώνεται μόνο
υπέρ του πελάτη, όχι όμως και υπέρ του αντιδίκου του. 381/416

Μερική απασχόληση
Σύμβαση εργασίας. Συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου για ημερήσια ή εβδομαδιαία
ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία που θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Απαραίτητα απαιτείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες να γνωστοποιηθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας γιατί αλλιώς τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Το τεκμήριο όμως είναι μαχητό. 122/601

Μερική καταβολή τιμήματος
Πώληση. Μερική καταβολή του τιμήματος. Άρνηση του εναγομένου να παραδώσει τη συνολική ποσότητα του πωληθέντος προϊόντος (σιδήρου). Αύξηση μεταγενέστερα της τιμής
του σιδήρου. Υποχρέωση του πωλητή να πληρώσει τη διαφορά του τιμήματος. 705/181

Μεσότοιχος
Διεκδικητική αγωγή και αρνητική. Δεν μπορεί να γίνει σώρευση της πρώτης με τη δεύτερη γιατί υπάρχει αντίφαση. Πότε δεν υπάρχει αντίφαση. Μεσότοιχος. Σχετική νομοθεσία. Πάντως μεσότοιχος εν-
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νοείται τοίχος που ανεγείρεται σε δύο όμορες ιδιοκτησίες και καταλαμβάνει μέρος από κάθε μία από
αυτές. Η νομή επί μεσότοιχου ασκείται από τους συγκυρίους του μάλλον κατά διαιρετά μέρη του. Επί
προσβολής του μεσότοιχου εγείρονται οι αγωγές περί νομής και οι αγωγές από την κυριότητα. 25/187

Μεταβίβαση περιουσίας
Μεταβίβαση ολόκληρης περιουσίας- Μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης (479 ΑΚ). Ευθύνη
αυτού που αποκτά απέναντι στο δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων για
τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή την επιχείρηση. Έννοια περιουσίας και επιχείρησης.
Εκείνος που αποκτά πρέπει να γνωρίζει, όταν γίνεται η μεταβίβαση, ότι η περιουσία ή η επιχείρηση που μεταβιβάζεται αποτελεί το όλο ή σημαντικό τμήμα της περιουσίας εκείνου που
μεταβιβάζει. Χρέη κατά την έννοια του άρθρου ΑΚ 479 μπορεί να είναι από οποιαδήποτε αιτία (σύμβαση, αδικοπραξία ή από το νόμο). Το χρέος πρέπει να υπήρχε κατά το χρόνο μεταβιβάσεως της περιουσίας ή επιχειρήσεως και να μη γεννήθηκε αργότερα, εκτός αν αυτό προέρχεται από μεταβολή ή επέκταση της ενοχής που υπάρχει κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως.
Γεννημένα κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως χρέη νοούνται εκτός από τα απαιτητά και εκείνα
που βρίσκονται κάτω από προθεσμία ή αίρεση ή που στηρίζονται σε έννομη σχέση από την
οποία πηγάζει υποχρέωση για παροχή. Η μεταβίβαση μπορεί να πραγματώνεται με περισσότερες πράξεις, σύγχρονες ή διαδοχικές και σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, αρκεί αυτά να
γνωρίζουν ότι οι πράξεις αποτελούν μεταξύ τους ενότητα (δηλαδή βρίσκονται σε στενή χρονική και οικονομική σχέση και ότι μεταβιβάζεται το σύνολο ή το σημαντικότερο τμήμα της περιουσίας).Στην περίπτωση αυτή καθένας που αποκτά ευθύνεται ανάλογα με την αξία του τμήματος της περιουσίας που αυτός αποκτά. Περιστατικά ενδιαφέροντα. 659/176

Μεταγραφή
Δύο δικαιοπραξίες με ένα συμβόλαιο που πρέπει να μεταγραφεί η κάθε μία. Αν παραλειφθεί η μεταγραφή της μιάς σύμβασης, τότε το δικαίωμα δεν αποκτάται. Παράδειγμα: μια σύμβαση για μεταβίβαση κυριότητας και μια για σύσταση οροφοκτησίας. 47/314
Υποθηκοφύλακας. Άρνησή του να μεταγράψει ορισμένο συμβόλαιο. Δικαιώματα υποθηκοφύλακα. Πότε μπορεί να ελέγχει τα συμβόλαια προς μεταγραφή. Περιστατικά. 120/635

Μεσεγγύηση δανειστή
Μεσεγγύηση δανειστή. Διατάσσεται, αν υπάρχει διαφορά ως προς την κυριότητα, τη νομή
ή την κατοχή κινητών ή ακινήτων. Τραπεζική επιταγή. Μπορεί να τεθεί υπό μεσεγγύηση
αν υφίσταται, έστω και ενοχική διαφορά με αυτή. Ένσταση τραπεζίτη του οποίου επιταγή τέθηκε σε δικαστική μεσεγγύηση. Δεν είναι νόμιμο με βάση την επιταγή αυτή να εκδοθεί διαταγή πληρωμής από τον κάτοχό της. Περιστατικά. 422/428

Μεταβίβαση κυριότητας
Πώληση ακινήτου από πωλητή που δεν ήταν κύριος. Η πώληση είναι έγκυρη. Ενόψει όμως
του αληθινού κυρίου δεν είναι ισχυρή η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου εφόσον αυτός που πωλεί πρέπει να είναι κύριος. Ο αληθινός κύριος στην περίπτωση αυτή προστατεύε-
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ται με διεκδικητική αγωγή την οποία, όμως, εφόσον το πωληθέν ακίνητο το κατέχει και το νέμεται ο αγοραστής, μπορεί να την στρέψει μόνο κατ’ αυτού και όχι κατά του πωλητή. Αν όμως και
ο πωλητής αμφισβητεί το εμπράγματο του δικαίωμα της κυριότητας μπορεί να ασκήσει αναγνωριστική αγωγή της κυριότητας. Δεν μπορεί όμως να ζητήσει την αναγνώριση της ακυρότητας της σύμβασης πώλησης του ακινήτου λόγω ελλείψεως κυριότητας στον πωλητή αφού
η πώληση είναι έγκυρη. Μια τέτοια αγωγή απορρίπτεται ως μη νόμιμη. Περιστατικά. 645/173

Μηχανικοί
Συμπεριφορά παράνομη του μηχανικού. Τελικά οφείλει να επιστρέψει το ληφθέν ποσό
της αμοιβής του και το επί πλέον ποσό που κατέβαλε ο εργοδότης σε άλλους μηχανικούς για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. 153/77
Αμοιβές μηχανικών. Ειδικότερα για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Πώς υπολογίζεται
για την περίπτωση αυτή η αμοιβή. 643/164

Μίσθωση
Μίσθωση. Άρθρο 574 Α.Κ. Εφαρμόζεται και στις εμπορικές μισθώσεις. Η σύμβαση είναι αδιαίρετη γιατί η χρήση του μισθίου είναι αδιαίρετη αφού δεν επιδέχεται κατάτμηση. Συνεκμίσθωση.
Εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 494ΑΚ που προβλέπει ότι αν περισσότεροι οφείλουν αδιαίρετη παροχή, τότε έχει εφαρμογή οι διατάξεις της οφειλής εξ ολοκλήρου καθώς και οι διατάξεις
του άρθρου 785 επ. ΑΚ. Η καταγγελία της μίσθωσης είναι πράξη διοίκησης και διαχείρισης και
γίνεται από όλους τους συμμισθωτές και ενώπιον όλων των συνεκμισθωτών. Προσύμφωνο μίσθωσης. Νόμιμη η κατάρτισή του και μπορούν τα μέρη να συνδέσουν την οριστική σύμβαση με
την προηγούμενη πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης που τέθηκε και που μπορεί να είναι καθαρά εξουσιαστική. Κενό σύμβασης. Εφαρμογή του άρθρ. 173 και του ΑΚ. Περιστατικά. 297/96
Η μίσθωση γενικά είναι σύμβαση άτυπη. Παρακράτηση του μισθίου από τον μισθωτή μετά
τη λήξη της μίσθωσης. Το ποσό που καταβάλλεται για τη χρήση του μισθίου δεν είναι μίσθωμα, αλλά αποζημίωση. Καθίσταται τοκοφόρα η απαίτηση από το χρόνο της επέλευσης της
υπερημερίας και δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή. Ανέρχεται στο ποσό του μισθώματος
που καταβάλονταν κατά τη λήξη της μίσθωσης. Χαρτόσημο 3,6 % επί της καταβαλλόμενης
αποζημίωσης δεν οφείλεται. Ένορκες βεβαιώσεις στις μισθωτικές διαφορές. Απαιτείται κλήτευση προ 24 ωρών με κλήση που επιδίδεται στον αντίδικο του καλούντος ή στο δικαστικό πληρεξούσιο- αντίκλητο είτε με δήλωση στο ακροατήριο που καταχωρείται στα πρακτικά της δίκης. Τα σχετικά προσάγονται μέχρι το τέλος της συζήτησης. Αν προσαχθούν κατά
τη διάρκεια της προθεσμίας προς αντίκρουση είναι απαράδεκτα, πλην εκείνων που προσάγονται αποκλειστικά σε απόκρουση νέων αυτοτελών ισχυρισμών του αντιδίκου, που προτείνονται το πρώτον με τις προτάσεις και για το λόγο αυτό είναι παραδεκτή η αντίκρουση. Η
δοθείσα εντός της προθεσμίας αντικρούσεως ένορκη βεβαίωση επιτρεπτώς προσκομίζεται
στο εφετείο, όπως και εκείνες που εκδόθηκαν μετά την έκδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως. Απώτερος χρόνος κτήσεως του δικαιώματος είναι ο χρόνος της πρώτης συζήτησης
της αγωγής στο ακροατήριο, δηλαδή εκείνης κατά την οποία εκφωνείται η υπόθεση και αρχίζει η κατ’ ουσίαν συζήτηση. Εξαιρέσεις προβλέπει το άρθρο 69 ΚΠολΔ. Άρα και στην περίπτωση καταβολής μισθωμάτων ή αποζημιώσεως λόγω χρήσεως μετά τη λήξη της μίσθωσης, κρίσιμος χρόνος για να κριθεί η συνδρομή των στοιχείων κτήσης και απαιτητού του συ-
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γκεκριμένου δικαιώματος του ενάγοντος είναι ο χρόνος της πρώτης συζήτησης της αγωγής.
Ζητούνται νόμιμα δηλαδή τα μισθώματα ή η αποζημίωση χρήσεως μέχρι το χρόνο της συζήτησης της αγωγής. Όπου δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους, όπως είναι και η ένσταση καταχρήσεως του δικαιώματος, προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επιπλέον οι
ισχυρισμοί αυτοί καταχωρίζονται στα πρακτικά με σαφή, έστω και συνοπτική, έκθεση των
γεγονότων, εκτός εάν περιέχονται στις κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις. Σε κάθε
περίπτωση, απαιτείται προφορική πρόταση των ισχυρισμών που, ως γενόμενη κατά τη συζήτηση, σημειώνεται στα πρακτικά, διαφορετικά είναι απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί. 640/158
Μίσθωση: πρόωρη λύση της μίσθωσης λόγω καθυστέρησης μισθωμάτων (597§1 εδ. β΄ ΑΚ) έχει
εφαρμογή και στις εμπορικές μισθώσεις. Ο εκμισθωτής έχει κατά του μισθωτή αξίωση αποζημίωσης
για το διαφυγόν κέρδος, δηλαδή το μίσθωμα ολοκλήρου του υπόλοιπου χρόνου της μίσθωσης, που
απώλεσε εξαιτίας της πρόωρης λύσης της.Αυτά ισχύουν και στην περίπτωση κακής ή αντισυμβατικής
χρήσης του μισθίου από το μισθωτή (594 ΑΚ). Το δικαίωμα αυτό για την είσπραξη των μισθωμάτων
μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, ανατρέπεται από τις ενστάσεις των άρθρων 281 και 300 ΑΚ. 643/164
Έφεση. Πραγματικά σφάλματα. Οι πλημμέλειες της αποφάσεως συνίστανται σε πραγματικά ή νομικά σφάλματα του δικαστή. Στα τελευταία ανάγεται και η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, η οποία επαρκώς προσδιορίζεται με την μνεία ότι από αυτή το δικαστήριο οδηγήθηκε σε εσφαλμένο πόρισμα και διατακτικό, χωρίς να είναι αναγκαία η εξειδίκευση των σφαλμάτων για την εκτίμηση των αποδείξεων, αφού το Εφετείο επανεκτιμά
από την αρχή την ουσία της υποθέσεως και κρίνει την ορθότητα του διατακτικού με βάση
την καθολική αυτή επανεκτίμηση και όχι με βάση τα προς αυτήν αποδιδόμενα μερικότερα
παράπονο του εκκαλούντος. Μίσθωση. Ο εκμισθωτής οφείλει να παραδώσει στο μισθωτή το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνηθείσα χρήση και να το διατηρεί κατάλληλο καθ’ όλη
τη διάρκεια της μίσθωσης και να προβαίνει στην άρση κάθε πραγματικού ελαττώματος και
κάθε έλλειψης συμφωνηθείσας ιδιότητας που θα παρουσιαστεί. Δικαίωμα αποζημίωσης
στον μισθωτή αν υπήρχε το ελάττωμα κατά τη συνομολόγηση της μίσθωσης και ο εκμισθωτής γνώριζε ή όφειλε να το γνωρίζει. Στοιχεία μιας τέτοιας αγωγής. Προσδοκώμενα έσοδα
από μη λειτουργία καταστήματος. Σχετική αγωγή. Στοιχεία της για το ορισμένο. 881/490
Μίσθωση. Αν κατά το χρόνο παράδοσης στο μισθωτή το μίσθιο έχει ελάττωμα που εμποδίζει μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη χρήση (πραγματικό ελάττωμα) ή αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης εμφανίσθηκε τέτοιο ελάττωμα, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα μείωσης
ή μη καταβολής του μισθώματος. Επομένως, αν από την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος εμποδίστηκε η χρήση του μισθίου, ο μισθωτής έχει δικαίωμα, προβαλλόμενο και
κατ’ ένσταση, προς απόκρουση αγωγής του εκμισθωτή για καταβολή των μισθωμάτων,
να μην καταβάλει το μίσθωμα όσο διάστημα διαρκεί η παρεμπόδιση της χρήσης του μισθίου από το ελάττωμα. Έννοια πραγματικού ελαττώματος. Απαγόρευση χρήσης του
μισθίου από τη δημόσια αρχή ή μη χορήγηση της αδείας χρήσεως. Ευθύνη του εκμισθωτού. Νόμιμος αποκλεισμός με σύμβαση. Πραγματικά περιστατικά. Απαγόρευση χορήγησης άδειας λειτουργίας Parking σε ακάλυπτο οικόπεδο. Πρόκειται για πραγματικό
ελάττωμα. Αγωγή για αποζημίωση και επιστροφή προκαταβολής μισθωμάτων. 410/589

Μίσθωση ακινήτου από το Δημόσιο
Μίσθωση ακινήτου από το Δημόσιο για εγκατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών (π.δ.
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19/19.11.1932). Αποκλείεται η σιωπηρή αναμίσθωση, δηλαδή η σιωπηρή παράταση. Παράταση της μίσθωσης. Τι απαιτείται. Εναντίωση του εκμισθωτή στην παράταση. Τέτοια θεωρείται η
μονομερής δήλωση του εκμισθωτή ότι δεν στέργει στη συνέχιση της μίσθωσης είτε γενικώς είτε
με τους ίδιους όρους. Μπορεί να είναι και σιωπηρή και ρητή. Τέτοια δήλωση αποτελεί (εκτός
από την άσκηση της αγωγής για απόδοση του μισθίου)και εξώδικη δήλωση του εκμισθωτή
ότι δεν δέχεται την παράταση της μίσθωσης. Η δήλωση μπορεί να γίνει και στην στεγαζόμενη
υπηρεσία ή τον οικονομικό έφορο. Λεπτομέρειες. Οι μισθώσεις του δημοσίου υπάγονται στις
διατάξεις του π.δ.34/1995 εφόσον έχουν συναφθεί μετά το ν.2648/1998. Περιστατικά. 34/64

Μίσθωση εμπορική
Μίσθωση. Άρθρο 574 Α.Κ. Εφαρμόζεται και στις εμπορικές μισθώσεις. Η σύμβαση είναι
αδιαίρετη γιατί η χρήση του μισθίου είναι αδιαίρετη αφού δεν επιδέχεται κατάτμηση. Συνεκμίσθωση. Εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 494ΑΚ που προβλέπει ότι αν περισσότεροι οφείλουν αδιαίρετη παροχή, τότε έχει εφαρμογή οι διατάξεις της οφειλής εξ ολοκλήρου καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 785 επ. ΑΚ. Η καταγγελία της μίσθωσης είναι πράξη διοίκησης και διαχείρισης και γίνεται από όλους τους συμμισθωτές και ενώπιον όλων
των συνεκμισθωτών. Προσύμφωνο μίσθωσης. Νόμιμη η κατάρτισή του και μπορούν τα
μέρη να συνδέσουν την οριστική σύμβαση με την προηγούμενη πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης που τέθηκε και που μπορεί να είναι καθαρά εξουσιαστική. Περιστατικά. 297/96
Μίσθωση: πρόωρη λύση της μίσθωσης λόγω καθυστέρησης καταβολής των μισθωμάτων (597§1
εδ. β΄ ΑΚ) έχει εφαρμογή και στις εμπορικές μισθώσεις. Ο εκμισθωτής έχει κατά του μισθωτή
αξίωση αποζημίωσης για το διαφυγόν κέρδος, δηλαδή το μίσθωμα ολοκλήρου του υπόλοιπου
χρόνου της μίσθωσης, που απώλεσε εξαιτίας της πρόωρης λύσης της. Αυτά ισχύουν και στην
περίπτωση κακής ή αντισυμβατικής χρήσης του μισθίου από το μισθωτή (594 ΑΚ). Το δικαίωμα
αυτό για την είσπραξη των μισθωμάτων μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, ανατρέπεται από τις ενστάσεις των άρθρων 281 και 300 ΑΚ. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 69 ΚΠολΔ. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι η συνδρομή των στοιχείων της κτήσης και του
απαιτητού του δικαιώματος, κρίσιμος δε χρόνος για τη συνδρομή είναι ο της πρώτης συζήτησης
της αγωγής. Αδικοπραξία και σύμβαση. Είναι δυνατή η συνύπαρξη με προϋποθέσεις. 643/164

Μίσθωση έργου
Αμιγής σύμβαση χερσαίας μεταφοράς. Έχει το χαρακτήρα της μίσθωσης έργου και συνεπάγεται την εφαρμογή σ’ αυτή των διατάξεων των άρθρων 97-107 του ΕμπΝ και, συμπληρωματικώς, τις διατάξεις του ΑΚ για τη μίσθωση έργου. 720/574

Μίσθωση σε Δήμο
Μίσθωση σε Δήμο. Οφειλή μισθωμάτων από το Δήμο στον εκμισθωτή. Αγωγή του εκμισθωτή κατά του Δήμου για τα οφειλόμενα μισθώματα και την έξωση του από το μίσθιο.
Ο Δήμος ισχυρίσθηκε ότι η μη καταβολή των μισθωμάτων οφείλεται στην μη έγκριση του
εντάλματος που εκδόθηκε από τον επίτροπο. Απόρριψη της αγωγής. 260/633
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Μοτοσικλέτα
Ν.722/1977 για την μεταβίβαση του αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο με τα επιβατηγά αυτοκίνητα και
τις μοτοσικλέτες χωρίς αριθμό κυκλοφορίας και τα όμοια με αριθμό κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης, ενώ για τις λοιπές κατηγορίες αυτοκινήτων ισχύουν οι διατάξεις του ν.1142/1972. 98/27

N
Ν. 2112/1920
Μισθωτοί υπαγόμενοι στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού για χορήγηση
σύνταξης. Συμπλήρωση των προϋποθέσεων για να λάβουν σύνταξη γήρατος. Τι δικαιούται να
λάβουν από τον εργοδότη τους για αποζημίωση. Διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών.
ΚΤΕΛ. Εργαζόμενοι. Δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση του ν.2112/1920. Περιστατικά. 52/599

Ν. 3741/1929
Πολυκατοικία. Η οριζόντια ιδιοκτησία αναλύεται σε αποκλειστική κυριότητα σε όροφο της οικοδομής ή διαμερίσματος αυτού και σε αναγκαστική συγκυριότητα στο οικόπεδο και τα άλλα κοινά μέρη (θεμέλια, πρωτότοιχοι, στέγη, κλπ). Σε περίπτωση που δεν έχει καθορισθεί με συμφωνία που περιλαμβάνεται στην οικεία συστατική πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας σε ποιον ανήκουν οι πιο πάνω χώροι, τότε, ανήκουν ως αυτοδικαίως αντικείμενα συγκυριότητας σε όλους
τους συγκύριους του εδάφους. Η συγκυριότητα αυτή αποκτάται αυτοδικαίως κατ’ ανάλογη μερίδα στα μέρη του όλου ακινήτου που χρησιμεύουν για κοινή χρήση από όλους τους οροφοκτήτες. Οι διατάξεις του ν.3741/1929 είναι ενδοτικού δικαίου και συνεπώς χωρεί ιδιαίτερη συμφωνία, που καταρτίζεται με συναίνεση όλων των ιδιοκτητών με συμβολαιογραφικό έγγραφο
που μεταγράφεται, και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οροφοκτητών τόσο
για τα αναγκαστικά κοινά μέρη της οικοδομής όσο και για τις χωριστές ιδιοκτησίες. Έτσι, δημιουργούνται περιορισμοί της κυριότητας χωρίς όμως αυτοί οι περιορισμοί να είναι δουλείες.
Όταν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συνιδιοκτητών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους για τα κοινά πράγματα, τότε καθένας από αυτούς έχει δικαιώμα να κάνει απόλυτη χρήση σε αυτά, αρκεί να μην βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών ούτε να
μεταβάλει το συνήθη προορισμό τους. Αν κάποιος συνιδιοκτήτης εμποδίζει άλλο συνιδιοκτήτη στη χρήση του κοινού, τότε αυτός που θίγεται έχει το δικαίωμα να ζητήσει δικαστικώς την
προστασία του δικαιώματός του ανάλογα με την ιδανική μερίδα του είτε με διεκδικητική αγωγή
επί αποβολής είτε με αρνητική αγωγή σε κάθε άλλη προσβολή είτε σε περίπτωση αμφισβητήσεως με αναγνωριστική αγωγή. Περιστατικά. Συμφωνία για αποκλειστική χρήση κτίσματος
στο δώμα από ένα συνιδιοκτήτη. Η συμφωνία είναι άκυρη. 152/752

Ναρκωτικά
Απόλυση υπαλλήλου με περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με δικαιολογία
την αμετάκλητη καταδίκη του για αγορά και χρήση ναρκωτικών. Η δικαιολογία αυτή είναι
απορριπτέα και γίνεται δεκτή η αγωγή για ακυρότητα της απόλυσης. 284/620
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Νομάρχης
Δημόσιο. Ακίνητά του που κατέχονται αυθαίρετα από τρίτους προ της 1/1/1967. Παραχώρηση με
βάση του ν.263/1968. Προϋποθέσεις εξαγοράς αστικών και αγροτικών ακινήτων. Καθορισμός τιμήματος από το Νομάρχη της περιοχής. Αμφισβήτηση από τον προς ον η παραχώρηση του μεγέθους
του τιμήματος. Αίτηση καθορισμού από το δικαστήριο του τιμήματος που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί έφεση. Περιστατικά. 22/62

Νομέας κακόπιστος
Κακόπιστος νομέας. Έννοια. Υποχρέωσή του προς καταβολή των ωφελημάτων. 803/298

Νομή
Νομή. Αν κάποιος κατέχει πράγμα στο όνομα άλλου (π.χ στο χρησιδάνειο ο χρησάμενος) τεκμαίρεται ότι κατέχει στο όνομα του χρήστη. Έτσι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για έκτακτη
χρησικτησία ή τακτική. Οι προϋποθέσεις για χρησικτησία αρχίζουν να υφίστανται από τότε που
νέμεται ο χρησάμενος για τον εαυτό του και μάλιστα, για το ακίνητο πράγμα, από τότε που
θα λάβει γνώση ο αληθινός νομέας (χρήστης) στο όνομα του οποίου κατείχε. Διανομή ακινήτου μεταξύ όλων των συγκυρίων με συμβόλαιο που μεταγράφηκε. Ο χρησάμενος μετά ταύτα εμφανίζεται ως εξ αδιαιρέτου συννομέας του όλου ακινήτου σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων
περί νομής με γείτονα. Το ειρηνοδικείο δέχεται την άποψη ότι είναι συννομέας και η απόφασή του επικυρώνεται από το Πρωτοδικείο. Έτσι η διανομή εξαφανίζεται. Μετά ταύτα διένεξη
μεταξύ χρήστη και χρησάμενου όπου ο χρησάμενος ισχυρίζεται ότι δεν είναι κύριος ορισμένου τμήματος αλλά συννομέας του όλου ακινήτου, επικαλούμενος δεδικασμένο από την πιο
πάνω δίκη. Το Εφετείο αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει δεδικασμένο ούτε και προσωρινό. 16/184
Συνυπολογισμός στο χρόνο του δεσπόζοντος και του χρόνου του δικαιοπαρόχου του (1051
ΑΚ). Στην έκτακτη χρησικτησία, για τον συνυπολογισμό της νομής των προκτητόρων του
χρησιδεσπόζοντος πράγματος κινητού ή ακινήτου στην δική του νομή προς συμπλήρωση του χρόνου, που αξιώνει ο νόμος, δεν απαιτείται ειδική διαδοχή στο δικαίωμα κυριότητας επί του πράγματος, αλλά αρκεί απλώς ειδική διαδοχή στη νομή, που χωρεί με παράδοση του πράγματος που γίνεται με τη βούληση του νομέα. Η μεταβίβαση της νομής δεν
απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή. Αποτελεί αφηρημένη δικαιοπραξία, το
κύρος της οποίας δεν επηρεάζεται από την ακυρότητα ή την ανυπαρξία της αιτίας εκτός
αν υπάρχει ειδική αίρεση. Κατά το προϊσχύσαν δίκαιο για τον συνυπολογισμό του χρόνου
χρησικτησίας των προκτητόρων του χρησιδεσπόζοντος στον δικό τους χρόνο προς συμπλήρωση του χρόνου των 30 ετών (έκτακτη χρησικτησία), απαιτείται νόμιμη αιτία, δηλαδή ειδική ή καθολική διαδοχή. Στη δε ειδική διαδοχή απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος
και μεταγραφή. Χρόνος έναρξης της νομής προ του ΑΚ. Συνυπολογίζεται χρόνος διαρρεύσας εν μέρει από την ισχύ του ΑΚ και εν μέρει από το παλαιό δίκαιο και υπό την προϋπόθεση της έγκυρης ειδικής διαδοχής. Αν μεν τον συνυπολογισμό του προ του ΑΚ χρόνου του δικαιοπαρόχου, υπολείπεται χρόνος συμπληρώσεως της τριακονταετίας βραχύτερος των είκοσι ετών που απαιτείται από τον ΑΚ, θα εφαρμοστεί το παλαιό δίκαιο και η
τριακονταετία θα αρχίσει από την έναρξη της νομής του δικαιοπαρόχου και θα συμπληρωθεί με τον συνυπολογισμό του υπολειπόμενου χρόνου πριν την ισχύ του ΑΚ. Αν αντίθετα,
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απαιτείται μακρότερος της εικοσαετίας χρόνος, θα εφαρμοσθεί ο ΑΚ και η καθοριζόμενη
από αυτόν εικοσαετία θα αρχίσει από της ισχύος του (23/2/1946). Περιστατικά. 373/221
Παράνομη πράξη για την απόκτηση νομής. Σε περίπτωση καταστροφής του πράγματος ή αδυναμίας απόδοσης ενέχεται ο νομέας έναντι του κυρίου σε αποζημίωση ίση προς την αξία του
πράγματος, αλλά και σε αποκατάσταση τυχόν άλλης ζημίας. Η ευθύνη του δε αυτή μπορεί να
θεμελιωθεί ευθέως και στις διατάξεις των άρθρων 914, 934 του ΑΚ. Αναγκαστική εκτέλεση για
την απόκτηση του ακινήτου. Χάνει τη νομή ο εναγόμενος και την αποκτά ο ενάγων έστω και αν
αυτός απουσιάζει ή δεν προβαίνει σε υλικές πράξεις δηλωτικές της πρόθεσης φυσικής εξουσίασης του πράγματος. Αν μέσα στο ακίνητο υπάρχουν κατασκευές (π.χ. μαντρότοιχος) ή κτίσματα ή άλλα συστατικά (δένδρα) για την εκτέλεση δεν είναι αναγκαία η κατεδάφιση ή απομάκρυνσή τους, είναι όμως δυνατή. Αν αποβληθεί ο δικαιούχος μετά την εγκατάστασή του από
τον καθού ή τρίτο, είναι πάλι δυνατή η εκτέλεση με τον ίδιο τίτλο. Επέκταση οικοδομής σε γειτονικό ακίνητο. Προϋπόθεση επιδίκασης του καταληφθέντος τμήματος. Περιστατικά. 507/233
Παράνομη πράξη για την απόκτηση νομής. Σε περίπτωση καταστροφής του πράγματος ή αδυναμίας απόδοσης ενέχεται ο νομέας έναντι του κυρίου σε αποζημίωση ίση προς την αξία του
πράγματος, αλλά και σε αποκατάσταση τυχόν άλλης ζημίας. Η ευθύνη του δε αυτή μπορεί να
θεμελιωθεί ευθέως και στις διατάξεις των άρθρων 914, 934 του ΑΚ. Αναγκαστική εκτέλεση για
την απόκτηση του ακινήτου. Χάνει τη νομή ο εναγόμενος και την αποκτά ο ενάγων έστω και αν
αυτός απουσιάζει ή δεν προβαίνει σε υλικές πράξεις δηλωτικές της πρόθεσης φυσικής εξουσίασης του πράγματος. Αν μέσα στο ακίνητο υπάρχουν κατασκευές (π.χ. μαντρότοιχος) ή κτίσματα ή άλλα συστατικά (δένδρα) για την εκτέλεση δεν είναι αναγκαία η κατεδάφιση ή απομάκρυνσή τους, είναι όμως δυνατή. Αν αποβληθεί ο δικαιούχος μετά την εγκατάστασή του από
τον καθού ή τρίτο, είναι πάλι δυνατή η εκτέλεση με τον ίδιο τίτλο. Επέκταση οικοδομής σε γειτονικό ακίνητο. Προϋπόθεση επιδίκασης του καταληφθέντος τμήματος. Περιστατικά. 507/233

Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
Ευθύνη του Δημοσίου κ.λ.π. νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η ευθύνη του είναι για παράνομες πράξεις και παραλείψεις για έκδοση εκτελεστών πράξεων αλλά και από τις υλικές ενέργειες που τελέσθηκαν σε συνάρτηση με την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή εξαιτίας τους, οι οποίες όμως δεν συνδέονται με την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας τους.
Διαφορά ιδιωτικού δικαίου (δηλαδή αυτής που συνδέεται με ιδιωτική διαχείριση περιουσίας του
δήμου) εισάγεται στα πολιτικά δικαστήρια και όχι στα διοικητικά. Ισχυρισμός με τις προτάσεις στο
δευτεροβάθμιο δικαστήριο ότι το πολιτικό δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία να δικάσει την αγωγή
γιατί υπάγεται στα διοικητικά δικαστήρια. Καλώς προτείνεται στο Εφετείο. Περιστατικά. 272/388
Ν.Π.Δ.Δ. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Συστατικός τύπος είναι
το ιδιωτικό έγγραφο. Η έλλειψή του καθιστά τη σύμβαση άκυρη και την μετατροπή σε απλή σχέση εργασίας. Πρόταση προς κατάρτιση σύμβασης και η αποδοχή της μπορούν να γίνουν με ξεχωριστά έγγραφα. Αν η αποδοχή δεν έγινε με έγγραφο, η ακυρότητα καλύπτεται από το γεγονός
της εκπλήρωσης της σύμβασης. Καταγγελία σύμβασης εργασίας με καταβολή της αποζημίωσης. Αν δεν έγινε με έγγραφο, η καταγγελία είναι άκυρη. Σχέση εργασίας. Άκυρη καταγγελία. Ο
εργαζόμενος δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωση του ν. 2112/1920. Καταγγελία έγκυρης
σύμβασης εργασίας από ν.π.δ.δ. ή το δημόσιο χωρίς έγγραφο και χωρίς καταβολή της αποζημίωσης. Η καταγγελία είναι έγκυρη και δεν γεννώνται αξιώσεις για καταβολή αποδοχών υπερημερίας. Σύμβαση εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου. Χαρακτηριστικά. Αλλεπάλληλες πα-
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ρατάσεις που δεν δικαιολογούνται από το είδος της εργασίας δεν λαμβάνονται υπόψη και έχει
εφαρμογή ο ν. 2112/1920. Ζητήματα του άρθρου 103 του Συντάγματος. Πρόσληψη υπαλλήλου
από το ΤΣΑΥ. Απόλυση σιωπηρή και προβλήματα από αυτήν. Περιστατικά. 265/610

Νομική προσωπικότητα
Διάδικος. Όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει και την
ικανότητα να είναι διάδικος. Ενώσεις προσώπων, εταιρίες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, μπορούν να παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί, η διαχείριση των υποθέσεων του. Το ίδιο ισχύει και για τις κοινοπραξίες. Συλλογικές συμβάσεις. Ποιούς δεσμεύουν. 40/312

Νομικός χαρακτηρισμός περιστατικού από την αγωγή
Νομικός χαρακτηρισμός του περιστατικού από την αγωγή. Δεν δεσμεύει το δικαστήριο
που αυτεπάγγελτα προβαίνει στην ορθή νομική υπαγωγή των επικαλουμένων κατά τρόπο σαφή περιστατικών έστω και διαφορετικά από εκείνη στην οποία προβαίνει ο ενάγων χωρίς αυτό και συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή της βάσης της αγωγής. 235/379

Νόμισμα
Οφειλή σε ξένο νόμισμα. Πληρωτέα στην ημεδαπή. Το ανώτατο ποσοστό του νόμιμου
τόκου ή υπερημερίας είναι το ίδιο με την οφειλή σε ημεδαπό νόμισμα και η εξόφλησή
του θα γίνει στο ελληνικό νόμισμα, με βάση την επίσημη ισοτιμία του προς το αλλοδαπό νόμισμα κατά το χρόνο της πληρωμής. 735/47

Νομικό πρόσωπο
Νομικό πρόσωπο (ανώνυμες εταιρίες). Έλλειψη διοίκησης ή αντίθεση συμφερόντων. Ο πρόεδρος
Πρωτοδικών διορίζει προσωρινή διοίκηση (69ΑΚ). Σχετική αίτηση. Δικάζεται με την εκουσία δικαιοδοσία. Τέτοια αίτηση μπορεί να υποβάλλει και ο μέτοχος της Α.Ε. Σύγκρουση καθηκόντων υπάρχει
στις περιπτώσεις του άρθρου 66 και 235ΑΚ αλλά και σε κάθε περίπτωση. Αν τα μέλη της εταιρίας
συμμετέχουν και σε διοίκηση άλλης ανώνυμης εταιρίας ανταγωνιστικής, τότε αντικαθίστανται μόνο τα
μέλη εκείνα στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει η σύγκρουση συμφερόντων. Περιστατικά. 35/502

Νομοθετική μεταβολή
Εφετείο. Νομοθετική μεταβολή. Το Εφετείο εφαρμόζει το νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της πρωτόδικης απόφασης, με μόνες εξαιρέσεις τις περιπτώσεις που ο νέος νόμος
καταλαμβάνει και τις σχέσεις που έχουν κριθεί ή είναι πραγματικά ερμηνευτικός, οπότε θεωρείται σύγχρονος του ερμηνευόμενου, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία, συνεπεία παραδοχής κάποιου λόγου εφέσεως ως ουσιαστικά βάσιμου, εξαφανίσει την εκκληθείσα απόφαση
και ακολουθήσει το νέο στάδιο, κατά το οποίο κρατώντας το ίδιο την υπόθεση, δικάζει αυτήν
στην ουσία, υποκαθιστάμενο στη θέση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Περιστατικά. 278/392
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Νομολογία
Δεδικασμένο. Η μεταβολή της νομολογίας δεν επιδρά στο δεδικασμένο, είτε πρόκειται για
κύριο ζήτημα, είτε πρόκειται για ζήτημα που κρίθηκε παρεμπιπτόντως. Απόφαση του Εφετείου για οριστικό καθορισμό αποζημιώσεως σε αναγκαστική απαλλοτρίωση παράγει δεδικασμένο. Νέα αίτηση οριστικού καθορισμού αποζημιώσεως είναι απαράδεκτη. 805/478

Νοσήλια
Αδικοπραξία. Ζημία θετική και διαφυγόν κέρδος. Άρθρο 930 παρ.3 ΑΚ. Η κατά του ζημιώσαντα αξίωση του παθόντος για αποζημίωση δεν μπορεί να αποκρουσθεί από ζημιώσαντα εκ του λόγου ότι άλλος, εκ του νόμου υποχρεούμενος, κατέβαλε στον παθόντα,
που απέσχε από την εργασία του τις αποδοχές του. Η υποχρέωση του τρίτου προς παροχή μπορεί να στηρίζεται και σε σχέση δημοσίου δικαίου όπως στην περίπτωση του
Δημοσίου που παρέχει το μισθό σε πρόσωπο που δεν μπορεί να προσφέρει εργασία
λόγω ανικανότητας του από ατύχημα. Ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ. Πληρώνει αυτό τα νοσήλεια αλλά ο παθών εισπράττει και την ζημία του από τον υπαίτιο. Περιστατικά. 43/67

Νοσοκομείο
Διοικητικές διαφορές. Χαρακτηριστικά τους. Αγορά από νοσοκομείο φαρμακευτικού υλικού από
παραγωγό με πλείονες συμβάσεις πωλήσεως. Στις συμβάσεις πώλησης δεν περιέχονται ρήτρες
που να παρεκκλίνουν από το κοινό δίκαιο και να δημιουργούν υπέρ του νοσοκομείου τη δυνατότητα να επεμβαίνει μονομερώς στις συμβάσεις, έτσι ώστε να βρίσκεται σε υπερέχουσα θέση απέναντι στην αντισυμβαλλόμενη πωλήτρια. Άρα δεν είναι διοικητική διαφορά. Περιστατικά. 5/308

O
ΟΓΑ
Επικουρικό κεφάλαιο. Δεν υποχρεούται να πληρώσει νοσήλεια και ιατρικά είδη γιατί
αυτά δικαιούται να τα διεκδικήσει ο ενάγων από τον ασφαλιστικό του φορέα (ΟΓΑ) και
από την καταβολή αυτή απαλλάσσεται το Επικουρικό Κεφάλαιο. Περιστατικά. 354/111

Οδηγίες Ε.Ε.
Οδηγίες της Ε.Ε. αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και δεσμεύουν κάθε κράτος- μέλος
της κοινότητας στο οποίο απευθύνονται. Όμως αφήνουν την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Τρόπος εφαρμογής τους. Περιστατικά. 608/661

Οδός
Οδοί. Υπάγονται στα κοινόχρηστα πράγματα άρα και οι δημοτικοί οδοί και οι πλατείες που ανήκουν στην κοινότητα ή το Δήμο. Αν δεν ανήκουν στο Δήμο, τότε ανήκουν στο Δημόσιο. Οι δημοτικές ή κοινοτικές οδοί αποκτούν την ιδιότητα του κοινόχρηστου από το νόμο, δηλαδή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό διάγραμμα του σχεδίου της πόλεως, από τη βούληση του ιδιοκτητών, που
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πρέπει να γίνει με νομότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά) ή με παραίτηση για την οποία
όμως (παραίτηση) απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη ενώπιον συμβολαιογράφου και μεταγραφή ή με την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα που προβλέπει το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο,
εφόσον όμως πριν την εφαρμογή του ΑΚ υπήρξε συνεχής χρήση επί δύο γενεές που η κάθε
μία υπολογίζεται σε 40 χρόνια. Αν ο ιδιοκτήτης μετά τον ΑΚ άφησε εκτεθειμένο το πράγμα στην
κοινή χρήση για πολύ χρόνο, δεν προσπορίζεται η κυριότητα του ακινήτου στον οικείο Ο.Τ.Α.
αλλά ο ιδιοκτήτης προστατεύεται με την ένσταση του γενικού δόλου χωρίς βέβαια να μεταβιβάζεται η κυριότητα στο Δήμο με χρησικτησία. Δουλεία πραγματική (οδού). Αποκτάται και με
έκτακτη χρησικτησία, με συνεχή εικοσαετία μερικής φυσικής εξουσίας. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι ο ασκών την οιονεί νομή δουλεία είναι κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου. Περιστατικά. Πραγματογνωμοσύνη. Διεξαγωγή της-με απουσία των ενδιαφερομένων. Έγκυρα. 206/81

Οικογενειακή μερίδα
Οικογενειακές μερίδες που τηρούν οι δήμοι και κοινότητες δεν είναι ληξιαρχικά βιβλία ούτε οι
σχετικές εγγραφές σ’αυτές φέρουν χαρακτήρα, ληξιαρχικών πράξεων. Αίτηση για βεβαίωση άλλων γεγονότων για εγγραφή στα βιβλία οικογενειακών μερίδων δεν είναι νόμιμη. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις χωρεί αναγνωριστική αγωγή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 70
ΚΠολΔ. Αίτηση για να βεβαιωθεί ότι ο αιτών είναι θετό τέκνο δεν είναι νόμιμη. Περιστατικά. 292/651

Οικογενειακή στέγη
Οικογενειακή στέγη. Μπορεί για λόγους επιείκειας να παραχωρηθεί στον ένα σύζυγο,
ολόκληρη ή τμήμα της, ανεξάρτητα από το ποιός από αυτούς είναι κύριος ή έχει απέναντι στον κύριο το δικαίωμα της χρήσης της. Το άρθρο 1393 εδ. α΄ ΑΚ είναι ενδοτικού δικαίου. Η παραχώρηση της χρήσεως στον ένα σύζυγο, ενώ το ακίνητο ανήκει στον άλλο
σύζυγο, δημιουργεί μια ιδιόρρυθμη σχέση, που δεν μπορεί να υπαχθεί στις ειδικότερες
ρυθμίσεις καταστρωμένων στον Αστικό Κώδικα έννομων σχέσεων, σε σχέση με τη χρήση ακινήτου, διότι αυτές έχουν μορφή συμβάσεως και στηρίζονται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361). Ο κύριος του ακινήτου μπορεί να το εκποιήσει σε τρίτο,
με τον κίνδυνο ενδεχομένως ευθύνης του έναντι του δικαιούχου της χρήσεως συζύγου σε
αποζημίωση (ΑΚ 919), εφόσον συντρέχουν οι κατά νόμο σχετικές προϋποθέσεις. 802/33

Οικοδομική άδεια
Δουλείες πραγματικές σε ακίνητα εντός οικισμών προϋπαρχόντων του έτους 1923 (εκτός
εγκεκριμένου σχεδίου). Οι δουλείες αυτές που είχαν συσταθεί έως τη δημοσίευση του ν.
1577/1985 δεν παρεμποδίζουν την έκδοση οικοδομικών αδειών και καταργούνται με την
καταβολή αποζημίωσης που καθορίζει ο ειρηνοδίκης του τόπου που βρίσκεται το δουλεύον, κατόπιν αιτήσεως, μεταξύ άλλων εκείνου στο οποίον έχει χορηγηθεί νόμιμη οικοδομική άδεια για την εκτέλεση εργασιών ασυμβίβαστων με την άσκηση της δουλείας.

Ομόδικος
Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση. Τέτοια ασκεί και ο Υπουργός Οικονομικών σε δίκες που
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ενδιαφέρουν την υπέρ κοινωφελούς σκοπού δωρηθείσα περιουσία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Υπουργός θεωρείται απολύτως αναγκαίος ομόδικος του υπέρ ού η παρέμβαση και
αν ο Υπουργός ασκήσει έφεση θεωρείται ότι το ένδικο μέσο άσκησαν και οι αναγκαίοι ομόδικοι του, όπως είναι στην περίπτωση της διεκδικητικής ανακοπής τρίτου, τόσο ο επισπεύδων όσο και ο καθού η αναγκαστική εκτέλεση. Πότε διατάσσεται. Περιστατικά. 368/413
Δίκη διανομής που άρχισε. Είναι διπλού χαρακτήρα σε όλη την πορεία της και στο δεύτερο
βαθμό δικαιοδοσίας. Το γεγονός ότι κάποιος ή μερικοί από τους κοινωνούς ως επιτιθέμενος ή αμυνόμενος βρίσκεται σε αντίστοιχη δικονομική θέση κατά την έναρξη του δικαστικού
αγώνα σε κάθε στάδιο αυτού είναι συμπωματικό, αφού καθένας τούτων ανεξάρτητα από
την παραπάνω θέση του, μπορεί να έχει αντίθετα συμφέροντα προς τον άλλο και προβάλλοντας αυτά, να είναι ουσιαστικά αντίδικος του άλλου. Επομένως στη δίκη περί διανομής, ο
εναγόμενος που άσκησε έφεση οφείλει επί ποινή απαραδέκτου να την απευθύνει και κατά
του αναγκαίου ομοδίκου του (συνεναγομένου) στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 517 εδ. β ΚΠολΔ, καθόσον στην ειδική αυτή περίπτωση η παρ.
4 του άρθρου 76 ΚΠολΔ, κατά την οποία «η άσκηση των ενδίκων μέσων από κάποιον από
τους ομοδίκους της παρ. 1 έχει αποτέλεσμα και για τους άλλους» δεν εφαρμόζεται. 604/455
Παρέμβαση πρόσθετη ή κύρια. Εφετείο. Πολλοί ομόδικοι. Άσκηση εφέσεως από έναν ή πολλούς ομοδίκους, όχι από όλους. Οι ομόδικοι που δεν είχαν ασκήσει έφεση, έχουν δικαίωμα να
παρέμβουν στη κατ’ έφεση δίκη για υποστήριξη της έφεσης, αν μεν πρόκειται για αναγκαστική ομοδικία, σε κάθε περίπτωση (άρθρ. 76 παρ. 4 ΚΠολΔ), αν δε πρόκειται για απλή ομοδικία, όταν καταδικάστηκαν για τον ίδιο λόγο, για τον οποίο καταδικάσθηκε ο ομόδικός τους, που
άσκησε έφεση, γιατί τότε η απόφαση του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, που δέχεται την έφεση, ισχύει και υπέρ αυτών κατ’ άρθρ. 537 ΚΠολΔ. Διεκδικητική αγωγή. Η μεταξύ περισσότερων εναγόντων ή εναγομένων ομοδίκων είναι απλή και όχι αναγκαστική. Περιστατικά. 609/458

Ομολογία δικαστική
Το δικαστήριο της ουσίας για να σχηματίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισμα, εν
σχέσει με τους ισχυρισμούς των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της
δίκης και έχουν ανάγκη αποδείξεως, υποχρεούται να λάβει υπ’ όψη όλα τα αποδεικτικά μέσα,
που επικαλούνται και προσκομίζουν νομίμως οι διάδικοι, χωρίς πάντως να είναι ανάγκη να
γίνεται ειδική μνεία και χωριστή αξιολόγηση για το καθένα και χωρίς διαστολή των αποδεικτικών μέσων για άμεση απόδειξη ή για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Ομολογία δικαστική
ενώπιον άλλου δικαστηρίου καθώς και εκείνες οι ομολογίες που περιέχονται σε άλλα έγγραφα, που εκδίδονται από το διάδικο, αποτελούν εξώδικες ομολογίες που εκτιμώνται ελεύθερα
από το δικαστή, όταν υπάρχει πρόθεση του ομολογούντος προς αναγνώριση ως αληθούς
γεγονότος το οποίο βλάπτει τα έννομα συμφέροντά του. Η ομολογία δεν είναι μεταξύ των
πράξεων για τις οποίες απαιτείται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας (άρθρα 97 και 98
Κωδ.Δικ.) και συνεπώς η μη χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας για την ομολογία πραγματικού γεγονότος δεν καθιστά το αποδεικτικό αυτό μέσο ανεπίτρεπτο. Περιστατικά. 637/459

Όνομα διαδίκου
Όνομα διαδίκου. Εσφαλμένη αναγραφή του κυρίου ονόματος από Πέτρος-Παύλος, μόνο
Πέτρος και εσφαλμένη αναγραφή στο δικόγραφο του μητρωνύμου από Ευτυχία σε Αι-
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κατερίνη. Δεν είναι άκυρο το δικόγραφο γιατί δεν επέφερε κάποια σύγχυση. 505/440

Ονοματοδοσία τέκνου
Γονική μέριμνα. Διαφωνία των γονέων. Η διαφορά λύεται από το δικαστήριο με βάση το
συμφέρον του ανηλίκου. Ονοματοδοσία. Πώς και από ποιόν δίδεται το όνομα (άρθρο
15 ν.1438/1984). Ονοματοδοσία μόνο από τη μητέρα αν και η γονική μέριμνα ανήκει και
στους δύο γονείς. Η ονοματοδοσία αυτή ακυρώνεται. Περιστατικά. 69/252

Οριζόντια ιδιοκτησία
Πολυκατοικία. Η οριζόντια ιδιοκτησία αναλύεται σε αποκλειστική κυριότητα σε όροφο της οικοδομής ή διαμερίσματος αυτού και σε αναγκαστική συγκυριότητα στο οικόπεδο και τα άλλα κοινά μέρη (θεμέλια, πρωτότοιχοι, στέγη, κλπ). Σε περίπτωση που δεν έχει καθορισθεί με συμφωνία που περιλαμβάνεται στην οικεία συστατική πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας σε ποιον ανήκουν οι πιο πάνω χώροι, τότε, ανήκουν ως αυτοδικαίως αντικείμενα συγκυριότητας σε όλους
τους συγκύριους του εδάφους. Η συγκυριότητα αυτή αποκτάται αυτοδικαίως κατ’ ανάλογη μερίδα στα μέρη του όλου ακινήτου που χρησιμεύουν για κοινή χρήση από όλους τους οροφοκτήτες. Οι διατάξεις του ν.3741/1929 είναι ενδοτικού δικαίου και συνεπώς χωρεί ιδιαίτερη συμφωνία, που καταρτίζεται με συναίνεση όλων των ιδιοκτητών με συμβολαιογραφικό έγγραφο
που μεταγράφεται, και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οροφοκτητών τόσο
για τα αναγκαστικά κοινά μέρη της οικοδομής όσο και για τις χωριστές ιδιοκτησίες. Έτσι, δημιουργούνται περιορισμοί της κυριότητας χωρίς όμως αυτοί οι περιορισμοί να είναι δουλείες.
Όταν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συνιδιοκτητών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους για τα κοινά πράγματα, τότε καθένας από αυτούς έχει δικαιώμα να κάνει απόλυτη χρήση σε αυτά, αρκεί να μην βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών ούτε να
μεταβάλει το συνήθη προορισμό τους. Αν κάποιος συνιδιοκτήτης εμποδίζει άλλο συνιδιοκτήτη στη χρήση του κοινού, τότε αυτός που θίγεται έχει το δικαίωμα να ζητήσει δικαστικώς την
προστασία του δικαιώματός του ανάλογα με την ιδανική μερίδα του είτε με διεκδικητική αγωγή
επί αποβολής είτε με αρνητική αγωγή σε κάθε άλλη προσβολή είτε σε περίπτωση αμφισβητήσεως με αναγνωριστική αγωγή. Περιστατικά. Συμφωνία για αποκλειστική χρήση κτίσματος
στο δώμα από ένα συνιδιοκτήτη. Η συμφωνία είναι άκυρη. 152/752

ΟΤΕ
ΟΤΕ. Σε έργα που αναθέτει ο ΟΤΕ σε εργολάβο, δεν εφαρμόζεται ο ν. 1418/1984. Είναι όμως επιτρεπτό να συμφωνηθεί μεταξύ ΟΤΕ και εργολάβου να εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού. 746/692

Οφειλή εις ολόκληρον
Εις ολόκληρον οφειλή (481 ΑΚ). Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ταυτότητα της παροχής που
οφείλουν περισσότεροι οφειλέτες, δηλαδή του σκοπού της παροχής, ο οποίος είναι το συμφέρον του
δανειστή για εκπλήρωσή της. Η ταυτότητα αυτή της παροχής δεν προϋποθέτει αναγκαστικά ταυτότητα του νομικού και πραγματικού παραγωγικού λόγου γενέσεώς της και για τον λόγο αυτό η υπο-
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χρέωση ή η κοινή ευθύνη των συνοφειλετών μπορεί να πηγάζει από διαφορετική αιτία και να γεννήθηκε σε διαφορετικό χρόνο, αρκεί η ικανοποίηση του ίδιου συμφέροντος του δανειστή. 524/144

Οψιγενείς ισχυρισμοί
Οι οψιγενείς ισχυρισμοί, δηλαδή εκείνοι που γεννήθηκαν μετά την τελευταία συζήτηση στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο μπορούν παραδεκτά να προβληθούν από τον εναγόμενο με την
έφεση. Έτσι, παραδεκτά προτείνεται από τον εναγόμενο εκκαλούντα, με λόγο έφεσης ή πρόσθετο λόγο, η ένσταση παραγραφής της αξίωσης του ενάγοντος σε επιδικία. Αν η παραγραφή της αξίωσης διακοπεί με έγερση της αγωγής, η ίδια ακριβώς παραγραφή, δηλαδή όμοια
με εκείνη που έχει ήδη διακοπεί, αρχίζει σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το είδος της ως
βραχυπρόθεσμης ή συνηθισμένης, ευθύς αμέσως από την αγωγή αυτή. Περιστατικά. 612/42

Π
Παραγραφή
Παραγραφή αξιώσεων από αδικοπραξία. Γεννιέται αξίωση για ζημίες, παρούσες και προβλεπτές, μέλλουσες, θετικές ή αποθετικές και αρχίζει η πενταετής παραγραφή από τότε
που έλαβε γνώση ο τρίτος της ζημίας και του υπαιτίου. Άρθρο 268ΑΚ. Αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση. Υπόκειται σε εικοσαετή παραγραφή και για το μέρος
που δεν επιδικάσθηκε αλλά υπό τον όρο ότι οι νεότερες αξιώσεις δεν είχαν ήδη υποκύψει στην μέχρι της τελεσιδικίας ισχύουσα βραχυχρόνια παραγραφή δεδομένου ότι η τελεσίδικη επιδίκαση της επίδικης τότε αξιώσεως δεν επιφέρει αναβίωση της αξιώσεως
και κατά το μέρος που δεν έχει ασκηθεί και έχει πλέον αποσβεσθεί λόγω παραγραφής,
που διέδραμε χωρίς διακοπή κατά το άρθρο 261ΑΚ. Περιστατικά. 111/69
Απαιτήσεις από απασχόληση σε άκυρη σύμβαση εργασίας. Η απαίτηση αυτή υπόκειται
σε εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 294 ΑΚ. 454/623
Σωματική βλάβη από αυτοκινητικό ατύχημα. Δεδικασμένο από τελεσίδικη απόφαση, η οποία
εκδόθηκε επί προγενέστερης αγωγής. Ποια ζητήματα περιλαμβάνει το δεδικασμένο. Παραγραφή της αξίωσης από αδικοπραξία του ζημιωθέντος τρίτου κατά του υποχρέου και της
ασφαλιστικής εταιρίας. Για να επεκταθεί η παραγραφή κατά της τελευταίας από διετή (κατά
το προϊσχύον δίκαιο) σε πενταετή με βάση τη σωρευτική αναδοχή χρέους, πρέπει η βάση
αυτή να περιέχεται στην αγωγή και δεν επιτρέπεται να προβληθεί για πρώτη φορά με τις
προτάσεις του πρώτου βαθμού ή με την έφεση. Προϋποθέσεις για την επιμήκυνση της παραγραφής σε εικοσαετή. Διάκριση μεταξύ προβλεπτής και απρόβλεπτης ζημίας και συνέπειες αυτής της διάκρισης ως προς το χρόνο έναρξης της παραγραφής. Περιστατικά. Προϋποθέσεις για την επιδίκαση της χρηματικής παροχής του άρθρου 931 ΑΚ. Περιστατικά. 58/701
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραγραφή διετής κατά της ασφαλιστικής εταιρίας για αποζημιώσεις. Άσκηση αγωγής για αποζημίωση κ.λ.π. ορισμένου χρόνου (π.χ. μέχρι την άσκηση
της αγωγής). Η αγωγή αυτή διακόπτει την παραγραφή μόνο για το μέρος της αξιώσεως
που αναφέρεται στην αγωγή και όχι για τις μελλοντικές αξιώσεις ακόμα και για αυτές που
δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Σε περίπτωση που απρόβλεπτη από την αρχή ζημία
του παθόντος συνδεόμενη αιτιωδώς με το ατύχημα εμφανίζεται μεταγενέστερα, οφειλόμενη σε αιφνίδια και απροσδόκητη δυσμενή εξέλιξη της υγείας του παθόντος, επάγεται αποτελέσματα όχι ως προς τη διακοπή της παραγραφής, αλλά ως προς την αφετηρία της, και
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η οποία διετής παραγραφή, που ισχύει στην υπό κρίση περίπτωση, αρχίζει από τη στιγμή που καθίσταται αντικειμενικά δυνατή η πρόβλεψη της νέας δυσμενούς καταστάσεως
του παθόντος ασφαλισμένου. Ατύχημα που έλαβε χώρα στις 27/8/2002. Από τις 28/8/2002
αρχίζει η διετής παραγραφή που συμπληρώθηκε στις 28/8/2004, εκτός αν πρόκειται για
μελλοντικές αξιώσεις απρόβλεπτες. Τα ίδια ισχύουν και για το ΙΚΑ. Περιστατικά. 522/731
Άσκηση αγωγής κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για απαίτηση που εισπράχθηκε από αυτό για αυτοκινητικό ατύχημα. Οι απαιτήσεις που έχουν βάση τα άρθρα 928 και 929 ΑΚ μεταβιβάζονται
αυτοδικαίως από τη μέρα που γεννήθηκαν στο ΙΚΑ δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 18 ν.
4476/1965. Η παραγραφή της αξίωσης αρχίζει από την ημέρα του τραυματισμού ή θανατώσεως (928,929 ΑΚ) και για τον παθόντα και τους συγγενείς του και για το ΙΚΑ, για το οποίο
δεν αρχίζει νέα προθεσμία από αυτήν που τρέχει σε βάρος του παθόντος. Αν ασκηθεί αγωγή για μέρος μόνο της απαιτήσεως, η επίδοση της αγωγής διακόπτει την παραγραφή μόνο
για το μέρος αυτό και δημιουργείται αντιστοίχως εκκρεμοδικία. Σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 247, 251, 278, 914 και 937 παρ. 1 ΑΚ σε περίπτωση άσκησης αγωγής για αδικοπραξία, αφότου εκδηλώνεται το ζημιογόνο γεγονός με οποιαδήποτε μορφή ζημίας, θετικής
ή αποθετικής, γεννάται υπέρ του ζημιωθέντος αξίωση αποζημίωσης για όλη τη ζημία, παρούσα και μέλλουσα, εάν αυτή είναι προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και
εφόσον είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. Η παραγραφή είναι πενταετής και αρχίζει
από τότε που ο παθών έλαβε γνώση της ζημίας και του προς αποζημίωση υπόχρεου. Δεν
τρέχει προθεσμία για ζημίες που δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη, κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων γιατί οφείλονται σε μεταγενέστερη δυσμενή και απροσδόκητη εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του παθόντος, που συνδέονται όμως αιτιωδώς προς την αδικοπραξία.
Αρχίζει η παραγραφή αφότου ο παθών έλαβε γνώση της δυσμενούς κατάστασης της υγείας του και της αιτιώδους συνάφειάς της προς την αδικοπραξία. Ο εναγόμενος – υπόχρεος
προς αποζημίωση παραδεκτά προτείνει την ένσταση παραγραφής έναντι του ΙΚΑ. Περιστατικά: τροχαίο στις 07-02-1998.Ασκηση από τον ζημιωθέντα την από 2-10-2000, 11-4-2003
και 1-12-2003 τριών αγωγών επί των οποίων εκδόθηκαν αντίστοιχες αποφάσεις πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου. Πότε διακόπτεται η παραγραφή. Περιστατικά. 629/739

Παραγραφή αξιώσεων κατά των ΟΤΑ
Παραγραφή αξιώσεων κατά των ΟΤΑ. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή αξιώσεων κατά του δημοσίου (άρθρο 276 παρ.2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
που κυρώθηκε με το ν. 3423/2006). Χρόνος παραγραφής αξιώσεων υπαλλήλου. Σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού (ν. 2362/1995)και του ν. 496/1974 «περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων
των υπαλλήλων του Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ που συνδέονται με αυτό με σχέση εργασίας
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αφορούν σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές
αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου,
ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις παραγράφονται μετά διετία
από της γενέσεώς τους. Άσκηση αγωγής (κατάθεση και επίδοση).Διακόπτουν την παραγραφή. Αν όμως ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή αν η αγωγή απορριφθεί για λόγους μη
ουσιαστικούς και επανεγερθεί αυτή μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, τότε θεωρείται ότι η παραγραφή διακόπηκε με την προηγούμενη αγωγή (263 ΑΚ). Όμως πρέπει η νέα αγωγή να
στηρίζεται στην ίδια ιστορική και νομική βάση με την προηγουμένη. Ισχυρισμός στην κατ’
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έφεση δίκη νέος. Πότε επιτρέπεται. Πάντως ο εφεσίβλητος μπορεί να προτείνει στην κατ’
έφεση δίκη νέους ισχυρισμούς ως υπεράσπιση κατά της εφέσεως. Περιστατικά. 641/675

Παραγραφή σε επιδικία
Παραγραφή σε επιδικία. Διαδικαστικές πράξεις που διακόπτουν την παραγραφή. Διαδικαστική πράξη συνιστά κάθε πράξη του δικαστηρίου ή των διαδίκων, η οποία περιέχει στοιχεία δικαστικής ενέργειας και είναι αναγκαία για την έναρξη, συνέχιση ή περάτωση της δίκης, όπως ο ορισμός δικασίμου, η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο, η εκφώνησή της,
η πράξη αναβολής της συζήτησης, η έκδοση απόφασης, η κλήση για τη διεξαγωγή των
αποδείξεων, η επίδοση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η άσκηση ένδικων
μέσων, η κατάθεση της κλήσης (χωρίς να απαιτείται η κοινοποίησή της), η επίδοση της
κλήσης προς συζήτηση κ.α. Η ματαίωση της συζήτησης δεν αποτελεί διακοπτικό γεγονός,
καθόσον δεν αποτελεί διαδικαστική πράξη, κατ’ άρθρο 260 ΑΚ. Οι οψιγενείς ισχυρισμοί,
δηλαδή εκείνοι που γεννήθηκαν μετά την τελευταία συζήτηση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο μπορούν παραδεκτά να προβληθούν από τον εναγόμενο με την έφεση. Έτσι, παραδεκτά προτείνεται από τον εναγόμενο εκκαλούντα, με λόγο έφεσης ή πρόσθετο λόγο, η
ένσταση παραγραφής της αξίωσης του ενάγοντος σε επιδικία. Αν η παραγραφή της αξίωσης διακοπεί με έγερση της αγωγής, η ίδια ακριβώς παραγραφή, δηλαδή όμοια με εκείνη
που έχει ήδη διακοπεί, αρχίζει σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το είδος της ως βραχυπρόθεσμης ή συνηθισμένης, ευθύς αμέσως από την αγωγή αυτή. Περιστατικά. 612/42

Παραγωγός
Καταναλωτής. Προστασία. Ευθύνη παραγωγού. Ποιός θεωρείται παραγωγός. Τέτοιος είναι και ο εισαγωγεύς, προϊόντος, για πώληση, εκμίσθωση leasing ή άλλης μορφής διάθεση στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας και ειδικότερα αυτός που εισάγει στην ημεδαπή από άλλη χώρα της Κοινότητας. Ζημία. Έννοια κατά την προστασία
του καταναλωτή. Πώληση. Δικαιώματα αγοραστή που το πωληθέν έχει ουσιώδη πραγματικά ελαττώματα που αναιρούν ή μειώνουν ουσιωδώς την αξία ή τη χρησιμότητα του.
Στον αγοραστή παρέχεται διαζευκτικό δικαίωμα να απαιτήσει είτε τη διόρθωση ή αντικατάστασή του με άλλο πράγμα είτε τη μείωση του τιμήματος είτε να υπαναχωρήσει από
τη σύμβαση είτε αποζημίωση για τη μη εκτέλεση της σύμβασης. Εισαγωγεύς αυτοκινήτων. Από την Ισπανία (χώρα της Ε.Ε.) δεν ευθύνεται ο εισαγωγεύς. Περιστατικά. 300/100

Παράθυρα
Άνοιγμα παραθύρου και κατασκευή καπνοδόχου. Πότε επιτρέπεται. Περιστατικά. 809/764

Παραίτηση από ένδικα μέσα
Έφεση. Παραίτηση από το ένδικο μέσο που έχει ήδη ασκηθεί γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με το δικόγραφο που επιδίδεται στον εφεσίβλητο και όχι με τις προτάσεις.
Παραίτηση από έναν ή περισσότερους λόγους έφεσης, γίνεται και με τις προτάσεις. 351/411
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Παρακαταθήκη ανώμαλη
Κατάθεση στην τράπεζα. Είναι ανώμαλη παρακαταθήκη. Τρίτος ευθύνεται για αξιόποινη
πράξη αν ανέλαβε το ποσό της κατάθεσης. Διαπράττει αδίκημα σε βάρος της τράπεζας,
η οποία είναι κυρία των χρημάτων. Η ευθύνη της τράπεζας παραμένει πάντοτε συμβατική: Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται και δεν υπάρχει ευθύνη της τράπεζας από αδικοπραξία. Δεν χωρεί επίσης αγωγή κατά του τρίτου που έλαβε τα χρήματα από την Τράπεζα
γιατί εκείνη που ζημιώθηκε άμεσα είναι η Τράπεζα Ευθύνεται, όμως, για αποζημίωση
της ηθικής βλάβης του δικαιούχου της απαίτησης λόγω κλοπής του βιβλιαρίου. 382/121

Παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης στο κτηματολογικό γραφείο
Κτηματολόγιο. Παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης στο κτηματολογικό γραφείο όταν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό φύλλο και έχει τεθεί σε ισχύ το κτηματολόγιο με συνέπεια να φέρει αυτό ανακριβώς ΚΑΕΚ «αγνώστου». Αίτηση διόρθωσης κατά την
εκούσια διαδικασία της ανακριβούς εγγραφής για να κατοχυρωθούν οι αιτούντες συγκύριοι του ακινήτου. Κύρια παρέμβαση του δημοσίου με αίτημα την απόρριψη της αίτησης. Περιστατικά. 673/808

Παραχωρητήριο
Παραχώρηση λαϊκής κατοικίας (β.δ. 775/1964 περί κωδικοποίησης των διατάξεων περί λαϊκής κατοικίας). Κύριος της κατοικίας και του οικοπέδου γίνεται με τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου μόνο εκείνος επ’ ονόματι του οποίου εκδόθηκε το παραχωρητήριο ενώ τα δηλωθέντα μέλη της οικογένειας αποκτούν εκ του νόμου δικαίωμα περιορισμένης προσωπικής
δουλείας οίκησης (1188ΑΚ), δηλαδή δικαίωμα συνοίκησης με τον αρχηγό της οικογένειας.
Το δικαίωμα αυτό καταργείται με το θάνατο του δικαιούχου, την ολική καταστροφή του οικήματος με παραίτηση του δικαιούχου με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή, με σύγχυση κλπ. Όταν αποχωρούν τα μέλη της οικογένειας, με πρόθεση να μην επανέλθουν και
εγκαθίστανται σε άλλη οικία, δεν υπάρχει προστασία του δικαιώματος. Περιστατικά. 400/226

Παρέμβαση
Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση. Τέτοια ασκεί και ο Υπουργός Οικονομικών σε δίκες που ενδιαφέρουν την υπέρ κοινωφελούς σκοπού δωρηθείσα περιουσία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Υπουργός θεωρείται απολύτως αναγκαίος ομόδικος του υπέρ ού η παρέμβαση και αν ο Υπουργός ασκήσει έφεση
θεωρείται ότι το ένδικο μέσο άσκησαν και οι αναγκαίοι ομόδικοι του, όπως είναι στην περίπτωση της
διεκδικητικής ανακοπής τρίτου, τόσο ο επισπεύδων όσο και ο καθού η αναγκαστική εκτέλεση. 368/413
Παρέμβαση πρόσθετη ή κύρια. Εφετείο. Πολλοί ομόδικοι. Άσκηση εφέσεως από έναν ή πολλούς ομοδίκους, όχι από όλους. Οι ομόδικοι που δεν είχαν ασκήσει έφεση, έχουν δικαίωμα να
παρέμβουν στη κατ’ έφεση δίκη για υποστήριξη της έφεσης, αν μεν πρόκειται για αναγκαστική ομοδικία, σε κάθε περίπτωση (άρθρ. 76 παρ. 4 ΚΠολΔ), αν δε πρόκειται για απλή ομοδικία, όταν καταδικάστηκαν για τον ίδιο λόγο, για τον οποίο καταδικάσθηκε ο ομόδικός τους, που
άσκησε έφεση, γιατί τότε η απόφαση του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, που δέχεται την έφεση, ισχύει και υπέρ αυτών κατ’ άρθρ. 537 ΚΠολΔ. Διεκδικητική αγωγή. Η μεταξύ περισσότερων εναγόντων ή εναγομένων ομοδίκων είναι απλή και όχι αναγκαστική. Περιστατικά. 609/458
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Έφεση. Το αν πρέπει να απευθύνεται και κατά του προσθέτως παρεμβάντος υπέρ του
εφεσιβλήτου, εξαρτάται από τη φύση της παρέμβασης, αν δηλ. είναι απλή παρέμβαση
ή αυτοτελής παρέμβαση, στην οποία η ισχύς της απόφασης εκτείνεται στις έννομες σχέσεις του προσθέτως παρεμβάντος προς τον αντίδικο του. Περίπτωση απλής πρόσθετης
παρέμβασης είναι η πρόσθετη παρέμβαση του δικονομικού εγγυητή, είτε εκούσια είτε
μετά από προσεπίκληση, όπως της ασφαλιστικής εταιρείας έναντι του υπαίτιου αυτοκινητικού ατυχήματος. Στην απλή πρόσθετη παρέμβαση δεν απαιτείται η έφεση να στρέφεται και κατά του προσθέτως παρεμβάντος. Αν παρά ταύτα απευθύνθηκε και κατ’ αυτού απορρίπτεται για έλλειψη εννόμου συμφέροντος. Απόφαση τελεσίδικη σε αδικοπραξία που δέχτηκε βλάβη του σώματος ή της υγείας προσώπου. Η απόφαση που καθίσταται τελεσίδικη, αποτελεί δεδικασμένο στη νέα δίκη, στην οποία επιδιώκεται η παραπέρα
ανόρθωση της συνεχιζόμενης ζημίας, εφόσον δεν επήλθε μεταβολή στο νομικό καθεστώς
που διέπει το δικαίωμα και στα πραγματικά περιστατικά που το αποτέλεσαν. 708/743
Πρόσθετη παρέμβαση στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας μπορεί να ασκηθεί και κατά την συζήτηση στο ακροατήριο χωρίς έγγραφη προδικασία. Το ίδιο και σε δίκη δευτέρου βαθμού. 806/810

Παρέμβαση κύρια του Ελληνικού δημοσίου
Κτηματολόγιο. Αίτηση διόρθωσης πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Λεχαινών. Κύρια παρέμβαση του ελληνικού δημοσίου με αίτημα
να αναγνωρισθεί η κυριότητά του. Περιστατικά. 155/193

Πάρκινγκ
Απαγόρευση χορήγησης άδειας λειτουργίας Parking σε ακάλυπτο οικόπεδο. Πρόκειται για πραγματικό ελάττωμα. Αγωγή για αποζημίωση και επιστροφή προκαταβολής μισθωμάτων. 410/589

Πατριός θύματος
Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης των μελών της οικογένειας του θανόντος σε τροχαίο
ατύχημα. Μεταξύ των δικαιούχων προσώπων περιλαμβάνεται και ο πατριός του θύματος. 254/715

Π.Δ. 164/2004
Π.Δ. 164/2004. Ρυθμίσεις σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Περιεχόμενο και προϋποθέσεις. 641/675

Περιουσία
Μεταβίβαση ολόκληρης περιουσίας- Μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης (479 ΑΚ). Ευθύνη
αυτού που αποκτά απέναντι στο δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων για
τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή την επιχείρηση. Έννοια περιουσίας και επιχείρησης.
Εκείνος που αποκτά πρέπει να γνωρίζει, όταν γίνεται η μεταβίβαση, ότι η περιουσία ή η επιχείρηση που μεταβιβάζεται αποτελεί το όλο ή σημαντικό τμήμα της περιουσίας εκείνου που
μεταβιβάζει. Χρέη κατά την έννοια του άρθρου ΑΚ 479 μπορεί να είναι από οποιαδήποτε αι-
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τία (σύμβαση, αδικοπραξία ή από το νόμο). Το χρέος πρέπει να υπήρχε κατά το χρόνο μεταβιβάσεως της περιουσίας ή επιχειρήσεως και να μη γεννήθηκε αργότερα, εκτός αν αυτό προέρχεται από μεταβολή ή επέκταση της ενοχής που υπάρχει κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως.
Γεννημένα κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως χρέη νοούνται εκτός από τα απαιτητά και εκείνα
που βρίσκονται κάτω από προθεσμία ή αίρεση ή που στηρίζονται σε έννομη σχέση από την
οποία πηγάζει υποχρέωση για παροχή. Η μεταβίβαση μπορεί να πραγματώνεται με περισσότερες πράξεις, σύγχρονες ή διαδοχικές και σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, αρκεί αυτά να
γνωρίζουν ότι οι πράξεις αποτελούν μεταξύ τους ενότητα (δηλαδή βρίσκονται σε στενή χρονική και οικονομική σχέση και ότι μεταβιβάζεται το σύνολο ή το σημαντικότερο τμήμα της περιουσίας).Στην περίπτωση αυτή καθένας που αποκτά ευθύνεται ανάλογα με την αξία του τμήματος της περιουσίας που αυτός αποκτά. Περιστατικά ενδιαφέροντα. 659/176
Απρόσοδη περιουσία. Λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της συμμετοχής στη διατροφή του τέκνου. Περιστατικά αναλυτικά για τον καθορισμό της διατροφής κάθε γονέα. 364/260

Πίνακας κατάταξης
Πίνακας κατάταξης. Γνωστοποιείται στους αναγγελθέντες πιστωτές και στον τρίτον από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Δεν απαιτείται έγγραφη ανακοίνωση του περιεχομένου του πίνακα
αλλά αρκεί η έγγραφη πρόσκληση. Αν κοινοποιηθεί από το συμβολαιογραφικό όχι μόνο έγγραφη πρόσκληση για να λάβουν γνώση του πίνακα οι ενδιαφερόμενοι αλλά εκδώσει και αντίγραφα
του πίνακα, δεν δικαιούται να λάβει αμοιβή γιατί η δαπάνη αυτή δεν αναφέρεται σε δαπάνη που
αφορά όλη την εκτέλεση. Λεπτομέρειες και περιστατικά για τα προαναφερόμενα ακίνητα. 102/333

Πιστοποιητικό εργασίας

Πιστοποιητικό εργασίας. Υποχρέωση του εργοδότη να χορηγήσει πιστοποιητικό στον
εργαζόμενο μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης, αλλά και κατά τη διάρκεια της. Μετά
την τελεσιδικία της αποφάσεως θεωρείται γενομένη η δήλωση βουλήσεως του εργοδότη σύμφωνα με το άρθρο 949 ΚΠολΔ. Περιστατικά. 490/627

Πιστωτικοί τίτλοι
Ιδιωτικό έγγραφο που περιέχει κάποιες «ιδιόγραφες σημειώσεις» χωρίς υπογραφή, δεν
έχει, κατ’ αρχήν, αποδεικτική αξία. Είναι όμως ένα έγγραφο και στη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων λαμβάνεται υπόψη και αν δεν πληροί τους όρους του νόμου. 665/565

Πλάνη
Πλάνη συμβαλλομένου σε δικαιοπραξία που προκλήθηκε από απάτη ως προς την έννοια
και σημασία των εκατέρωθεν δηλώσεων, στην οποία ανάγεται και η ασυμφωνία μεταξύ δηλώσεως και πραγματικής βουλήσεως (άρθρ. 140-147 ΑΚ.).Η πλάνη αυτή δεν αντιτίθεται καθ’
αυτή προς τα βεβαιούμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ώστε η παραδοχή τέτοιας εκδοχής να ενέχει παράβαση των ορισμών του άρθρου 438 ΚΠολΔ, με απόδοση στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδεικτικής δυνάμεως μικρότερης της από το νόμο πραγματικής. Όμως
ο ισχυρισμός ότι οι δικαιοπρακτικές δηλώσεις της βουλήσεως που περιέχονται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν έγιναν στην πραγματικότητα, αλλά ο αντισυμβαλλόμενος δολίως και
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εν αγνοία του ζήτησε από το συντάξαντα συμ/φο και έθεσε αυτές, δεν μπορεί να προβληθεί χωρίς ταυτόχρονη προσβολή του συμβολαιογραφικού εγγράφου ως πλαστού. 870/51

Πλαστογραφία – Πλαστότητα
Έγγραφο. Μπορεί να προσβληθεί ως πλαστό. Αν πλαστογραφία αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο, μπορεί να προταθεί σε οποιαδήποτε στάση της δίκης με κύρια ή παρεμπίπτουσα αγωγή, προτάσεις (460ΚΠολΔ). Όποιος προβάλλει ισχυρισμό για πλαστότητα είναι υποχρεωμένος
να προσκομίσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλαστότητα και να αναφέρει ονομαστικά
τους μάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά μέσα, αλλιώς οι ισχυρισμοί του είναι απαράδεκτοι.(463
ΚΠολΔ). Μόνον όμως όταν ο ισχυρισμός αυτός προτείνεται κατ’ ένσταση ή με παρεμπίπτουσα
αγωγή όχι δε και όταν η πλαστότητα του εγγράφου προτείνεται με κύρια ή αυτοτελή αγωγή αλλά
και με ανακοπή που αποτελεί εισαγωγικό δικόγραφο αυτοτελούς δίκης. Περιστατικά. 138/344
Βεβαίωση του σ/φου ότι ο διαθέτης είναι ικανός για σύνταξη, μπορεί να ανατραπεί με
ανταπόδειξη χωρίς προσβολή της διαθήκης για πλαστότητα. Περιστατικά που αποδεικνύουν την ικανότητα προς σύνταξη της διαθήκης. 328/399

Πλατεία
Οδοί. Υπάγονται στα κοινόχρηστα πράγματα άρα και οι δημοτικοί οδοί και οι πλατείες που
ανήκουν στην κοινότητα ή το Δήμο. Αν δεν ανήκουν στο Δήμο, τότε ανήκουν στο Δημόσιο.
Οι δημοτικές ή κοινοτικές οδοί αποκτούν την ιδιότητα του κοινόχρηστου από το νόμο, δηλαδή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό διάγραμμα του σχεδίου της πόλεως, από τη βούληση του
ιδιοκτητών, που πρέπει να γίνει με νομότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά) ή με παραίτηση για την οποία όμως (παραίτηση) απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη ενώπιον συμβολαιογράφου και μεταγραφή ή με την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα που προβλέπει το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, εφόσον όμως πριν την εφαρμογή του ΑΚ υπήρξε συνεχής χρήση
επί δύο γενεές που η κάθε μία υπολογίζεται σε 40 χρόνια. Αν ο ιδιοκτήτης μετά τον ΑΚ άφησε εκτεθειμένο το πράγμα στην κοινή χρήση για πολύ χρόνο, δεν προσπορίζεται η κυριότητα του ακινήτου στον οικείο Ο.Τ.Α. αλλά ο ιδιοκτήτης προστατεύεται με την ένσταση του γενικού δόλου χωρίς βέβαια να μεταβιβάζεται η κυριότητα στο Δήμο με χρησικτησία. 206/81

Πλειστηριασμός
Πλειστηριασμός κινητού ή ακινήτου. Περίπτωση που να συντρέχουν πραγματικές απαιτήσεις
του άρθρου 975 ΚΠολΔ και απαιτήσεις ασφαλιζόμενες με ενέχυρο ή υποθήκη. Το πλειστηρίασμα δεν επαρκεί. Τότε το 1/3 θα διανεμηθεί για τις προνομιακές του άρθρου 975 και τα 2/3
για τις απαιτήσεις που εξασφαλίζονται με ενέχυρο ή υποθήκη. ΚΕΔΕ. Απαιτήσεις ελληνικού
δημοσίου. Κατατάσσεται για τις ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού απαιτήσεις του με τις προσαυξήσεις και τόκους στην πρώτη σειρά του άρθρου 975ΚΠολΔ. 64/322
Εκτέλεση αναγκαστική. Πλειστηριασμός και εκπλειστηρίασμα. Πρώτα αφαιρούνται τα έξοδα
δηλαδή οι δαπάνες που γίνονται για την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος όλων των
δανειστών και αφαιρούν την προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, την κατάσχεση τη
συντήρηση του κατασχεθέντος, τον πλειστηριασμό και την κατάταξη, δηλαδή όλες οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της όλης εκτελεστικής διαδικασίας από τα πρώτα
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έξοδα για τις λοιπές απογράφου μέχρι την αποπεράτωση της. Πλειστηριασμός πολλών ακινήτων. Μη ολοκλήρωση του πλειστηριασμού για ορισμένα ακίνητα. Τα έξοδα εκτέλεσης για
τα μη εκπλειστηριασθέντα ακίνητα δεν θα αφαιρεθούν από το εκπλειστηρίασμα των ακινήτων που εκπλειστηριάσθηκαν. Πίνακας κατάταξης. Γνωστοποιείται στους αναγγελθέντες πιστωτές και στον τρίτον από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Δεν απαιτείται έγγραφη ανακοίνωση του περιεχομένου του πίνακα αλλά αρκεί η έγγραφη πρόσκληση. Αν κοινοποιηθεί
από το συμβολαιογραφικό και όχι μόνο έγγραφη πρόσκληση για να λάβουν γνώση του πίνακα οι ενδιαφερόμενοι αλλά εκδώσει και αντίγραφα του πίνακα, δεν δικαιούται να λάβει αμοιβή γιατί η δαπάνη αυτή δεν αναφέρεται σε δαπάνη που αφορά όλη την εκτέλεση. 102/333
Πλειστηριασμός. Ανακοπή για την ακύρωση έκθεσης πλειστηριασμού και της περίληψης
κατακυρωτικής έκθεσης που εκδόθηκε με βάση αυτήν. Στάδια της αναγκαστικής εκτέλεσης
(934 ΚΠολΔ). Πλειστηριασμός ακινήτου. Διατυπώσεις άρθρου 999 παρ.4ΚΠολΔ. Η διάταξη αφορά στην καθ’ ολοκληρία παράλειψη των διατυπώσεων και όχι και την περίπτωση που αυτές έλαβαν χώρα αλλά με τρόπο δικονομικώς άκυρο. Έκθεση κατασχέσεως και
πρόγραμμα πλειστηριασμού. Επίδοση για νομικό πρόσωπο όχι στο νόμιμο εκπρόσωπο
αλλά σε τρίτο. Είναι βάσιμος ο λόγος της ανακοπής αλλά η ανακοπή πρέπει να ασκηθεί
μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ.1 εδ. β ΚΠολΔ δηλαδή μέχρι την έναρξη του
πλειστηριασμού. Τόπος διενέργειας του πλειστηριασμού. Διοικητική μεταβολή. Έδρα του
δήμου ή της κοινότητας κατά το άρθρο 998 παρ.2 ΚΠοΛΔ είναι εκείνη του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Η σχετική παράβαση συνεπάγεται ακυρότητα που κρίνεται με
βάση τη διάταξη του άρθρου 159 παρ.3 ΚΠολΔ εφόσον επήλθε ζημία όχι μόνο δικονομική
αλλά και οικονομική που δεν διορθώνεται παρά μόνο με την ακύρωση. Περιστατικά. 178/357
Πλειστηριασμός. Διορισμός συμβολαιογράφου, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, αναρμόδιου συμβολαιογράφου (άλλης περιοχής). Χωρεί διόρθωση αποφάσεως. Περιστατικά. 352/412

Πληρεξουσιότητα
Πληρεξουσιότητα. Παύει με ανάκληση. Παραίτηση από το δικαίωμα της ανάκλησης είναι άκυρη εφόσον η πληρεξουσιότητα αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του αντιπροσωπευόμενου.
Ανάκληση πληρεξουσιότητας αμετάκλητης είναι άκυρη εκτός αν συνέτρεξε σπουδαίος λόγος, με
βάση τη γενική αρχή που συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 672 κλπ. Περιστατικά. 13/25
Η ομολογία δεν είναι μεταξύ των πράξεων για τις οποίες απαιτείται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας (άρθρα 97 και 98 Κωδ.Δικ.) και συνεπώς η μη χορήγηση ειδικής
πληρεξουσιότητας για την ομολογία πραγματικού γεγονότος δεν καθιστά το αποδεικτικό αυτό μέσο ανεπίτρεπτο. 637/459

Πολεοδομική νομοθεσία
Πολεοδομική νομοθεσία σύμφωνα με το ν.1337 (αρθρ. 24 του Συντάγματος). Δημιουργία κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων και υποχρεωτικές μεταβολές (άρθρα 8 και 12). Πράξεις εφαρμογής. Αμέσως μετά την κύρωση και μεταγραφή τους κάθε νομικό πρόσωπο, το δημόσιο, ο οικείος ΟΤΑ καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής και περιέρχονται σε αυτούς με την προϋπόθεση ότι έχουν
καταβληθεί οι αποζημιώσεις. Αν ο κάτοχος ή νομέας αρνείται να παραδώσει το ακίνητο που του
αφαιρείται σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής εντός 15 ημερών από της εις αυτόν εγγράφου
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προσκλήσεως, διατάσσεται η αποβολή του με απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου που εκδίδεται ύστερα από αίτηση των ανωτέρω αναφερόμενων κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κτίσματα, φυτείες κλπ επί του ακινήτου που αλλάζει ιδιοκτήτη, αποζημιώνονται από τον
οικείο ΟΤΑ ενώ την αποζημίωση την καθορίζει η επιτροπή του π.δ. 5/1986. Περιστατικά. 38/787

Ποινική ρήτρα
Ποινική ρήτρα. Προϋποθέτει έγκυρη κύρια σύμβαση. Τι επιδίκασε η απόφαση. 235/379
Ποινική ρήτρα που συνομολογήθηκε για την μη εκπλήρωση της παροχής (404 ΑΚ). Η
ποινική ρήτρα καταπίπτει (405 ΑΚ) αν ο οφειλέτης αδυνατεί να εκπληρώσει την παροχή
ή αν περιήλθε σε υπερημερία και χωρεί ζημία του δανειστή. 351/411

Πολυκατοικία
Πολυκατοικία. Η οριζόντια ιδιοκτησία αναλύεται σε αποκλειστική κυριότητα σε όροφο της οικοδομής ή διαμερίσματος αυτού και σε αναγκαστική συγκυριότητα στο οικόπεδο και τα άλλα κοινά μέρη (θεμέλια, πρωτότοιχοι, στέγη, κλπ). Σε περίπτωση που δεν έχει καθορισθεί με συμφωνία που περιλαμβάνεται στην οικεία συστατική πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας σε ποιον ανήκουν οι πιο πάνω χώροι, τότε, ανήκουν ως αυτοδικαίως αντικείμενα συγκυριότητας σε όλους
τους συγκύριους του εδάφους. Η συγκυριότητα αυτή αποκτάται αυτοδικαίως κατ’ ανάλογη μερίδα στα μέρη του όλου ακινήτου που χρησιμεύουν για κοινή χρήση από όλους τους οροφοκτήτες. Οι διατάξεις του ν.3741/1929 είναι ενδοτικού δικαίου και συνεπώς χωρεί ιδιαίτερη συμφωνία, που καταρτίζεται με συναίνεση όλων των ιδιοκτητών με συμβολαιογραφικό έγγραφο
που μεταγράφεται, και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οροφοκτητών τόσο
για τα αναγκαστικά κοινά μέρη της οικοδομής όσο και για τις χωριστές ιδιοκτησίες. Έτσι, δημιουργούνται περιορισμοί της κυριότητας χωρίς όμως αυτοί οι περιορισμοί να είναι δουλείες.
Όταν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συνιδιοκτητών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους για τα κοινά πράγματα, τότε καθένας από αυτούς έχει δικαιώμα να κάνει απόλυτη χρήση σε αυτά, αρκεί να μην βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών ούτε να
μεταβάλει το συνήθη προορισμό τους. Αν κάποιος συνιδιοκτήτης εμποδίζει άλλο συνιδιοκτήτη στη χρήση του κοινού, τότε αυτός που θίγεται έχει το δικαίωμα να ζητήσει δικαστικώς την
προστασία του δικαιώματός του ανάλογα με την ιδανική μερίδα του είτε με διεκδικητική αγωγή
επί αποβολής είτε με αρνητική αγωγή σε κάθε άλλη προσβολή είτε σε περίπτωση αμφισβητήσεως με αναγνωριστική αγωγή. Περιστατικά. Συμφωνία για αποκλειστική χρήση κτίσματος
στο δώμα από ένα συνιδιοκτήτη. Η συμφωνία είναι άκυρη. 152/752
Πολυκατοικία. Οριζόντια ιδιοκτησία. Συμφωνία για ατομική χρήση κοινού. Εμπλοκές με
ιδιωτικά συμφωνητικά και εμφάνιση προβλημάτων καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος εκ μέρους του συγκυρίου και συνεκμισθωτή. Δικαίωση του ενισταμένου μισθωτή. Κατάχρηση δικαιώματος. Στοιχεία της σχετικής ένστασης. 329/755
Πολυκατοικία. Πυλωτή. Απαγορεύεται η σύσταση διαιρεμένων ιδιοκτησιών στο χώρο της
πυλωτής που να περιέρχονται σε ορισμένο ιδιοκτήτη. Είναι άκυρη. 399/759
Πολυκατοικία: Κοινόκτητα και Κοινόχρηστα. Για τον προσδιορισμό λαμβάνονται υπόψη η συστατική πράξη της οροφοκτησίας και οι ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ των συνιδιοκτητών. Αν αυτό δεν
γίνει εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3741/1929, οπότε κριτήριο για το χαρακτηρισμό πράγματος
ως κοινόκτητου και κοινόχρηστου είναι ο κατά τη φύση του προορισμός για την εξυπηρέτηση των
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συνιδιοκτητών με την κοινή από αυτούς χρήση. Ανυπαρξία συμφωνίας ειδικής μεταξύ των συνιδιοκτητών για τον τρόπο χρήσης των κοινοχρήστων. Κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται να προβαίνει σε απόλυτη χρήση τους, να ενεργεί επισκευές και ανανεώσεις αυτών καθώς και μεταβολές
και προσθήκες, με τον όρο ότι δεν παραβλάπτει τη χρήση και τα δικαιώματα των άλλων συγκυρίων. Αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων (άρθρο 17 παρ.2 ΚΠολΔ). Έννοια. 406/762

Ποσοστό αναπηρίας
Σωματική βλάβη που προξενήθηκε σε τροχαίο ατύχημα. Ο καθορισμός του ύψους της ζημίας
για την αποστέρηση μελλοντικών εισοδημάτων γίνεται με βάση την αδυναμία του παθόντος να
μετέλθει την επαγγελματική δραστηριότητα την οποία ασκούσε πριν από τον τραυματισμό του
και ανεξάρτητα από το ποσοστό της αναπηρίας του το οποίο προσδιορίσθηκε ιατρικώς. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η ένσταση του εναγομένου για να είναι ορισμένη, ότι ο παθών υποχρεούται να μετέλθει άλλο επάγγελμα, προκειμένου να περιορίσει τη ζημία. Περιστατικά. 39/697

Ποταμός μη πλεύσιμος
Ποταμός μη πλεύσιμος. Αν εγκαταλειφθεί η κοίτη ανήκει στους κυρίους των παραποτάμιων κτημάτων (1072 Α.Κ.). Προϋπόθεση της διάταξης αυτής είναι η ύπαρξη παραποτάμιου κτήματος ή κτημάτων τα οποία βρίσκονται σε επαφή με τον ποταμό του οποίου η
κοίτη εγκαταλείφθηκε. Ως εγκατάλειψη της παλαιάς κοίτης νοείται η πλήρης, με το σχηματισμό νέας κοίτης, η οποία αποτελεί φυσικό φαινόμενο με προοπτική σταθερότητας
και διάρκειας. Συνεπώς, αν η κοίτη μη πλεύσιμου ποταμού, η οποία ανήκει στο Δημόσιο,
περιορίστηκε κατά τρόπο, ώστε μεταξύ της ιδιοκτησίας τρίτου και της κοίτης που περιορίσθηκε να παρεμβάλλεται έκταση, αυτή εξακολουθεί να ανήκει στο Δημόσιο και δεν έχει
εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 1072 Α.Κ. Δηλαδή πρέπει να εγκαταλειφθεί οριστικά
είτε από φυσικά αίτια είτε από τεχνικά έργα που έγιναν πριν τον ν. 116/1975. 592/239

Πραγματογνωμοσύνη
Πραγματογνωμοσύνη. Διεξαγωγή της με απουσία των ενδιαφερομένων. Έγκυρη. 206/81
Εφετείο. Πρωτόδικη συζήτηση αντιμωλία των διαδίκων. Οι προτάσεις και τα σχετικά έγγραφα κατατίθενται στο Εφετείο έως την έναρξη της συζήτησης. Έτσι όμως ο δικαστής
δεν έχει τη δυνατότητα να μελετήσει προηγουμένως τη δικογραφία και να διατάξει ενδεχομένως πραγματογνωμοσύνη με προφορική ανακοίνωση του που θα παραχωρηθεί
στα πρακτικά. Στην περίπτωση αυτή χωρίς να εξαφανίσει την εκκαλούμενη, μπορεί να
διατάξει την επανάληψη της συζήτησης και να διατάξει πραγματογνωμοσύνη. 53/321
Πραγματογνωμοσύνη. Πότε διατάσσεται. Περιστατικά. 368/413

Πράξη εφαρμογής
Πράξη εφαρμογής. Αποτελέσματα. Η μεταβολή ακινήτων που επέρχεται με την πράξη εφαρμογής συνεπάγεται την άμεση απόσβεση κάθε εμπραγμάτου δικαιώματος τρίτου που υφίστατο στα μεταβαλλόμενα ακίνητα, ενώ, δικαιώματα για δένδρα, εγκαταστάσεις και κατασκευές νομίμως υφιστάμενες μετατρέπονται σε ενοχική αξίωση για αποζημίωση. Από την
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πράξη εφαρμογής, μετά την κύρωση και μεταγραφή της, επέρχονται οι αναγκαίες για την
εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου εμπράγματες μεταβολές στα ακίνητα της περιοχής. Λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της πράξεως. Εφαρμογή σε σχέση με τρίτους. Αγωγή διεκδικητική (παλαιού) ιδιοκτήτη, μετά την έγκριση και μεταγραφή της πράξεως εφαρμογής,
κατά του νέου ( σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής). Η αγωγή έχει μόνο ενοχικό χαρακτήρα και αντικείμενο της δίκης μπορεί να είναι μόνο η αξία του ακινήτου. Περιστατικά. 833/479
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2882/2001. Απαραίτητη η προσκόμιση της πράξης εφαρμογής του τοπογραφικού διαγράμματος και του πίνακα που συνοδεύουν αυτή, των πιστοποιητικών του Υποθηκοφυλακείου για την μεταγραφή της πράξεως εφαρμογής και του πιστοποιητικού του ιδίου Υποθηκοφυλακείου περί μη
ύπαρξης υποθηκών, κατασχέσεων ή εγγραφών στο βιβλίο διεκδικήσεων ενώ δεν απαιτείται
η κατά το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 2882/2001 έκθεση της σχετικής εκτιμητικής επιτροπής,
αφού τα ακίνητα εμπίπτουν στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας. 775/695
Πράξεις εφαρμογής. Αμέσως μετά την κύρωση και μεταγραφή τους κάθε νομικό πρόσωπο, το δημόσιο, ο οικείος ΟΤΑ καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής και περιέρχονται
σε αυτούς με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις. Αν ο κάτοχος ή
νομέας αρνείται να παραδώσει το ακίνητο που του αφαιρείται σύμφωνα με την πράξη
εφαρμογής εντός 15 ημερών από της εις αυτόν εγγράφου προσκλήσεως, διατάσσεται
η αποβολή του με απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου που εκδίδεται ύστερα από αίτηση
των ανωτέρω αναφερόμενων κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κτίσματα,
φυτείες κλπ επί του ακινήτου που αλλάζει ιδιοκτήτη, αποζημιώνονται από τον οικείο ΟΤΑ
ενώ την αποζημίωση την καθορίζει η επιτροπή του π.δ. 5/1986. Περιστατικά. 38/787
Πράξη εφαρμογής. Υποχρέωση του δήμου για αποζημίωση των δέντρων, φυτειών, μαντρότοιχων, συρματοπλεγμάτων, πηγαδιών και λοιπών εγκαταστάσεων και κατασκευών
που βρίσκονται νόμιμα στις ιδιοκτησίες που με την πράξη εφαρμογής μεταβάλλουν ιδιοκτήτη. (Άρθρο 12 του Ν. 1337/1983) Επιτροπή του ΠΔ. 5/1936 καθορίζει την αξία των πιο
πάνω αντικειμένων, χωρίς όμως να καθορίζεται ο χρόνος για την εκτίμηση. Κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό της αξίας, είναι ο χρόνος συνεδρίασης της επιτροπής. 721/789

Πρόγραμμα πλειστηριασμού
Πλειστηριασμός. Ανακοπή για την ακύρωση έκθεσης πλειστηριασμού και της περίληψης
κατακυρωτικής έκθεσης που εκδόθηκε με βάση αυτήν. 178/357

Πρόδηλα σφάλματα
Κτηματολόγιο. Αίτηση κυρίων ακινήτων να διορθωθούν από τον προϊστάμενο του Κτηματολογικού
Γραφείου πρόδηλα σφάλματα (αρθρ. 18 παρ. 1 του ν. 2664/1998). Έννοια προδήλων σφαλμάτων
και περιπτώσεις. Απόρριψη της αίτησης. Δικαίωμα του αιτούντος σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης να προσφύγει στον κτηματολογικό δικαστή μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες. Περιστατικά. 542/85

Προσβλητικές φράσεις κατά του Πρωτοδίκη
Δικόγραφο ή προτάσεις που περιέχουν εξυβριστικές φράσεις. Με αίτηση του ενδιαφερομένου ή και
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αυτεπαγγέλτως παρέχεται η εξουσία στο δικαστήριο, χωρίς χρονικό περιορισμό, να διατάξει την διαγραφή των εξυβριστικών ή άλλων ανάρμοστων φράσεων, ανεξάρτητα αν υπάρχουν σ’ αυτές θεμελιωτικά της αντικειμενικής ευθύνης και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της εξυβρίσεως ή άλλου εγκλήματος. Προσβλητικές φράσεις κατά του Πρωτοδίκη που εξέδωσε τη συγκεκριμένη απόφαση. (..αυτεπάγγελτα..) το Εφετείο διατάσσει τη διαγραφή τους. Περιστατικά. 515/441

Προσδιορισμός έφεσης από τον εκκαλούντα
Έφεση. Προσδιορισμός της από τον εκκαλούντα, αλλά χωρίς κοινοποίησή της με κλήση- πρόσκληση από κανένα των διαδίκων. Παράσταση του εφεσιβλήτου που πληροφορήθηκε τυχαίως τον
προσδιορισμό της δικασίμου και παρέστη αυτοβούλως ενώπιον του Εφετείου και έχοντας καταθέσει προτάσεις ζήτησε τη συζήτηση. Το Εφετείο δέχθηκε ότι είναι απαράδεκτη η συζήτηση. 749/468

Προσημείωση
Προσημείωση. Κατάταξη τυχαία για απαιτήσεις που έχει εγγραφεί προσημείωση. Λεπτομέρειες. Επικουρική κατάταξη. Έννοια. Περιστατικά. 64/322

Πρόσθετοι λόγοι
Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής και ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Διαδικασία έγκυρης άσκησής τους ( κατάθεση- επίδοση κ.λ.π.). Η επίδοση πρέπει να γίνει είτε στο διάδικο είτε στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για έκδοση της διαταγής. Όχι στον δικηγόρο που είχε συμπαρασταθεί στη συζήτηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης με τον υπογράψαντα την αίτηση. 665/565

Προστασία καταναλωτή
Καταναλωτής. Προστασία. Ευθύνη παραγωγού. Ποιός θεωρείται παραγωγός. Τέτοιος είναι και ο
εισαγωγεύς, προϊόντος, για πώληση, εκμίσθωση leasing ή άλλης μορφής διάθεση στα πλαίσια
της επαγγελματικής του δραστηριότητας και ειδικότερα αυτός που εισάγει στην ημεδαπή από άλλη
χώρα της Κοινότητας. Ζημία. Έννοια κατά την προστασία του καταναλωτή. Πώληση. Δικαιώματα
αγοραστή που το πωληθέν έχει ουσιώδη πραγματικά ελαττώματα που αναιρούν ή μειώνουν ουσιωδώς την αξία ή τη χρησιμότητα του. Στον αγοραστή παρέχεται διαζευκτικό δικαίωμα να απαιτήσει είτε τη διόρθωση ή αντικατάστασή του με άλλο πράγμα είτε τη μείωση του τιμήματος είτε
να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση είτε αποζημίωση για τη μη εκτέλεση της σύμβασης. 300/100

Πρόστηση
Πρόστηση. Ευθύνεται ο προστήσας για πράξη του προστηθέντος, της οποίας η εκτέλεση
κατέστη δυνατή στον προστηθέντα λόγω ακριβώς της ένεκα της προστήσεως θέσεώς του
αυτής, των ευκαιριών τις οποίες αυτή (πρόστηση) έδωσε σε αυτόν προς χρησιμοποίηση για
άλλον σκοπό των στη διάθεση του τεθέντων μέσων και εν γένει όταν η υπηρεσία του προστηθέντος αποτέλεσε το αναγκαίο μέσο προς επιχείρηση της ζημιογόνου πράξεως. 247/88
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Προσύμφωνο μίσθωσης
Προσύμφωνο μίσθωσης. Νόμιμη η κατάρτισή του και μπορούν τα μέρη να συνδέσουν την οριστική
σύμβαση με την προηγούμενη πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης που τέθηκε και που μπορεί να είναι καθαρά εξουσιαστική. Κενό σύμβασης. Εφαρμογή του άρθρ. 173 και του ΑΚ. Περιστατικά. 297/96

Προσφυγή στο Ε.Δ.Α.Δ.
Η δέσμευση από απόφαση του Αρείου Πάγου αίρεται, αν εκδοθεί στην ίδια υπόθεση
απόφαση του Α.Ε.Δ. ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δέσμευση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) Θεμελιώδη δικαιώματα για
τα οποία αποφάνθηκε το Ε.Δ.Α.Δ. Δεν ανατρέπεται η απόφαση του εθνικού δικαστηρίου. Αν όμως εξακολουθεί η νομική κατάσταση, που κρίθηκε από το Ε.Δ.Α.Δ. ως αντίθετη προς την Σύμβαση, (όταν η προσβολή του θεμελιώδους δικαιώματος του προσφεύγοντος είναι διαρκής), τότε οφείλει ο ημεδαπός δικαστής, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, να καταργήσει για το μέλλον την ισχύ της ημεδαπής αποφάσεως. 412/422

Προσωπική κράτηση
Προσωπική κράτηση κατά εμπόρων. Ισχύει. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 11 του Συμφώνου του ΟΗΕ για τα ατομικά πολιτικά δικαιώματα που συνάφθηκε μεταξύ των κρατών
μελών του ΟΗΕ στη Ν. Υόρκη στις 16/12/1966 και που επικυρώθηκε με το ν. 2462/1997,
δεν φυλακίζεται ο έμπορος αν δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τη συμβατική υποχρέωση. Αδυναμία πληρωμής συμβατικών χρεών είναι ισχυρισμός που πρέπει να προταθεί και αποδειχθεί από τον εναγόμενο. Περιστατικά. 643/164
Προσωπική κράτηση. Νομοθετική μεταρρύθμιση (1047 παρ.2 ΚΠολΔ). Μεταβολή για το
ποσό της κράτησης. Εφαρμογή. Περιστατικά. 278/392
Αίτημα προσωπικής κράτησης. Πρέπει ο εναγόμενος κατά το χρόνο της σύναψης της
έννομης σχέσης από την οποία πηγάζει η απαίτηση να είναι έμπορος και το χρέος να είναι εμπορικό. Δεν είναι απαραίτητη η αναφορά στις εμπορικές πράξεις γιατί αυτές μπορούν να συμπληρωθούν με τις αποδείξεις. 388/417
Ασφαλιστικά μέτρα. Δεν χωρούν ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αποφάσεις που
διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα. Εκτελούνται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. Διαφορές που αφορούν την εκτέλεση αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα ή ανακαλούν ολικά ή εν μέρει απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα δικάζονται από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 686 επ.
ΚΠολΔ. Απόφαση με την οποία διατάσσεται ο καθ’ ου να επιχειρήσει ορισμένες πράξεις
που δεν μπορεί να επιχειρήσει άλλος. Απειλείται χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε περίπτωση αρνήσεως του. Αν υπάρχουν περισσότερες παραβάσεις οφείλονται
ισάριθμες χρηματικές ποινές, και χωρεί καταδίκη σε προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση. Πότε επιβάλλεται μόνο μια ποινή. Περιστατικά. 763/469
Δημόσιο. Χρέη προς αυτό. Αίτηση να επιβληθεί σε βάρος του οφειλέτη του προσωρινή κράτηση. 747/693
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Προσωπικότητα
Προσωπικότητα. Προσβολή της με δημοσίευμα. Ευθύνη προς αποζημίωση του ιδιοκτήτη του εντύπου, συντάκτη του κειμένου και εκδότη ή διευθυντή σύνταξης (ν.1178/1981).
Στις ίδιες διατάξεις υπάγονται και σε περιπτώσεις προσβολής οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί όπου ως εκδότης θεωρείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρείας. Ευθύνη έχουν και ο υπεύθυνος του προγράμματος, ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, ο παραγωγός, ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος, ο συντονιστής ή ο παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα με το είδος και τη δομή της εκπομπής.
Σημασία υπαιτιότητας. Ύψος αποζημιώσεως. Ελευθεροτυπία. Κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας (π.δ.77/2003). Λεπτομέρειες για όλο το νομικό πλέγμα της προσβολής
της προσωπικότητας και ανάλυση των σχετικών νομοθετικών κειμένων. Περιστατικά. 4/9
Τύπος (Εφημερίδες). Απαλλαγή δημοσιογράφου από κατηγορία προσβολής της προσωπικότητας
γιατί το δημοσίευμα ήταν αληθινό στηριζόμενο σε δελτίο της Αστυνομικής Αρχής. Περιστατικά. 9/20

Προτάσεις
Καταδολίευση δανειστών με γονικές παροχές. Παραγραφή πενταετής που αρχίζει από
το χρόνο καταρτίσεως της απαλλοτριωτικής πράξεως του οφειλέτη. Αντένσταση κατά της
ένστασης της παραγραφής. Η αντένσταση αυτή έπρεπε να προβληθεί με την προσθήκη
στις προτάσεις που κατατίθεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συζήτηση και όχι με την
προσθήκη στις προτάσεις που κατατέθηκαν μετά τη συζήτηση της οποίας το περιεχόμενο περιορίζεται στην αξιολόγηση των αποδείξεων. Περιστατικά. 457/138
Όπου δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν
όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους, όπως είναι και η ένσταση καταχρήσεως του
δικαιώματος, προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επιπλέον οι ισχυρισμοί
αυτοί καταχωρίζονται στα πρακτικά με σαφή, έστω και συνοπτική, έκθεση των γεγονότων, εκτός εάν περιέχονται στις κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται προφορική πρόταση των ισχυρισμών που, ως γενόμενη κατά τη συζήτηση, σημειώνεται στα πρακτικά, διαφορετικά είναι απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί. Επαναφορά ισχυρισμών της πρωτόδικης δίκης στο εφετείο. Επομένως, η συρραφή και ενσωμάτωση ολόκληρου του κειμένου των προτάσεων, που είχαν υποβληθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο, χωρίς ειδική μνεία στις τελευταίες των ισχυρισμών που επαναφέρονται
σε σύντομη περίληψη και αναφορά στις σελίδες των πρώτων που τους περιέχουν, δεν
συνιστά νόμιμο τρόπο επαναφοράς των ισχυρισμών. Περιστατικά. 640/158
Αν πρόκειται να κατατεθούν οι προτάσεις μετά την άσκηση αρκεί η συνοπτική προβολή
των σχετικών ενστάσεων στο ακροατήριο με καταχώριση στα πρακτικά και είναι επιτρεπτή η διεξοδικότερη ανάλυση τους στις προτάσεις. 364/260
Αγωγή με αντικείμενο περιουσιακό. Πρέπει να αναγράφεται η αξία του για το καθορισμό της κατά τόπο
αρμοδιότητας και την καταβολή δικαστικού ενσήμου.Αν αυτό το στοιχείο δεν περιέχεται στο δικόγραφο,
πρέπει να αναφερθεί με τις προτάσεις της πρώτης συζήτησης. Αλλιώς απορρίπτεται η αγωγή. 26/312
Συζήτηση. Επανάληψή της κατά το άρθρο 307 ΚΠολΔ. Δεν απαιτείται κατάθεση νέων
προτάσεων (κατά την ορθότερη άποψη, σύμφωνη και η ΕφΠ 427/2010). Μεσεγγύηση
δανειστή. Διατάσσεται, αν υπάρχει διαφορά ως προς την κυριότητα, τη νομή ή την κατοχή κινητών ή ακινήτων. Τραπεζική επιταγή. Μπορεί να τεθεί υπό μεσεγγύηση αν υφί-
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σταται, έστω και ενοχική διαφορά με αυτή. Ένσταση τραπεζίτη του οποίου επιταγή τέθηκε σε δικαστική μεσεγγύηση. Δεν είναι νόμιμο με βάση την επιταγή αυτή να εκδοθεί
διαταγή πληρωμής από τον κάτοχό της. Περιστατικά. 422/428

Πρόταση για κατάρτιση σύμβασης
Πρόταση για κατάρτιση σύμβασης- Πρέπει να είναι πλήρης. Έννοια. Η πρόταση πάντως είναι ισχυρή και αν για κάποιο στοιχείο είναι αόριστη, αλλά αφήνεται ο προσδιορισμός στο λήπτη της προτάσεως. Η αποδοχή της πρότασης για σύναψη σύμβασης πρέπει να είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της πρότασης, χωρίς επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις. Η σιωπή στην πρόταση δεν αποτελεί ούτε
αποδοχή ούτε αποποίηση. Η αποδοχή με τροποποιήσεις επάγεται την απόσβεση της πρότασης,
αλλά ταυτόχρονα ισχύει και ως νέα πρόταση προς σύναψη συμβάσεως με περιεχόμενο τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σε συνδυασμό και με το λοιπό περιεχόμενο της αρχικής πρότασης. 435/36

Προφορική συζήτηση
Προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική ενώπιον όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων. Στα δευτεροβάθμια δικαστήρια η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική μόνο
αν η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε από τον διάδικο που δικάστηκε
στον πρώτο βαθμό σαν να ήταν παρών. Στο εφετείο, με την τυπική παραδοχή της έφεσης, εξαφανίζεται η απόφαση και αναδικάζεται η υπόθεση οπότε απαιτείται προφορική
συζήτηση και συνεπώς δεν επιτρέπεται παράσταση σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ.2
ΚΠολΔ. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για το διάδικο που δικάστηκε πρωτόδικα σαν να ήταν
παρών αλλά και για τον αντίδικό του, ο οποίος κανονικά είχε παραστεί στον πρώτο βαθμό. Αλλιώς ματαιώνεται η συζήτηση. Περιστατικά. 212/371

Πρωτότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας
Αναδασμός. Άρθρο 33 ν. 674/1977. Διαδικασία του αναδασμού. Είναι η αναδιανομή αγροτικής
εκτάσεως δια πράξεως της Διοικήσεως με σκοπό την βελτίωση των όρων εκμεταλλεύσεως του
εδάφους. Στάδια συζητήσεώς του. Πρωτότυπος τρόπος κτήσης της κυριότητας από τη δημοσίευση στην ΕτΚ της απόφασης του Υπουργού (ήδη Νομάρχη) που κυρώνει την αναδιανομή. Πότε
δικαίωμα αποζημιώσεως από τον υπέρ ου εξεδόθη το παραχωρητήριο. Περιστατικά. 817/243

Πτώση κτιρίου
Κτίριο. Πτώση (925 ΑΚ). Αντικειμενική ευθύνη του κυρίου ή νομέα για την ζημία που προκάλεσε η πτώση του σε τρίτο. Τεκμαίρεται το ότι η πτώση προήλθε κατ’ αιτιώδη συνάφεια από
ελαττωματική κατασκευή ή πλημμελή συντήρηση και για να απαλλαγεί ο κύριος ή νομέας
πρέπει να αποδείξει ακριβώς, ότι τέτοιος αιτιώδης σύνδεσμος δεν υπάρχει, γιατί η πτώση
προήλθε από κάποια άλλη τρίτη αιτία, όπως ανωτέρα βία ή ενέργεια τρίτου. Πταίσμα του
κυρίου ή νομέα, δικό του ή των προστηθέντων του, δεν απαιτείται ούτε τεκμαίρεται, ούτε
και τον ωφελεί η απόδειξη, ότι δεν βαρύνεται ο ίδιος με πταίσμα, αλλά κάποιος άλλος, ενδεχομένως ο κατασκευαστής ή ο δικαιοπάροχός του. Προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης 925 ΑΚ. Πάντως “κτίσμα” δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν οι κολώνες καλωδίων, κε-
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ραίες, καπνοσυλλέκτες, διαφημιστικές πινακίδες κλπ. Ποιοι συγκύριοι ευθύνονται εις ολόκληρον. Εντούτοις είναι δυνατό η αγωγή να εγερθεί μόνο κατά ορισμένων συγκυρίων. Μεταξύ τους χωρεί αναγωγή. Ενστάσεις του εναγομένου επ’ αυτών απορρίπτονται. 541/148

Πυλωτή
Πολυκατοικία. Πυλωτή. Απαγορεύεται η σύσταση διαιρεμένων ιδιοκτησιών στο χώρο της
πυλωτής που να περιέρχονται σε ορισμένο ιδιοκτήτη. Είναι άκυρη. 399/759

ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε.
ΠΥΡΚΑΛ ΑΕ. Απόλυση υπαλλήλου με περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με
δικαιολογία την αμετάκλητη καταδίκη του για αγορά και χρήση ναρκωτικών. Η δικαιολογία
αυτή είναι απορριπτέα και γίνεται δεκτή η αγωγή για ακυρότητα της απόλυσης. 284/620

Πώληση
Πώληση.Δικαιώματα αγοραστή που το πωληθέν έχει ουσιώδη πραγματικά ελαττώματα που αναιρούν
ή μειώνουν ουσιωδώς την αξία ή τη χρησιμότητα του. Στον αγοραστή παρέχεται διαζευκτικό δικαίωμα να απαιτήσει είτε τη διόρθωση ή αντικατάστασή του με άλλο πράγμα είτε τη μείωση του τιμήματος
είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση είτε αποζημίωση για τη μη εκτέλεση της σύμβασης. 300/100
Πώληση ακινήτου από πωλητή που δεν ήταν κύριος. Η πώληση είναι έγκυρη. Ενόψει όμως
του αληθινού κυρίου δεν είναι ισχυρή η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου εφόσον αυτός που πωλεί πρέπει να είναι κύριος. Ο αληθινός κύριος στην περίπτωση αυτή προστατεύεται με διεκδικητική αγωγή την οποία, όμως, εφόσον το πωληθέν ακίνητο το κατέχει και το νέμεται ο αγοραστής, μπορεί να την στρέψει μόνο κατ’ αυτού και όχι κατά του πωλητή. Αν όμως και
ο πωλητής αμφισβητεί το εμπράγματο του δικαίωμα της κυριότητας μπορεί να ασκήσει αναγνωριστική αγωγή της κυριότητας. Δεν μπορεί όμως να ζητήσει την αναγνώριση της ακυρότητας της σύμβασης πώλησης του ακινήτου λόγω ελλείψεως κυριότητας στον πωλητή αφού
η πώληση είναι έγκυρη. Μια τέτοια αγωγή απορρίπτεται ως μη νόμιμη. Περιστατικά. 645/173
Πώληση. Μερική καταβολή του τιμήματος. Άρνηση του εναγομένου να παραδώσει τη συνολική ποσότητα του πωληθέντος προϊόντος (σιδήρου). Αύξηση μεταγενέστερα της τιμής
του σιδήρου. Υποχρέωση του πωλητή να πληρώσει τη διαφορά του τιμήματος. 705/181
Πώληση οικοπέδου μη άρτιου και μη οικοδομήσιμου. Υπαναχώρηση του αγοραστή για την
αντίφαση. Ο πωλητής ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του αν δεν έχει το πράγμα
κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή δεν έχει τις συνομολογηθείσες ιδιότητες του ή έχει πραγματικά ελαττώματα. Έννοια συνομολογηθεισών ιδιοτήτων του πράγματος. Έλλειψη υπάρχει στο πράγμα αν το πωληθέν ακινήτου δεν μπορεί να οικοδομηθεί.
Δικαιώματα αγοραστή στην ανυπαρξία των συνομολογούμενων ιδιοτητών ή στην ύπαρξη ελαττωμάτων (άρθρο 540 και 547 Α.Κ. μετά το ν.3043/2002). Περιστατικά. 316/213

Πώληση εμπορευμάτων σε Δήμο
Πώληση σε Δήμο εμπορευμάτων. Άρνηση του Δήμου να πληρώσει το τίμημα αν και παρέλαβε τα εμπορεύματα και αποδέχεται την οφειλή του. Αγωγή ενώπιον του πολιτικού
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δικαστηρίου ( όχι του διοικητικού) με βάση τη σύμβαση της πώλησης και επικουρικά του
αδικαιολόγητου πλουτισμού. Περιστατικά. 778/477

Σ
Σάββατο
Η προθεσμία της έφεσης είναι 30 ημερών και λήγει στις 7 μ.μ. της 30ης ημέρας και αν
είναι Σάββατο η προθεσμία λήγει στις 7μμ της επόμενης εργάσιμης ημέρας. 332/539

Σερβιτόροι
Σερβιτόροι. Αμοιβή τους και λεπτομέρειες της εργασίας τους. Περιστατικά. 263/609
Σερβιτόροι ζαχαροπλαστείων, καφενείων, κυλικείων, καφετεριών κλπ. και οι βοηθοί τους αμείβονται με το οριζόμενο κάθε φορά από την οικεία αγορανομική διάταξη ποσοστό φιλοδωρήματος
που σήμερα ορίζεται σε 16% στο λογαριασμό πελατών (άρθρο 54 του ν. 2224/1994). Παράλληλα,
οι σερβιτόροι αμείβονται και με το συμβολικό μισθό, που συνίσταται σε ένα μικρό σταθερό ποσό
που προσδιορίζεται δραχμικά και αναπροσαρμόζεται περιοδικά με τις συλλογικές ρυθμίσεις. Αν
ο συμβολικός μισθός και το φιλοδώρημα δεν καλύπτουν το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει κάθε μήνα την προκύπτουσα διαφορά. 454/623

Σιωπηρή αναμίσθωση
Μίσθωση ακινήτου από το Δημόσιο για εγκατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών (π.δ.
19/19.11.1932). Αποκλείεται η σιωπηρή αναμίσθωση, δηλαδή η σιωπηρή παράταση. 34/64

Σπληνεκτομή
Σωματική βλάβη ανηλίκου σε τροχαίο ατύχημα. Δεν είναι νόμιμη η προβολή κατά του
ανηλίκου της ένστασης συνυπαιτιότητας των γονέων του, οι οποίοι παραμέλησαν να
ασκήσουν την εποπτεία του. Η σπληνεκτομή στην οποία υποβάλλεται ο παθών συνεπεία του τροχαίου ατυχήματος δικαιολογεί την επιδίκαση της ειδικής αποζημίωσης του
άρθρου 931 του ΑΚ. Περιστατικά. 485/726

Συγκυριότητα
Αρμοδιότητα δικαστηρίων με βάση την αξία του αντικειμένου της διαφοράς που καθορίζεται
από το Δικαστήριο. Συγκυριότητα. Τρόπος καθορισμού αρμοδιότητας. Περιστατικά. 570/449

Συζήτηση
Συζήτηση. Επανάληψή της κατά το άρθρο 307 ΚΠολΔ. Δεν απαιτείται κατάθεση νέων
προτάσεων (κατά την ορθότερη άποψη, σύμφωνη και η ΕφΠ 427/2010). 422/428
Έφεση. Προσδιορισμός της από τον εκκαλούντα, αλλά χωρίς κοινοποίησή της με κλήση- πρόσκληση από κανένα των διαδίκων. Παράσταση του εφεσιβλήτου που πληροφορήθηκε τυχαίως τον
προσδιορισμό της δικασίμου και παρέστη αυτοβούλως ενώπιον του Εφετείου και έχοντας καταθέ-
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σει προτάσεις ζήτησε τη συζήτηση. Το Εφετείο δέχθηκε ότι είναι απαράδεκτη η συζήτηση. 749/468

Συζήτηση απαράδεκτη
Η απόφαση που κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής δεν είναι οριστική και για το λόγο αυτό
δεν υπόκειται σε έφεση. Αν ασκηθεί έφεση αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Περιστατικά. 431/720

Συλλογικές συμβάσεις
Συλλογικές συμβάσεις. Ποιούς δεσμεύουν. 40/312

Σύμβαση
Πρόταση για κατάρτιση σύμβασης- Πρέπει να είναι πλήρης. Έννοια. Η πρόταση πάντως
είναι ισχυρή και αν για κάποιο στοιχείο είναι αόριστη, αλλά αφήνεται ο προσδιορισμός
στο λήπτη της προτάσεως. Η αποδοχή της πρότασης για σύναψη σύμβασης πρέπει να
είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της πρότασης, χωρίς επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις. Η
σιωπή στην πρόταση δεν αποτελεί ούτε αποδοχή ούτε αποποίηση. Η αποδοχή με τροποποιήσεις επάγεται την απόσβεση της πρότασης, αλλά ταυτόχρονα ισχύει και ως νέα
πρόταση προς σύναψη συμβάσεως με περιεχόμενο τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σε
συνδυασμό και με το λοιπό περιεχόμενο της αρχικής πρότασης. Κάθε σύμβαση που δε
ρυθμίζεται από το νόμο παράγει ενοχή και όχι μόνο οι ρυθμιζόμενες από το νόμο (π.χ.
πώληση, δάνειο κ.λ.π.) δηλαδή κάθε «συμφωνία και νόμος». Παράβαση σύμβασης. Δεν
είναι αδικοπραξία εκτός αν, και χωρίς τη συμβατική σχέση διαπραττομένη, θα ήταν παράνομη ως ενέχουσα προσβολή δικαιώματος, το οποίο αντιτάσσεται κατά του ζημιώσαντος και το οποίο επομένως αυτός όφειλε να σεβαστεί. 435/36
Συμβάσεις. Ποιό δίκαιο εφαρμόζεται. Δάνειο. Η διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ που απαιτεί τη μεταβίβαση της κυριότητας του δανείσματος στο λήπτη, δεν είναι αναγκαστικού δικαίου και μπορούν οι συμβαλλόμενοι να διαπλάσουν το δάνειο ως σύμβαση, με μόνη τη
συναίνεση καταρτιζόμενη, σε τρόπο ώστε να είναι τούτο καταρτισμένο από τη συναίνεση
των μερών και να μετατίθεται η δόση του δανείσματος σε μεταγενέστερο χρόνο. 735/47
Μίσθωση. Άρθρο 574 Α.Κ. Εφαρμόζεται και στις εμπορικές μισθώσεις. Η σύμβαση είναι αδιαίρετη γιατί η χρήση του μισθίου είναι αδιαίρετη αφού δεν επιδέχεται κατάτμηση.
Κενό σύμβασης. Εφαρμογή του άρθρ. 173 και του ΑΚ. Περιστατικά. 297/96

Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών
Διαφορές από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας του άρθρου 663 ΚΠολΔ. Υπάγονται οι διαφορές που απορρέουν μόνο από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και όχι οι διαφορές από σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Σύμβαση ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτων υπηρεσιών μπορεί να
λυθεί και νωρίτερα αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Δικαιώματα εργαζομένου. Περιστατικά. 324/217

Σύμβαση αποκλειστικής διανομής
Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Ιδιόρρυθμη, διαρκής ενοχική σύμβαση κατά τη διάρκεια της
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οποίας ο ένας συμβαλλόμενος (παραγωγός ή χονδρέμπορος) υποχρεούται να πωλεί αποκλειστικώς για μια ορισμένη περιοχή στον άλλο (διανομέα) τα συμβατικά εμπορεύματα τα οποία,
στη συνέχεια, ο τελευταίος μεταπωλεί σε τρίτους στο δικό του όνομα, για δικό του λογαριασμό και με δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο. Περιστατικά για πώληση αυτοκινήτου TOYOTA
από διανομέα ενώ η αγωγή εγέρθηκε κατά της TOYOTA. Η αγωγή απορρίπτεται. 597/562

Σύμβαση ασφάλισης
Αυτοκινητικό ατύχημα. Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου και ασφαλιστική κάλυψη. Η σύζυγος και οι εξ αίματος και εξ αγχιστείας συγγενείς του οδηγούντος το ζημιογόνο αυτοκίνητο
στο οποίο αυτοί επέβαιναν είναι τρίτοι. Σε περίπτωση θανάτωσης ή σωματικής βλάβης τους
η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει τόσο τη χρηματική ικανοποίηση των ιδίων ως παθόντων όσο και την ψυχική οδύνη συνεπεία του θανάτου τους, η οποία μπορεί να επιδικασθεί
στα μέλη της οικογένειας του. Τα κονδύλια αυτά επιδικάζονται ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
το ατύχημα προκλήθηκε από αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού. Περιστατικά. 478/721

Σύμβαση εργασίας
Σύμβαση εργασίας. Συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου για ημερήσια ή εβδομαδιαία
ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία που θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Απαραίτητα απαιτείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες να γνωστοποιηθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας γιατί αλλιώς τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Το τεκμήριο όμως είναι μαχητό. 122/601
Σύμβαση εργασίας. Απαγορεύεται η άνιση μεταχείριση των εργαζομένων που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση υπό τις αυτές συνθήκες και παρέχουν την ίδια εργασία και μάλιστα
ανεξαιρέτως χρόνου προσλήψεως τους. Αποτελεί άνιση μεταχείριση η εξαίρεση ορισμένου
μισθωτού από παροχές, όπως είναι η μισθολογική και η βαθμολογική εξέλιξη των άλλων εργαζομένων, στις οποίες προβαίνει ο εργοδότης οικειοθελώς. Τέτοια εξαίρεση δικαιολογείται
για ειδικό και σοβαρό λόγο κατ’ αντικειμενική κρίση, έστω και αν οι πλείονες μισθωτοί δεν
ανήκουν στην ίδια κατηγορία γιατί δεν έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα Ε.Β. ΟΠΛΩΝ. ΕΒΟ.
ΑΕ και ΠΥΡΚΑΛ ΑΕ. Απόλυση υπαλλήλου με περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
με δικαιολογία την αμετάκλητη καταδίκη του για αγορά και χρήση ναρκωτικών. Η δικαιολογία αυτή είναι απορριπτέα και γίνεται δεκτή η αγωγή για ακυρότητα της απόλυσης. 284/620
Σύμβαση εργασίας. Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας. Αν υπάρχουν έγγραφα για τη σύναψή τους και έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του του ΠΔ 164/2004,
θεωρούνται αορίστου χρόνου, εφόσον είναι ενεργές έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αυτού διατάγματος. Έναρξη ισχύος του π.δ. η 9/4/2004. Η διάρκεια διαδοχικών
συμβάσεων να είναι τουλάχιστον 24 μηνών. 756/630

Σύμβαση εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου
Ν.Π.Δ.Δ. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Συστατικός τύπος είναι το ιδιωτικό έγγραφο. Η έλλειψή του καθιστά τη σύμβαση άκυρη και την μετατροπή σε απλή
σχέση εργασίας. Πρόταση προς κατάρτιση σύμβασης και η αποδοχή της μπορούν να γίνουν
με ξεχωριστά έγγραφα. Αν η αποδοχή δεν έγινε με έγγραφο, η ακυρότητα καλύπτεται από το
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γεγονός της εκπλήρωσης της σύμβασης. Καταγγελία σύμβασης εργασίας με καταβολή της
αποζημίωσης. Αν δεν έγινε με έγγραφο, η καταγγελία είναι άκυρη. Σχέση εργασίας. 265/610

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
Διαφορές από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας του άρθρου 663 ΚΠολΔ. Υπάγονται οι διαφορές που απορρέουν μόνο από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και όχι οι διαφορές από σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Σύμβαση ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτων υπηρεσιών μπορεί να
λυθεί και νωρίτερα αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Δικαιώματα εργαζομένου. Περιστατικά. 324/217

Σύμβαση έργου
Σύμβαση έργου. Kαθυστέρηση έναρξης εκτέλεσης του έργου από τον εργολάβο. Δικαιώματα του εργοδότη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να περιμένει το χρόνο
της παράδοσης. Σε περίπτωση ύπαρξης υπερημερίας του εργολάβου, διατηρούνται ακέραια τα δικαιώματα που έχει ο εργοδότης. Τέτοια δικαιώματα είναι αυτά που περιέχονται
στα άρθρα 383-387ΑΚ σε υπερημερία του οφειλέτη. 153/77
Σύμβαση έργου. Καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη. Δεν απαιτείται ύπαρξη
σπουδαίου λόγου για την καταγγελία, αρκεί μόνο να καταβάλει ολόκληρη τη συμφωνημένη
για την εκτέλεση του έργου αμοιβή. Ο νόμος για την καταγγελία δεν θέτει καμία προϋπόθεση, άρα ούτε υπαιτιότητα του εργολάβου, ούτε άλλη αντισυμβατική συμπεριφορά του εργολάβου. Η καταγγελία είναι μονομερής δικαιοπραξία, άτυπη, μπορεί να γίνει και σιωπηρά, αρκεί
να είναι αναμφίβολη (άρθρο 700 ΑΚ). Άρθρο 700 ΑΚ. Είναι ενδοτικού δικαίου. Η καταγγελία
επιφέρει τη λύση της σύμβασης για το μέλλον και υποχρέωση του εργολάβου να παραδώσει το μέρος του έργου που εκτελέστηκε στον εργοδότη. Στοιχεία της αγωγής του εργολάβου
κατά του εργοδότη για την διεκδίκηση της αμοιβής του. Δεν οφείλεται αμοιβή, αν η δήλωση
βούλησης του εργοδότη αποτελεί υπαναχώρηση(άρθ. 686 ΑΚ), οπότε δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της υπερημερίας του εργολάβου, ούτε η τήρηση των διατάξεων
των άρθρων 383 επ. ΑΚ, γιατί η υπαναχώρηση παρέχεται ευθέως από το νόμο. 414/129
Σύμβαση έργου. Κατασκευή οικοδομής με ουσιώδη ελαττώματα που την καθιστούν άχρηστη και επιβάλλουν την κατεδάφιση και την ανακατασκευή της ή της λείπουν συμφωνημένες ιδιότητες. O εργοδότης δικαιούται να ζητήσει από τον υπαίτιο εργολάβο αποζημίωση για την μη εκτέλεση της συμβάσεως που περιλαμβάνει την θετική ζημία για την κατεδάφιση και την ανακατασκευή της και την αποθετική ζημία από τη στέρηση της εκμεταλλεύσεως της οικοδομής με εκμίσθωσή της σε τρίτον. 524/144

Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Σύμβαση ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτων υπηρεσιών μπορεί να λυθεί και νωρίτερα αν
υπάρχει σπουδαίος λόγος. Δικαιώματα εργαζομένου. Περιστατικά. 324/217

Σύμβαση υπέρ τρίτου
Σύμβαση υπέρ τρίτου. Μπορεί να υπάρξει και με τη μορφή της εκποιητικής δικαιοπραξίας και
όχι μόνο με τη μορφή που ρυθμίζει ο νόμος (410-414 ΑΚ). Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατό να
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συμφωνηθεί αφενός άφεση χρέους υπέρ ορισμένου προσώπου, η οποία όμως δεν ενεργεί ως
αποσβεστικό γεγονός της ενοχής, αλλά ως συμφωνία (υπόσχεση) του δανειστή κατά την οποία
δεν μπορεί να ασκήσει το ενοχικό δικαίωμα κατά του ορισμένου εκείνου προσώπου. 870/51

Σύμβαση χερσαίας μεταφοράς
Αμιγής σύμβαση χερσαίας μεταφοράς. Έχει το χαρακτήρα της μίσθωσης έργου και συνεπάγεται την εφαρμογή σ’ αυτή των διατάξεων των άρθρων 97-107 του ΕμπΝ και, συμπληρωματικώς, τις διατάξεις του ΑΚ για τη μίσθωση έργου. Η ευθύνη του μεταφορέα (αγωγιάτη)
είναι αντικειμενική εκτός αν αποδειχτεί ανώτερη βία. Τα γεγονότα που συνεπάγονται ευθύνη
από τη σύμβαση μεταφοράς κατά κανόνα, αποτελούν και αδικοπραξία όταν πρόκειται για
ζημία ή απώλεια των μεταφερομένων πραγμάτων από υπαιτιότητα του μεταφορέα. 720/574

Συμβιβασμός
Σωματική βλάβη που προξενήθηκε σε τροχαίο ατύχημα. Συμβιβασμός. Αν συναφθεί μεταξύ
των μερών συμβιβασμός μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης στον πρώτο βαθμό και
μετά την κατάρτιση του συμβιβασμού ασκηθεί νέα αγωγή, η οποία αφορά αποζημίωση για μελλοντική ζημία που προέρχεται από το ίδιο ατύχημα και για την οποία ο ενάγων είχε παραιτηθεί
στα πλαίσια του συμβιβασμού, παρέχεται στο άλλο μέρος η δυνατότητα να προβάλει την καταλυτική ένσταση της εξόφλησης. Ο συμβιβασμός μπορεί να ανατραπεί μόνο στην εξαιρετική
περίπτωση κατά την οποία μετά την κατάρτιση του επέρχονται δυσμενείς συνέπειες, οι οποίες βρίσκονται έξω και πέρα από την κανονική ανθρώπινη πρόβλεψη. Περιστατικά. 396/717

Συμβίωση
Τέκνα που γεννήθηκαν σε καθεστώς ελεύθερης συμβίωσης, πριν από την ισχύ του νόμου 3719/2008 (σύμφωνο συμβίωσης), δεν δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης λόγω
ψυχικής οδύνης από το θάνατο του φερόμενου πατέρα τους, εφόσον δεν έχει προηγηθεί
η εκούσια ή δικαστική αναγνώριση τους. Τέτοια αξίωση δεν έχει επίσης η γυναίκα που
ζούσε σε κατάσταση ελεύθερης συμβίωσης με τον θανατωθέντα. Περιστατικά. 786/749

Συμβολαιογραφικό έγγραφο
Πλάνη συμβαλλομένου σε δικαιοπραξία που προκλήθηκε από απάτη ως προς την έννοια
και σημασία των εκατέρωθεν δηλώσεων, στην οποία ανάγεται και η ασυμφωνία μεταξύ δηλώσεως και πραγματικής βουλήσεως (άρθρ. 140-147 ΑΚ.). Η πλάνη αυτή δεν αντιτίθεται
καθ’ αυτή προς τα βεβαιούμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ώστε η παραδοχή τέτοιας
εκδοχής να ενέχει παράβαση των ορισμών του άρθρου 438 ΚΠολΔ, με απόδοση στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδεικτικής δυνάμεως μικρότερης της από το νόμο πραγματικής.
Όμως ο ισχυρισμός ότι οι δικαιοπρακτικές δηλώσεις της βουλήσεως που περιέχονται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν έγιναν στην πραγματικότητα, αλλά ο αντισυμβαλλόμενος δολίως και εν αγνοία του ζήτησε από το συντάξαντα συμ/φο και έθεσε αυτές, δεν μπορεί να προβληθεί χωρίς ταυτόχρονη προσβολή του συμβολαιογραφικού εγγράφου ως πλαστού. 870/51
Αυτοκίνητο. Μεταβίβαση. Με το ν.δ. 1146/1972 (άρθρο 4 παρ. 1) προβλέπεται ότι για τη
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μεταβίβαση εξ ολόκληρου ή κατά ιδανικά μέρη αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, δεν απαιτείται ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου και καθιερώνεται τήρηση βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητας και κατοχής για τη μεταβίβαση των αυτοκινήτων. Περιστατικά. 501/727

Συμβολαιογράφος
Διαθήκη. Προσβολή της υπογραφής της. Δεν υπάρχει κώλυμα να εξεταστούν μάρτυρες
δικηγόροι, κληρικοί ή συμβολαιογράφος που συνέπραξε στη σύνταξή της. Ο συμβολαιογράφος δεν είναι εξαιρετέος μάρτυρας, εκτός αν η διαθήκη προσβάλλεται ως άκυρη για
τυπικό ελάττωμα που αποδίδεται στο συντάκτη συμβολαιογράφο. 883/302
Συμβολαιογράφος. Αγωγή κακοδικίας εναντίον του. Προϋπόθεση της ευθύνης των προσώπων που ενάγονται κατά το άρθρο 73 ΕισΝΚΠολΔ (για κακοδικία) αποτελεί η δόλια ή
από βαριά αμέλεια πρόκληση ζημίας σε άλλον κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων ως ειδική μορφή αδικοπραξίας. Στα καθήκοντα του σ/φου δεν περιλαμβάνεται και
η μεταγραφή του δικαιοπρακτικού εγγράφου που αυτός συντάσσει, έστω και αν αυτός έχει
τη δυνατότητα αυτή. Συνεπώς τυχόν ζημιογόνος ενέργεια συμ/φου ως προς την μεταγραφή ή μη μεταγραπτέας δικαιοπραξίας δεν δύναται να στηρίξει αγωγή κακοδικίας. 3/304
Πίνακας κατάταξης. Γνωστοποιείται στους αναγγελθέντες πιστωτές και στον τρίτον από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Δεν απαιτείται έγγραφη ανακοίνωση του περιεχομένου του πίνακα αλλά
αρκεί η έγγραφη πρόσκληση. Αν κοινοποιηθεί από το συμβολαιογραφικό και όχι μόνο έγγραφη
πρόσκληση για να λάβουν γνώση του πίνακα οι ενδιαφερόμενοι αλλά εκδώσει και αντίγραφα
του πίνακα, δεν δικαιούται να λάβει αμοιβή γιατί η δαπάνη αυτή δεν αναφέρεται σε δαπάνη που
αφορά όλη την εκτέλεση. Λεπτομέρειες και περιστατικά για τα προαναφερόμενα ακίνητα. 102/333
Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Εφετείου, που εκκρεμεί έφεση κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου. 328/399
Πλειστηριασμός. Διορισμός συμβολαιογράφου, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου,
αναρμόδιου συμβολαιογράφου (άλλης περιοχής). Χωρεί διόρθωση αποφάσεως. Περιστατικά. 352/412

Συμψηφισμός
Συμψηφισμός. Επιφέρει απόσβεση των μεταξύ δύο προσώπων αμοιβαίων απαιτήσεων, όσο
καλύπτονται, αν είναι ομοειδείς κατά αντικείμενο και ληξιπρόθεσμες. Η πρότασή του από τον ένα
προς τον άλλο επιφέρει απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων από τότε που συνυπήρξαν. Νόμιμη η συμφωνία για απόσβεση με συμψηφισμό μελλουσών απαιτήσεων, ακόμη και υπό αίρεση ή
υπό προθεσμία. Παραδεκτά προτείνεται κατά την εκτέλεση με ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ.
Αν ο συμψηφισμός έγινε πριν την εκτέλεση, έχουμε ένσταση εξόφλησης με συμψηφισμό. 410/589

Συναλλαγματική
Ενοχή από συναλλαγματική. Είναι αναιτιώδης. Ο ενάγων υποχρεούται να αποδείξει την
αιτία και ο εναγόμενος την ανυπαρξία αιτίας. Προβάλλων ο εναγόμενος την έλλειψη της
αιτίας υποχρεούται να αποδείξει το ελάττωμα από το οποίο πάσχει και η συνδέουσα αυ-
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τόν και τον αντίδικό του σχέση και έτσι να απαλλαγεί. Ο ισχυρισμός του ότι δεν υπάρχει
αιτία, «ουδέν οφείλω», «ουδέποτε συνηλλάγην», «δεν απεδέχθην» δεν αρκεί γιατί τότε
η συναλλαγματική είναι πλαστή ή μπορεί να δόθηκε για χαριστική αιτία, γεγονότα που
οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει ο εναγόμενος. Περιστατικά. 332/539

Συνεισφορά
Συνεισφορά. (προ του ν.1329/1983). 37/273

Συνεκδίκαση
Συνεκδίκαση: το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση
κάποιου διαδίκου να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσότερων εκκρεμών ενώπιον του
δικών ανάμεσα στους ίδιους διαδίκους ή διαφορετικούς διαδίκους, αν υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του διευκολύνεται η επιτάχυνση ή επέρχεται μείωση των εξόδων. 429/431

Συνιδιοκτήτης
Πολυκατοικία. Όταν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συνιδιοκτητών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους για τα κοινά πράγματα, τότε καθένας από αυτούς έχει δικαιώμα
να κάνει απόλυτη χρήση σε αυτά, αρκεί να μην βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών ούτε να μεταβάλει το συνήθη προορισμό τους. Αν κάποιος συνιδιοκτήτης εμποδίζει
άλλο συνιδιοκτήτη στη χρήση του κοινού, τότε αυτός που θίγεται έχει το δικαίωμα να ζητήσει δικαστικώς την προστασία του δικαιώματός του ανάλογα με την ιδανική μερίδα του είτε
με διεκδικητική αγωγή επί αποβολής είτε με αρνητική αγωγή σε κάθε άλλη προσβολή είτε σε
περίπτωση αμφισβητήσεως με αναγνωριστική αγωγή. Περιστατικά. Συμφωνία για αποκλειστική χρήση κτίσματος στο δώμα από ένα συνιδιοκτήτη. Η συμφωνία είναι άκυρη. 152/752

Σύνταξη γήρατος
Μισθωτοί υπαγόμενοι στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού για χορήγηση σύνταξης. Συμπλήρωση των προϋποθέσεων για να λάβουν σύνταξη γήρατος.
Τι δικαιούται να λάβουν από τον εργοδότη τους για αποζημίωση. Διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Περιστατικά. 52/599

Συνυπαιτιότητα
Η συνυπαιτιότητα του παθόντος ως στοιχείο προσδιοριστικό του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, αλλά πρέπει να προταθεί κατ’ ένσταση από τον εναγόμενο. Αν το ατύχημα προκλήθηκε από τη συγκλίνουσα υπαιτιότητα περισσοτέρων, δημιουργείται μεταξύ τους οφειλή εις ολόκληρο. Ο βαθμός συμμετοχής εκάστου στην πρόκληση του ατυχήματος θα προσδιοριστεί στη δίκη αναγωγής που θα γίνει μεταξύ τους. 149/708
Σωματική βλάβη ανηλίκου σε τροχαίο ατύχημα. Δεν είναι νόμιμη η προβολή κατά του
ανηλίκου της ένστασης συνυπαιτιότητας των γονέων του, οι οποίοι παραμέλησαν να
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ασκήσουν την εποπτεία του. 485/726

Συστατικά
Συστατικά (953-955 ΑΚ). Ανήκουν στον κύριο του εδάφους κατά τον κανόνα «τα επικείμενα είκει τοις υποκειμένοις». Εξαίρεση αποτελεί η οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία (ν. 3741/1929, άρθρα 1002, 1117 ΑΚ και Ν.Δ 12/15.11.1971) όπου ιδρύεται χωριστή κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή διαμερίσματος ορόφου (στην οριζόντια) ή επί αυτοτελών οικοδομημάτων (στην κάθετη), με αναγκαστική ωστόσο συγκυριότητα κατ’ ανάλογη μερίδα επί των κοινών μερών του
όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν στη κοινή χρήση, μεταξύ των οποίων ως βασικότερο περιλαμβάνεται και το έδαφος και ως τέτοιο νοείται το οικόπεδο ολόκληρο ως αδιαίρετο σύνολο,
τόσο κατά το καλυπτόμενο από την οικοδομή, όσον και κατά το ακάλυπτο μέρος του. 660/241

Σφάλματα πραγματικά
Έφεση. Πραγματικά σφάλματα. Οι πλημμέλειες της αποφάσεως συνίστανται σε πραγματικά
ή νομικά σφάλματα του δικαστή. Στα τελευταία ανάγεται και η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, η οποία επαρκώς προσδιορίζεται με την μνεία ότι από αυτή το δικαστήριο οδηγήθηκε
σε εσφαλμένο πόρισμα και διατακτικό, χωρίς να είναι αναγκαία η εξειδίκευση των σφαλμάτων
για την εκτίμηση των αποδείξεων, αφού το Εφετείο επανεκτιμά από την αρχή την ουσία της
υποθέσεως και κρίνει την ορθότητα του διατακτικού με βάση την καθολική αυτή επανεκτίμηση
και όχι με βάση τα προς αυτήν αποδιδόμενα μερικότερα παράπονο του εκκαλούντος. 881/490

Σχέδιο πόλης
Κτηματολόγιο. Αίτηση διόρθωσης πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Λεχαινών. Κύρια παρέμβαση του ελληνικού δημοσίου με αίτημα να αναγνωρισθεί η κυριότητά του. Δεκτή η αίτηση διόρθωσης γιατί οι αιτούντες απέδειξαν ότι είναι
κύριοι του ακινήτου που βρίσκεται μέσα στο σχέδιο πόλεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 που απαιτεί νομή μέχρι την έναρξη του νόμου αυτού δέκα ετών., με
νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία υπέρ του νομέα ή του δικαιοπαρόχου του που έχει καταρτισθεί
με συμβόλαιο και μεταγραφεί μετά την 23/2/1995 (εκτός εξαιρέσεων). Περιστατικά. 155/193

Σωματείο
Σωματείο. Καταστατικό. Η απόφαση του δικαστηρίου παράγει δεσμευτικότητα έναντι πάντων αντίστοιχη του δεδικασμένου χωρεί όμως τριτανακοπή από κάθε τρίτο που δεν έχει
κληθεί ή παρέμβη στη δίκη, κατά την οποία η απόφαση αυτή εκδόθηκε, και δικαιολογεί
έννομο συμφέρον. Τρίτοι. Ποιοι είναι. Πάντως δεν είναι τα μέλη του σωματείου. 282/33
Σωματείο. Κλήση Γενικής Συνέλευσης από αναρμόδιο πρόσωπο (αντιπρόεδρο) ενώ κατά το καταστατικό αυτή γίνεται μόνο από τον πρόεδρο. Άκυρη η Γενική Συνέλευση. Περιστατικά. 551/40

Σωματική βλάβη
Σωματική βλάβη από αυτοκινητικό ατύχημα. Δεδικασμένο από τελεσίδικη απόφαση, η οποία εκδόθη-
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κε επί προγενέστερης αγωγής. Ποια ζητήματα περιλαμβάνει το δεδικασμένο. Παραγραφή της αξίωσης από αδικοπραξία του ζημιωθέντος τρίτου κατά του υποχρέου και της ασφαλιστικής εταιρίας. Για
να επεκταθεί η παραγραφή κατά της τελευταίας από διετή (κατά το προϊσχύον δίκαιο) σε πενταετή με
βάση τη σωρευτική αναδοχή χρέους, πρέπει η βάση αυτή να περιέχεται στην αγωγή και δεν επιτρέπεται να προβληθεί για πρώτη φορά με τις προτάσεις του πρώτου βαθμού ή με την έφεση. 58/701
Αυτοκινητικό ατύχημα από το οποίο προξενήθηκε σωματική βλάβη. Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει η αγωγή με την οποία ζητείται η ειδική αποζημίωση του άρθρου 931ΑΚ,
ώστε αυτή να είναι ορισμένη. 564/736

T
ΤΕΒΕ
Ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ. Πληρώνει αυτό τα νοσήλεια αλλά ο παθών εισπράττει και την
ζημία του από τον υπαίτιο. Περιστατικά. 43/67

Τελωνείο
Τελωνείο. Με κατασχετήριο έγγραφο προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια τρίτων, όσων
οφείλουν ή μέλλουν να οφείλουν ως μισθώματα σε οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου για την είσπραξη ταμειακώς βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο, που αφορούν πολλαπλά τέλη που επιβλήθηκαν με καταλογιστική πράξη του Τελωνείου Πατρών. Δήλωση
τρίτων. Ανακοπή του Τελωνείου με την οποία χαρακτηρίζεται η δήλωση των τρίτων ως αόριστη
και ανειλικρινής και με αίτημα να υποχρεωθούν να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό. 858/485

Τηλεοπτικοί και Ραδιοφωνικοί Σταθμοί

Προσωπικότητα. Προσβολή της με δημοσίευμα. Ευθύνη προς αποζημίωση του ιδιοκτήτη του εντύπου, συντάκτη του κειμένου και εκδότη ή διευθυντή σύνταξης (ν.1178/1981).
Στις ίδιες διατάξεις υπάγονται και σε περιπτώσεις προσβολής οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί όπου ως εκδότης θεωρείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρείας. Ευθύνη έχουν και ο υπεύθυνος του προγράμματος, ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, ο παραγωγός, ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος, ο συντονιστής ή ο παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα με το είδος και τη δομή της εκπομπής. 4/9

Τιμολόγια
Τιμολόγια. Δεν είναι έγγραφα για την έκδοση διαταγής πληρωμής, αν δεν έχουν την υπογραφή του αγοραστή. Αν όμως τα τιμολόγια δεν φέρουν την υπογραφή του αγοραστή
αλλά συνδυάζονται με άλλα έγγραφα που φέρουν την υπογραφή (όπως π.χ. δελτία αποστολής με υπογραφή) τότε μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. 113/585

Τόκος
Τόκος τόκου. Προϋπόθεση οφειλής του. Αίτημα σχετικής (καταψηφιστικής οπωσδήποτε) αγωγής. 735/47
Τόκος τόκου (ανατοκισμός). Τόκοι τόκων δε ζητούνται στο εφετείο κατά το αρθρ. 525
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παρ.3 ΚΠολΔ γιατί δεν είναι παρεπόμενη απαίτηση οι τόκοι των τόκων. Απαιτείται άσκηση ξεχωριστής αγωγής με την οποία ζητούνται τόκοι τόκων και δεν αρκεί η υποβολή αίτησης με τις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου για τη διεκδίκηση τόκων τόκου. 354/111
Τόκος (294 ΑΚ). Ως προς το υπερβάλλον ποσό κάθε δικαιοπραξία είναι άκυρη. Οι καταβληθέντες συμψηφίζονται εφόσον υπάρχει κεφάλαιο. Συνεπώς αναζητούνται με αγωγή
αδικαιολόγητου πλουτισμού. Προμήθειες ή από ανταλλάγματα που συνομολογούνται ή
καταβάλλονται επί πλέον του τόκου, λογίζονται ως τόκος. 388/417
Τόκοι κατά του Δημοσίου. Πρέπει να ασκηθεί καταψηφιστική αγωγή. Αν μετά ταύτα περιορισθεί μόνο στο αναγνωριστικό αίτημα, δεν τρέχουν τόκοι. 71/768

Τόπος διενέργειας πλειστηριασμού
Τόπος διενέργειας του πλειστηριασμού. Διοικητική μεταβολή. Έδρα του δήμου ή της κοινότητας κατά το άρθρο 998 παρ.2 ΚΠοΛΔ είναι εκείνη του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Η σχετική παράβαση συνεπάγεται ακυρότητα που κρίνεται με βάση τη διάταξη του άρθρου 159 παρ.3 ΚΠολΔ εφόσον επήλθε ζημία όχι μόνο δικονομική αλλά
και οικονομική που δεν διορθώνεται παρά μόνο με την ακύρωση. Περιστατικά. 178/357

TOYOTA
Εμπορικός αντιπρόσωπος. Είναι αυτός στον οποίο υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου
μεσολαβητή ανατίθεται σε μόνιμη βάση είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου
προσώπου, το οποίο καλείται «αντιπροσωπευόμενος», την πώληση και αγορά εμπορευμάτων είτε να διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές στο όνομα του και για
λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου. Η σχετική σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως και με
αυτήν ο παραγωγός ή ο χονδρέμπορος αναθέτει σε μόνιμη βάση στον εμπορικό αντιπρόσωπο, έναντι αμοιβής (προμήθεια) την συνήθως για ορισμένη περιοχή μέριμνα των υποθέσεών του, η οποία, ως υποχρέωση του αντιπροσώπου κατευθύνεται είτε στη διαπραγμάτευση είτε στη σύναψη συμβάσεων πώλησης ή αγοράς εμπορευμάτων στο όνομα και
για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου. Περιστατικά για πώληση αυτοκινήτου TOYOTA
από διανομέα ενώ η αγωγή εγέρθηκε κατά της TOYOTA. Η αγωγή απορρίπτεται. 597/562

Τράπεζα
Κατάθεση στην τράπεζα. Σαν ανώμαλη παρακαταθήκη. Τρίτος μετέρχεται αξιόποινη
πράξη αν ανέλαβε το ποσό της κατάθεσης. Διαπράττει αδίκημα σε βάρος της τράπεζας,
η οποία είναι κυρία των χρημάτων. Η ευθύνη της τράπεζας παραμένει πάντοτε συμβατική: Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται και δεν υπάρχει ευθύνη της τράπεζας από αδικοπραξία. Δεν χωρεί επίσης αγωγή κατά του τρίτου που έλαβε τα χρήματα από την Τράπεζα
γιατί εκείνη που ζημιώθηκε άμεσα είναι η Τράπεζα Ευθύνεται, όμως, για αποζημίωση
της ηθικής βλάβης του δικαιούχου της απαίτησης λόγω κλοπής του βιβλιαρίου. 382/121

Τριτανακοπή
Σωματείο. Καταστατικό. Η απόφαση του δικαστηρίου παράγει δεσμευτικότητα έναντι πά-
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ντων αντίστοιχη του δεδικασμένου χωρεί όμως τριτανακοπή από κάθε τρίτο που δεν έχει
κληθεί να παρέμβη στη δίκη, κατά την οποία η απόφαση αυτή εκδόθηκε, και δικαιολογεί
έννομο συμφέρον. Τρίτοι. Ποιοι είναι. Πάντως δεν είναι τα μέλη του σωματείου. 282/33
Τριτανακοπή. Δεν είναι ένδικο μέσο αλλά ένδικο βοήθημα και ασκείται από τρίτον εφόσον αυτός δεν
έλαβε μέρος ως διάδικος ούτε κλήθηκε να παραστεί στη δίκη μεταξύ άλλων ούτε είχε τη δυνατότητα
να ακουστεί κατά τη συζήτηση. Η ενέργειά της εξαντλείται στην ανενέργεια ή ακύρωση της απόφασης έναντι στον τριτανακόπτοντα. Γενική προϋπόθεση άσκησής της. Δικαίωμα προς προστασία με
την τριτανακοπή μπορεί να είναι η κυριότητα που απόκτησε ο τριτανακόπτων με έκτακτη χρησικτησία μέχρι το χρόνο έκδοσης της τριτανακοπτόμενης απόφασης που είχε ο κρίσιμος χρόνος. 197/365

Τριτεγγύηση
Τριτεγγύηση και εγγυοδοσία. 574/152

Τρόπος καθορισμού αρμοδιότητας
Αρμοδιότητα δικαστηρίων με βάση την αξία του αντικειμένου της διαφοράς που καθορίζεται
από το Δικαστήριο. Συγκυριότητα. Τρόπος καθορισμού αρμοδιότητας. Περιστατικά. 570/449

Τροχαίο ατύχημα
Σωματική βλάβη που προξενήθηκε σε τροχαίο ατύχημα. Ο καθορισμός του ύψους της ζημίας για
την αποστέρηση μελλοντικών εισοδημάτων γίνεται με βάση την αδυναμία του παθόντος να μετέλθει
την επαγγελματική δραστηριότητα την οποία ασκούσε πριν από τον τραυματισμό του και ανεξάρτητα από το ποσοστό της αναπηρίας του το οποίο προσδιορίσθηκε ιατρικώς. Περιστατικά. 39/697
Αυτοκινητικό ατύχημα. Για το ορισμένο της αγωγής επί υλικών ζημιών αυτοκινήτου που προξενήθηκαν σε τροχαίο ατύχημα πρέπει να αναφέρονται οι επί μέρους εργασίες και η συνολική
δαπάνη αποκατάστασης αυτών. Δεν αποτελεί στοιχείο της βάσης της αγωγής ο καθορισμός
των επί μέρους υλικών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ζημίας ούτε η αναφορά
των επί μέρους ποσών που απαιτούνται για κάθε εργασία επισκευής. Περιστατικά. 391/716

ΤΣΑΥ
Πρόσληψη υπαλλήλου από το ΤΣΑΥ. Απόλυση σιωπηρή και προβλήματα από αυτήν.
Περιστατικά. 265/610

Τύπος (Εφημερίδες)
Τύπος (Εφημερίδες). Απαλλαγή δημοσιογράφου από κατηγορία προσβολής της προσωπικότητας
γιατί το δημοσίευμα ήταν αληθινό στηριζόμενο σε δελτίο της Αστυνομικής Αρχής. Περιστατικά. 9/20

Y
Υπαναχώρηση
Η καταγγελία επιφέρει τη λύση της σύμβασης για το μέλλον και υποχρέωση του εργολάβου
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να παραδώσει το μέρος του έργου που εκτελέστηκε στον εργοδότη. Στοιχεία της αγωγής
του εργολάβου κατά του εργοδότη για την διεκδίκηση της αμοιβής του. Δεν οφείλεται αμοιβή, αν η δήλωση βούλησης του εργοδότη αποτελεί υπαναχώρηση (άρθ. 686 ΑΚ), οπότε
δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της υπερημερίας του εργολάβου, ούτε η
τήρηση των διατάξεων των άρθρων 383 επ. ΑΚ, γιατί η υπαναχώρηση παρέχεται ευθέως
από το νόμο. Στη δήλωση όμως της υπαναχώρησης πρέπει ν’ αναφέρονται οι λόγοι της. Αν
δεν αποδειχθούν οι λόγοι της υπαναχώρησης τότε κατά μετατροπή (άρθρο 182 ΑΚ) η δέσμευση της υπαναχώρησης ενεργεί ως καταγγελία της εργολαβίας κατ’ άρθ. 700. 414/129
Πώληση οικοπέδου μη άρτιου και μη οικοδομήσιμου. Υπαναχώρηση του αγοραστή για την
αντίφαση. Ο πωλητής ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του αν δεν έχει το πράγμα
κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή τις συνομολογηθείσες ιδιότητες
του ή έχει πραγματικά ελαττώματα. Υπαναχώρηση. Υποχρεώσεις πωλητή. Ευθύνη από
αδικοπραξία αν συντρέχουν τα στοιχεία της αστικής απάτης οπότε καταβάλλεται από
την πωλητή αποζημίωση για ηθική βλάβη. Ποσά επιδικαζόμενα. Περιστατικά. 316/213
Καθυστέρηση παραδόσεως του εμπορεύματος και υπαναχώρηση του πελάτη που είχε
συμφωνήσει την αγορά του. Αποδεικνύεται όμως ότι το εμπόρευμα πωλήθηκε μετά ταύτα
σε άλλους αγοραστές χωρίς να ζημιώσει. Άρα η αγωγή με αίτημα την επιδίκαση του κέρδους που απώλεσε η πωλήτρια από την υπαναχώρηση είναι ουσιαστικά αβάσιμο αφού το
κέρδος το εισέπραξε από τις μεταγενέστερες πωλήσεις προς τρίτους. Περιστατικά. 24/494

Υπεξαίρεση
Υπεξαίρεση. Προϋποθέτει ότι το κινητό πράγμα που ιδιοποιείται ο δράστης είναι «ξένο» (ολικά ή εν
μέρει). Άρα αντικείμενο υπεξαίρεσης δεν μπορεί να είναι κινητό πράγμα που μεταβιβάσθηκε κατά
κυριότητα από τον ιδιοκτήτη του στο φερόμενο ως δράστη με κάποια μεταβιβαστική πράξη της
κυριότητας (έστω και άκυρη) όπως λχ. με παράδοση της νομής και κατοχής του κινητού. 135/76
Χρηματική κατάθεση σε κοινό λογαριασμό σε τράπεζα. Είναι στο όνομα δύο ή περισσοτέρων
από κοινού και περιέχει τον όρο ότι του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση, χωρίς σύμπραξη των λοιπών, είτε ένας είτε μερικοί είτε όλοι οι δικαιούχοι. Είναι αδιάφορο αν τα χρήματα είναι του ενός ή πολλών. Ο αναλαμβάνων τα χρήματα δεν διαπράττει υπεξαίρεση. 115/284

Υπερεργασία
Υπερεργασία. Έννοια. 122/601

Υπερημερία
Σύμβαση έργου. Kαθυστέρηση έναρξης εκτέλεσης του έργου από τον εργολάβο. Δικαιώματα του εργοδότη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να περιμένει το χρόνο
της παράδοσης. Σε περίπτωση ύπαρξης υπερημερίας του εργολάβου, διατηρούνται ακέραια τα δικαιώματα που έχει ο εργοδότης. 153/77

Υπερωρίες
Στοιχεία της αγωγής του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Αμοιβή υπερωριών. Διακρίσεις
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(ν.434/1976). Περιστατικά. 701/567

Υπηρεσίες ασφαλείας
Υπηρεσίες ασφαλείας (Ν. 2518/1997). Υπηρεσίες που παρέχει το προσωπικό της. Απαιτείται άδεια εργασίας που εκδίδεται από την τοπική αστυνομική διεύθυνση. Χωρίς άδεια
η σύμβαση του προσωπικού είναι άκυρη. Περιστατικά. 701/567

Υποθήκη
Εξάλειψη υποθήκης. Περιπτώσεις. Αγωγή για την εξάλειψή της. Στοιχεία της για να είναι
ορισμένη. Περιστατικά. 569/442

Υποθηκοφύλακας
Υποθηκοφύλακας. Υποχρεώσεις του (άρθρο 1334 και 1201 ΑΚ) και ευθύνη του σε αποζημίωση (1344 ΑΚ). Περιπτώσεις ευθύνης του Υποθηκοφύλακα. 172/195
Υποθηκοφύλακας. Άρνησή του να μεταγράψει ορισμένο συμβόλαιο. Δικαιώματα υποθηκοφύλακα. Πότε μπορεί να ελέγχει τα συμβόλαια προς μεταγραφή. Περιστατικά. 120/635

Υποθηκοφυλακείο
Υποθηκοφυλακεία. Ακίνητα προς μεταγραφή. Πώς πρέπει να περιγράφονται (ΒΔ 533 της
14/21.9.1963, άρθρο 3 και 66 και 67 του Εισαγωγικού Νόμου του ΑΚ). Άρνηση μεταγραφής από
τον μεταγραφοφύλακα δικαιολογείται. Πάντως είναι άκυρη η μεταγραφή εάν δεν προκύπτει από την
πράξη που μεταγράφεται η ταυτότητα του ακινήτου ή η έλλειψη περαιτέρω περιγραφής του. 552/238

Υπουργός Οικονομικών
Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση. Τέτοια ασκεί και ο Υπουργός Οικονομικών σε δίκες που ενδιαφέρουν την υπέρ κοινωφελούς σκοπού δωρηθείσα περιουσία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Υπουργός θεωρείται απολύτως αναγκαίος ομόδικος του υπέρ ού η παρέμβαση και αν ο Υπουργός ασκήσει έφεση
θεωρείται ότι το ένδικο μέσο άσκησαν και οι αναγκαίοι ομόδικοι του, όπως είναι στην περίπτωση της
διεκδικητικής ανακοπής τρίτου, τόσο ο επισπεύδων όσο και ο καθού η αναγκαστική εκτέλεση. 368/413

Υπόχρεος
Επιταγή του ν.5960/1933. Είναι πάντοτε πληρωτέα εν όψει. Περιστατικά. 253/532

Φ
Φαρμακοποιοί
Φαρμακοποιός. Χορήγηση φαρμάκου άλλου από εκείνο που ζήτησε ο ασθενής. Συνέπεια στην υγεία
του πελάτη. Επιδίκαση αποζημίωσης για ηθική βλάβη ύψους 8.000 ευρώ. Περιστατικά. 517/141
Φαρμακοποιοί. Υποχρεώσεις τους όταν συμβάλλονται είτε ατομικά είτε συλλογικά με το δημόσιο
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και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (π.δ. 8/2001). Ο φαρμακοποιός που εισέπραξε περισσότερα απ’ όσα δικαιούται από το δημόσιο ή ν.π.δ.δ.(χωρίς να εισπράξει από τον ασφαλισμένο τη
συμμετοχή του) ενάγεται από το δημόσιο ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου. Αγωγή ασκηθείσα
ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου απορρίπτεται για έλλειψη δικαιοδοσίας. Περιστατικά. 336/406

Φορτωτική για τις μεταφορές
Φορτωτική για τις μεταφορές. Εκδίδεται από τον μεταφορέα σε μεταφορές αγαθών με
μέσα δημόσιας χρήσεως. «Αποδεικτικό Δαπάνης». Έννοια. (Άρθρο 16 παρ.5 του Π.Δ.
186/2006 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων»). Περιστατικά. 418/136

Φ.Π.Α.
Η επιδίκαση Φ.Π.Α. προϋποθέτει ότι έχουν ήδη εκτελεσθεί οι εργασίες επισκευής του
οχήματος και έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα παραστατικά. Αν οι εργασίες αυτές δεν έχουν
εκτελεσθεί δεν επιδικάζεται ΦΠΑ. 198/710
Ο ΦΠΑ που βαρύνει τον ενάγοντα - αγοραστή των ανταλλακτικών και υπόχρεο πληρωμής των
εργασιών επισκευής του οχήματος επιδικάζεται σε αυτόν, ανεξαρτήτως του ότι μέχρι την άσκηση της αγωγής δεν είχε γίνει η επισκευή και δεν είχε διενεργηθεί η σχετική δαπάνη. 484/726

Φωτογραφίες
Τεκμήρια δικαστικά. Είναι και αυτά αποδεικτικά μέσα. Μεταξύ αυτών είναι και οι φωτογραφίες. 637/459

X
Χαρτόσημο
Χαρτόσημο 3,6 % επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης δεν οφείλεται. 640/158
Ομόρρυθμη εταιρία. Λύση. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατεί ποσά από το μισθό, χαρτόσημα, ΙΚΑ κλπ. 322/536

Χρεωστικό έγγραφο
Χρεωστικό έγγραφο. Μόνο το πραγματικό γεγονός ότι έχει στα χέρια του το χρεωστικό
έγγραφο δεν δημιουργεί τεκμήριο για την εξόφληση του χρέους. Περιστατικά. 418/136

Χρηματική ικανοποίηση
Δεν επιδικάζεται χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στον αδελφό του παθόντος (τραυματισθέντος σε τροχαίο ατύχημα). 214/711
Σωματική βλάβη που προξενήθηκε σε τροχαίο ατύχημα. Συμβιβασμός. Αν συναφθεί μεταξύ των μερών συμβιβασμός μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης στον πρώτο βαθμό και μετά την κατάρτιση του συμβιβασμού ασκηθεί νέα αγωγή, η οποία αφορά αποζημίωση για μελλοντική ζημία που προέρχεται από το ίδιο ατύχημα και για την οποία ο ενάγων είχε παραιτηθεί στα πλαίσια του συμβιβασμού, παρέχεται στο άλλο μέρος η δυνατό-

927

τητα να προβάλει την καταλυτική ένσταση της εξόφλησης. Ο συμβιβασμός μπορεί να ανατραπεί μόνο στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μετά την κατάρτιση του επέρχονται δυσμενείς συνέπειες, οι οποίες βρίσκονται έξω και πέρα από την κανονική ανθρώπινη
πρόβλεψη. Περιστατικά. Επιδίκαση στον παθόντα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής
βλάβης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση, εφόσον υπάρχει μεταγενέστερη απρόβλεπτη εξέλιξη της υγείας του, χωρίς να δεσμεύεται από το δεδικασμένο της προηγούμενης απόφασης. 396/717

Χρηματική ποινή
Απόφαση με την οποία διατάσσεται ο καθ’ ου να επιχειρήσει ορισμένες πράξεις που δεν μπορεί να
επιχειρήσει άλλος.Απειλείται χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε περίπτωση αρνήσεως του.
Αν υπάρχουν περισσότερες παραβάσεις οφείλονται ισάριθμες χρηματικές ποινές, και χωρεί καταδίκη
σε προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση. Πότε επιβάλλεται μόνο μια ποινή. Περιστατικά. 763/469

Χρησιδάνειο
Χρησιδάνειο: Ο χρησάμενος δεν αποκτά νομή. 436/230

Χρησικτησία
Δουλεία πραγματική (οδού). Αποκτάται και με έκτακτη χρησικτησία, με συνεχή εικοσαετία μερικής φυσικής εξουσίας. 206/81
Νομή. Αν κάποιος κατέχει πράγμα στο όνομα άλλου (π.χ στο χρησιδάνειο ο χρησάμενος) τεκμαίρεται ότι κατέχει στο όνομα του χρήστη. Έτσι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για έκτακτη χρησικτησία ή τακτική. 16/184

Χρησικτησία έκτακτη
Δουλεία πραγματική (οδού). Αποκτάται και με έκτακτη χρησικτησία, με συνεχή εικοσαετία μερικής φυσικής εξουσίας. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι ο ασκών την οιονεί νομή δουλεία είναι κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου. 206/81
Νομή. Αν κάποιος κατέχει πράγμα στο όνομα άλλου (π.χ στο χρησιδάνειο ο χρησάμενος) τεκμαίρεται ότι κατέχει στο όνομα του χρήστη. Έτσι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για έκτακτη χρησικτησία ή τακτική. 16/184
Συνυπολογισμός στο χρόνο του δεσπόζοντος και του χρόνου του δικαιοπαρόχου του
(1051 ΑΚ). Στην έκτακτη χρησικτησία, για τον συνυπολογισμό της νομής των προκτητόρων του χρησιδεσπόζοντος πράγματος κινητού ή ακινήτου στην δική του νομή προς συμπλήρωση του χρόνου, που αξιώνει ο νόμος, δεν απαιτείται ειδική διαδοχή στο δικαίωμα κυριότητας επί του πράγματος, αλλά αρκεί απλώς ειδική διαδοχή στη νομή, που χωρεί με παράδοση του πράγματος που γίνεται με τη βούληση του νομέα. 373/221

Χρηστά ήθη
Συμβολαιογράφος. Αγωγή κακοδικίας εναντίον του. Πότε υπάρχει ευθύνη για αποζημί-
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ωση. Υποχρέωση του σ/φου που υποχρεούται να τηρεί. Περιστατικά. 3/304
Προσβολή χρηστών ηθών. Προϋποθέσεις της αδικοπραξίας αυτής (919 ΑΚ). Συμφωνία για
ανέγερση πολυκατοικίας μεταξύ εργολάβου και ιδιοκτήτη με ιδιωτικό συμφωνητικό. 235/379

Ψ
Ψιλός κύριος
Ενάγων είναι και ο ψιλός κύριος του πράγματος ή και ο εκδοχέας, στον οποίο εκχωρήθηκε η αξίωση διεκδίκησης και του μεταβιβάστηκε συγχρόνως το δικαίωμα. 436/230

Ψυχική ή διανοητική διαταραχή διαθέτη
Διαθήκη. Από ανίκανο. Έννοια της ανικανότητας για σύναψη διαθήκης. Ψυχική ή διανοητική διαταραχή του διαθέτη. 148/287

Ψυχική οδύνη
Θανάτωση προσώπου σε αυτοκινητικό ατύχημα. Δικαιούχοι χρηματικής ικανοποίησης
λόγω ψυχικής οδύνης. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς οι πρώτοι εξάδελφοι, οι σύζυγοι
των αδελφών, οι θείοι και οι ανηψιοί του θύματος και τα τέκνα των ανηψιών αυτού. 149/708
Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης των μελών της οικογένειας του θανόντος σε τροχαίο
ατύχημα. Μεταξύ των δικαιούχων προσώπων περιλαμβάνεται και ο πατριός του θύματος. 254/715
Αυτοκινητικό ατύχημα. Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου και ασφαλιστική κάλυψη. Η
σύζυγος και οι εξ αίματος και εξ αγχιστείας συγγενείς του οδηγούντος το ζημιογόνο αυτοκίνητο στο οποίο αυτοί επέβαιναν είναι τρίτοι. Σε περίπτωση θανάτωσης ή σωματικής βλάβης τους η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει τόσο τη χρηματική ικανοποίηση
των ιδίων ως παθόντων όσο και την ψυχική οδύνη συνεπεία του θανάτου τους, η οποία
μπορεί να επιδικασθεί στα μέλη της οικογένειας του. 478/721
Θανάτωση Αλβανού υπηκόου σε τροχαίο ατύχημα. Άσκηση αγωγής για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από το θάνατο του συγγενούς τους. 606/738

Ω
Ωφελήματα
Κακόπιστος νομέας. Έννοια. Υποχρέωσή του προς καταβολή των ωφελημάτων. 803/298

