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Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1.

Τι σηµαίνει «ικανότητα δικαίου» και «δικαιοπρακτική ικανότητα»;

Απ.: Ικανότητα δικαίου είναι η ικανότητα να είναι κάποιος φορέας δικαιωµάτων,
υποχρεώσεων, έννοµων σχέσεων και καταστάσεων. Κάθε άνθρωπος µπορεί να έχει
δικαιώµατα και υποχρεώσεις (ΑΚ 34), ανεξαρτήτως ηλικίας ή κατάστασης. Αποκλείεται ο
περιορισµός της ικανότητας δικαίου ή η παραίτηση από αυτή. Αντίθετα, δικαιοπρακτική
ικανότητα είναι η ικανότητα του ατόµου να µετέχει αυτοπροσώπως στη δηµιουργία ή αλλοίωση
έννοµων σχέσεων και συγκεκριµένα να καταρτίζει αυτοπροσώπως δικαιοπραξίες.
Δικαιοπρακτική ικανότητα δεν έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, αλλά για την απονοµή της
λαµβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως η ηλικία και η υγεία.

2.

Τί είναι το δικαίωµα στην προσωπικότητα και ποιες αξιώσεις παράγονται

από την προσβολή του;
Απ.: à Έννοια προσωπικότητας: Οι αξίες που απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου.
à Το δικαίωµα προστασίας της προσωπικότητας είναι αυστηρά προσωποπαγές,
απόλυτο και αυτοτελές.
à Πρόκειται για δικαίωµα-πλαίσιο, µε επιµέρους εκφάνσεις [φυσική υπόσταση (ζωή,
σωµατική ακεραιότητα, υγεία), ψυχική υπόσταση, ηθική υπόσταση (τιµή, υπόληψη,
αξιοπρέπεια, αξιοπιστία), ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (να µπορεί να διαθέτει το
πρόσωπο τον εαυτό του κατά βούληση, ελευθερία κίνησης, επιλογής επαγγέλµατος κλπ.), µέσα
προσδιορισµού του προσώπου (όνοµα, εικόνα, φωνή), προϊόντα διάνοιας, ιδιωτικός βίος,
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, ελεύθερη πρόσβαση σε κοινόχρηστα πράγµατα κ.ά.
è

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Άρση της προσβολής (ΑΚ 57): Η προσβολή πρέπει να είναι παράνοµη και να
υφίσταται ακόµη. Αίτηµα του προσβληθέντος είναι η επαναφορά στην αρχική κατάσταση.

• Παράλειψη της προσβολής στο µέλλον (ΑΚ 57): Απαιτείται προηγούµενη παράνοµη
προσβολή και ύπαρξη βάσιµου κινδύνου να επαναληφθεί. Μπορεί ωστόσο να ασκηθεί και
προληπτικά.
• Αποζηµίωση: Αν η προσβολή της προσωπικότητας προκύπτει από παράνοµη/υπαίτια
συµπεριφορά και οδηγεί σε περιουσιακή ζηµία, η οποία συνδέεται αιτιωδώς µε την προσβολή,
θεµελιώνεται αξίωση αποζηµίωσης µε βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξιών (ΑΚ 914 επ).
• Ικανοποίηση ηθικής βλάβης (ΑΚ 59): Αίτηµα είναι η καταβολή χρηµατικού ποσού
(χρηµατική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης), δηµοσίευµα ή ό,τι άλλο επιβάλλουν οι
περιστάσεις.
• Άλλες δυνατότητες: Έγερση αναγνωριστικής αγωγής ή λήψη ασφαλιστικών µέτρων.

3.

Ποιο το κριτήριο διάκρισης και ποιες οι διαφορές υποσχετικής και

εκποιητικής δικαιοπραξίας; Αναφέρατε παραδείγµατα
Κριτήριο διάκρισης µεταξύ υποσχετικών και εκποιητικών δικαιοπραξιών είναι η
επιδιωκόµενη έννοµη συνέπεια της κάθε δικαιοπραξίας. Συγκεκριµένα:
Με τις υποσχετικές ιδρύεται ενοχική υποχρέωση του οφειλέτη και αντίστοιχο δικαίωµα
του δέκτη της υπόσχεσης. Δεν επέρχεται µεταβολή στην κατάσταση του δικαιώµατος. Δεν
µειώνεται το ενεργητικό του οφειλέτη αλλά αυξάνεται το παθητικό του. Οι υποσχετικές
δικαιοπραξίες είναι πάντα ενοχικές, αλλά οι ενοχικές δεν είναι πάντα υποσχετικές, όπως ενίοτε
υπολαµβάνεται. Για παράδειγµα, η πώληση, η δωρεά, η µίσθωση είναι ενοχικές υποσχετικές
δικαιοπραξίες, ενώ η σύµβαση εκχώρησης είναι ενοχική µεν αλλά όµως εκποιητική
δικαιοπραξία.
Οι εκποιητικές δικαιοπραξίες είναι εκείνες, µε τις οποίες χωρεί κάποια περιουσιακή

µετακίνηση, δηλαδή εκείνες στις οποίες µεταβιβάζεται, αλλοιώνεται ή καταργείται δικαίωµα
(ενοχικό ή εµπράγµατο). Μέσω αυτών, µειώνεται το ενεργητικό της περιουσίας του
µεταβιβάζοντος. Για την έγκυρη κατάρτισή τους απαιτείται εξουσία διάθεσης, κάτι που δεν
απαιτείται για τις υποσχετικές δικαιοπραξίες. Εκποιητικές είναι οι µεταβιβαστικές δικαιοπραξίες
για κινητά (ΑΚ 1034 επ.) και ακίνητα (ΑΚ 1033), η σύµβαση σύστασης ενεχύρου, η σύµβαση
εκχώρησης απαίτησης, η σύµβαση άφεσης χρέους κ.ά.

4.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της αποδυνάµωσης δικαιώµατος;

Απ.: Η αποδυνάµωση δικαιώµατος είναι περίπτωση καταχρηστικής άσκησης
δικαιώµατος (ΑΚ 281) που τα κριτήριά της έχουν τυποποιηθεί από θεωρία και νοµολογία.
Προϋποθέτει:

1. Αδράνεια του δικαιούχου (παράλειψη άσκησης του δικαιώµατος), µε συνέπεια τη
διαµόρφωση κατάστασης αντιτιθέµενης στο δικαίωµα και ανοχή της κατάστασης αυτής από το
δικαιούχο.
2. Η αδράνεια αυτή να έχει διαρκέσει µεγάλο χρονικό διάστηµα (µικρότερο πάντως της
παραγραφής, αφού τότε θα είχαµε ούτως ή άλλως παραγραφή).
3. Δηµιουργία εύλογης πεποίθησης στον υπόχρεο ότι το δικαίωµα δεν θα ασκηθεί.
4. (Αµφισβ.) Η άρση της κατάστασης να έχει ιδιαίτερα επαχθείς συνέπειες για τον
υπόχρεο.

5.

Ποια η έννοια και ποιες οι µορφές της εικονικότητας στις δικαιοπραξίες;

Εικονικότητα είναι η διάσταση µεταξύ δικαιοπρακτικής δήλωσης και βούλησης, η οποία
τελεί εν γνώσει του δηλούντος. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόθεση νοµικής δέσµευσης, αλλά
σκοπείται η δηµιουργία τέτοιας εντύπωσης. Έννοµη συνέπεια της εικονικότητας είναι η απόλυτη

ακυρότητα της εικονικής δικαιοπραξίας (όχι απλώς ακυρωσία).
à Μορφές εικονικότητας:
1.

Απόλυτη εικονικότητα: Όταν δεν καλύπτεται κάποια άλλη δικ/ξία κάτω από την

εικονική (π.χ. µεταβιβάζω ακίνητο για να αποφύγω την κατάσχεσή του από εφορία ή δανειστές).
2.

Σχετική εικονικότητα: Όταν καλύπτεται άλλη δικ/ξία κάτω από την εικονική (π.χ.

φαίνεται ως πώληση ενώ στην πραγµατικότητα τα µέρη ήθελαν την κατάρτιση δωρεάς). Σε αυτές
τις περιπτώσεις η καλυπτόµενη δικ/ξία είναι έγκυρη αν την ήθελαν τα µέρη και συντρέχουν οι
όροι που απαιτούνται για την έγκυρη σύστασή της (ιδίως ο τυχόν απαιτούµενος τύπος).

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

6.

Τί είναι οι ενοχές γένους και οι ενοχές είδους και ποια η πρακτική σηµασία

της διάκρισης;
Στις ενοχές γένους το αντικείµενο της παροχής προσδιορίζεται µόνο µε βάση τα γενικά

του γνωρίσµατα, ενώ στις ενοχές είδους το αντικείµενο της παροχής είναι ατοµικά ορισµένο.
à Πρακτική σηµασία διάκρισης:
1. Στις ενοχές γένους υπάρχει αοριστία ως προς την οφειλόµενη, η οποία πρέπει να
αρθεί µέσω συγκέντρωσης/εξειδίκευσης.

2. Σηµασία ως προς το ποιος φέρει τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής, απώλειας
κλπ. του αντικειµένου της παροχής (στις ενοχές είδους ο δανειστής αφού ο οφειλέτης
απαλλάσσεται, λόγω αδυναµίας παροχής, ενώ στις ενοχές γένους ο οφειλέτης, αφού δεν νοείται
αδυναµία παροχής και εξακολουθεί να οφείλει την παροχή, παρά την καταστροφή, απώλεια
κλπ. ενός από τα αντικείµενα του γένους).
3. Δικαίωµα επιλογής υπάρχει µόνο στις ενοχές γένους.

7.

Τί είναι ο αρραβώνας και τί η ποινική ρήτρα; Αναφέρατε κοινά στοιχεία

και διαφορές.
à Αρραβώνας: Παρεπόµενη σύµβαση, µε την οποία ο ένας από τους συµβαλλοµένους
δίνει στον άλλο ένα αντικείµενο (που καλείται επίσης αρραβώνας), συνήθως χρηµατικό ποσό,
µε τη συµφωνία ότι αν δεν εκπληρωθεί η παροχή του το ποσό αυτό θα παραµείνει στο λήπτη
του, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ζηµίας και εάν δεν εκπληρωθεί η αντιπαροχή από τον λήπτη,
αυτός θα υποχρεούται να το επιστρέψει διπλάσιο.
à Ποινική ρήτρα: Παρεπόµενη σύµβαση, µε την οποία ο ένας συµβαλλόµενος
υπόσχεται στον άλλο ότι, αν δεν εκπληρώσει την παροχή (ή αν δεν την εκπληρώσει έγκαιρα ή
προσηκόντως), θα τού καταβάλει ένα χρηµατικό ποσό (ποινή), ανεξάρτητα από την ύπαρξη
ζηµίας.
à ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
-

Θεσµοί που προβλέπονται για την ενίσχυση του δανειστή.

-

Παρεπόµενες συµβάσεις: προϋποθέτουν κάποια άλλη ΚΥΡΙΑ ενοχή (αν αυτή

είναι άκυρη, άκυρη θα είναι και η ποινική ρήτρα ή ο αρραβώνας).
-

Προϋπόθεση για να ενεργοποιηθούν (να «καταπέσουν»): Η αθέτηση της

κύριας υποχρέωσης.
à ΔΙΑΦΟΡΕΣ:
-

Αρραβώνας = παραδοτική σύµβαση ≠ ποινική ρήτρα = συναινετική

-

Αρραβώνας λειτουργεί αµφιµερώς ≠ ποινική ρήτρα λειτουργεί µονοµερώς εις

βάρος αυτού που την αναλαµβάνει.

8.

Σε περίπτωση που έχουµε µια χρηµατική οφειλή 100.000 ευρώ µε δύο

οφειλέτες, πώς θα ευθύνονται αυτοί έναντι του οφειλέτη;
Οι συνοφειλέτες µπορεί να ευθύνονται είτε διαιρετώς είτε εις ολόκληρον.
Στις (παθητικώς) διαιρετές ενοχές, η παροχή διαιρείται σε περισσότερες µερίδες, τόσες
όσοι οι περισσότεροι οφειλέτες και µάλιστα σε περίπτωση αµφιβολίας η διαίρεση γίνεται κατά

ίσα µέρη. Άρα, στην περίπτωσή µας, θα οφείλουν από 50.000 ευρώ ο καθένας, εφόσον
πρόκειται για διαιρετή ενοχή.
Στις (παθητικές) εις ολόκληρον ενοχές, ο καθένας από τους οφειλέτες οφείλει στον
δανειστή ολόκληρη την παροχή, αλλά ο δανειστής δικαιούται να την εισπράξει µόνο µία φορά.
Η παθητική εις ολόκληρον ενοχή ενισχύει τη θέση του δανειστή (διασφάλιση από κίνδυνο
αφερεγγυότητας κάποιου από τους οφειλέτες).
Κατά το άρθρο 480 ΑΚ, αν περισσότεροι οφείλουν διαιρετή παροχή ή αν περισσότεροι
έχουν δικαίωµα σε διαιρετή παροχή, σε περίπτωση αµφιβολίας κάθε οφειλέτης έχει την
υποχρέωση να καταβάλει και κάθε δανειστής έχει το δικαίωµα να λάβει ίσο µέρος. Με τη βασική
αυτή ρύθµιση, ο νοµοθέτης καθιερώνει ως κανόνα στις πολυπρόσωπες ενοχές, που αφορούν
διαιρετές παροχές, την κατ’ ισοµοιρία διαιρετή ευθύνη και δικαίωµα αντίστοιχα, ενώ την εις
ολόκληρον ενοχή και ειδικότερα την παθητική εις ολόκληρον ενοχή αναγνωρίζει µόνο όταν αυτή
συνιστάται µε δήλωση βουλήσεως των συµβαλλοµένων ή εάν καθιερώνεται ευθέως από το νόµο
(όπως π.χ. στις ΑΚ 477, 479, 854 και 926). Εφόσον δηλαδή η οφειλή έχει ως αντικείµενο
διαιρετή παροχή και δεν υφίσταται συµβατική πρόβλεψη ή διάταξη νόµου που να προβλέπει
την εις ολόκληρον ευθύνη των συνοφειλετών, οι οφειλέτες θα ευθύνονται διαιρετώς και όχι εις
ολόκληρον.

9.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γεννηθεί αξίωση αδικαιολόγητου

πλουτισµού;
Σύµφωνα µε τη γενική διάταξη του άρθρου 904 ΑΚ, οι βασικές προϋποθέσεις της
αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισµού είναι:
1. Πλουτισµός του λήπτη (κάθε βελτίωση της περιουσιακής του κατάστασης είτε θετική
είτε αποθετική, ακόµη δηλ. και µε τη µορφή της «εξοικονόµησης δαπανών»).
2. Ο πλουτισµός να προέρχεται από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου (του «δότη»).
3. Η έλλειψη νόµιµης αιτίας για τον πλουτισµό.
[Γενικές κατηγορίες «Νόµιµης Αιτίας» στο πλαίσιο της ΑΚ 904:
Α) Έγκυρη δικαιοπραξία
Β) Ειδική διάταξη νόµου (π.χ. ΑΚ 906 ή οι διατάξεις περί χρησικτησίας).
Γ) Κατ’ εξαίρεση µόνο το τυχόν αντάλλαγµα (αποκτά σηµασία όταν ΔΕΝ δόθηκε στο πλαίσιο
έγκυρης σύµβασης µε τον ζηµιωθέντα, διότι τότε ως νόµιµη αιτία θα λειτουργεί η σύµβαση. Χρήσιµο
είναι ιδίως σε άκυρες αµφοτεροβαρείς συµβάσεις που έχουν εκπληρωθεί εκατέρωθεν, όταν έχει
καταστραφεί το πράγµα και εκ των υστέρων χωρεί υπαναχώρηση, καθώς και σε de facto διαρκείς

συµβατικές σχέσεις που απορρέουν από άκυρη σύµβαση, όπως π.χ. άκυρη µίσθωση που όµως
λειτούργησε για ένα διάστηµα]

4. (Άµεση) αιτιώδης συνάφεια ανάµεσα στον πλουτισµό του ενός και τη ζηµία του
άλλου. Κατά πάγια νοµολογία, ο πλουτισµός πρέπει να επήλθε στην περιουσία του εναγόµενου
απευθείας, µε άµεση µετακίνηση από την περιουσία του ενάγοντος, χωρίς να παρεµβληθεί τρίτη
περιουσία («αµεσότητα» του πλουτισµού)
[5. Μόνο κατά τη νοµολογία: Η ανυπαρξία άλλης αξίωσης – Επικουρικότητα της
αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισµού]

10.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της ένστασης επίσχεσης και σε τί διαφέρει

από την ένσταση συµψηφισµού;
à Ένσταση επίσχεσης: Ο οφειλέτης δικαιούται να αρνηθεί την εκπλήρωση της υποχρέωσής
του προς τον δανειστή εφόσον έχει κ αυτός συναφή αξίωση κατά του δανειστή (ΑΚ 325).

à ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1. Ύπαρξη δύο αµοιβαίων αξιώσεων (ο Α έχει αξίωση κατά του Β και ο Β κατά του Α).
2. Να είναι ληξιπρόθεσµες αµφότερες οι αξιώσεις.
3. Να είναι συναφείς οι αξιώσεις µεταξύ τους (π.χ. να απορρέουν από την ίδια βιοτική
σχέση).
Η ένσταση επίσχεσης οµοιάζει µε την ένσταση συµψηφισµού, επειδή και στις δύο
περιπτώσεις υπάρχουν αµοιβαίες αξιώσεις, δηλαδή ο ενιστάµενος προβάλει έναντι του
ενάγοντος µια δική του ανταπαίτηση κατ’ αυτού. Διαφέρουν όµως ως προς τις προϋποθέσεις,
καθώς στον συµψηφισµό πρέπει οι εκατέρωθεν απαιτήσεις να είναι οµοειδείς ως προς το
αντικείµενό τους (π.χ. να είναι αµφότερες χρηµατικές), ενώ στην επίσχεση πρέπει να είναι
συναφείς, χωρίς όµως απαραίτητα να είναι και οµοειδείς. Διαφέρουν επίσης ως προς τις
συνέπειές τους, καθώς η άσκηση του συµψηφισµού επιφέρει απόσβεση των εκατέρωθεν
απαιτήσεων στο µέτρο που αλληλοκαλύπτονται (ανατρεπτική ένσταση), ενώ η επίσχεση είναι
απλώς µια αναβλητική ένσταση.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
11. Τι είναι η πώληση; Ποια τα δικαιώµατα του αγοραστή σε περίπτωση νοµικού
ή πραγµατικού ελαττώµατος και τι ευθύνη έχει ο πωλητής.

Είναι σύµβαση ενοχική, υποσχετική, αµφοτεροβαρής, επαχθής. Ρυθµίζεται στα άρθρα
513 επ. ΑΚ.
Προσοχή! Η δικαιοπραξία σε εκτέλεση της πώλησης (η εµπράγµατη/ εκποιητική)
ρυθµίζεται από τις οικείες διατάξεις (π.χ. 1033 επ.)
Από τις διατάξεις των άρθρων 513, 522, 534, 535, 537 και 540 ΑΚ, όπως τα τρία
τελευταία έχουν αντικατασταθεί µε το άρθρο 1 § 1 του ν. 3043/2002, που κατά το άρθρο 14
αυτού άρχισε να ισχύει από 21.8.2002, οπότε ο νόµος αυτός δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α` 192), προκύπτει ότι ο αγοραστής, στις περιπτώσεις που υφίσταται ευθύνη
του πωλητή για πραγµατικό ελάττωµα ή για έλλειψη συνοµολογηθείσης ιδιότητος, δικαιούται,
κατ` επιλογήν του, είτε να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση
του πράγµατος µε άλλο απαλλαγµένο από ελαττώµατα ή που φέρει την συνοµολογηθείσα
ιδιότητα, εκτός εάν µια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, είτε να
απαιτήσει τη µείωση του τιµήµατος, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, εκτός εάν
πρόκειται για επουσιώδες πραγµατικό ελάττωµα. Στην περίπτωση της ελλείψεως
συνοµολογηθείσης ιδιότητος σύµφωνα µε το άρθρο 543 ΑΚ, ο αγοραστής δικαιούται, αντί για
τα παραπάνω δικαιώµατα (άρθρο 540 ΑΚ), να απαιτήσει αποζηµίωση για µη εκτέλεση της
σχετικής συµβάσεως ή, σωρευτικά µε τα δικαιώµατα αυτά, να απαιτήσει αποζηµίωση για τη
ζηµία που δεν καλύπτεται από την άσκησή τους, ενώ το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παροχής
ελαττωµατικού πράγµατος, η οποία οφείλεται σε πταίσµα του πωλητή.
Ως “πραγµατικό ελάττωµα” χαρακτηρίζεται η ατέλεια του πράγµατος που αφορά στην
ιδιοσυγκρασία ή την κατάσταση του πωληθέντος πράγµατος κατά τον κρίσιµο χρόνο της
µεταθέσεως του κινδύνου στον αγοραστή και έχει αρνητική επίδραση πάνω στην αξία ή τη
χρησιµότητά του. Η προς το χειρότερο δηλαδή παρέκκλιση του πράγµατος από την οµαλή αυτού
κατάσταση, η οποία οφείλεται κατά κανόνα στον ατελή τρόπο κατασκευής ή συσκευασίας
καθώς και στη χρησιµοποίηση κακής ποιότητας υλικών και η παρέκκλιση αυτή έχει ως
συνέπεια, ανεξάρτητα από την αιτία που την προκαλεί, την αρνητική επίδραση επί της αξίας του
πράγµατος ή της χρησιµότητας αυτού ενόψει των συµφωνηθέντων µε τη σχετική σύµβαση
πωλήσεως, ανεξάρτητα από το αν ήταν φανερά ή όχι, ή εάν τα γνώριζε ή όχι ο πωλητής.
Εξάλλου, ως “ιδιότητα του πράγµατος” θεωρείται όχι µόνον κάποιο συγκεκριµένο
φυσικό γνώρισµα ή πλεονέκτηµα του πράγµατος αλλά και οποιαδήποτε σχέση, η οποία από το
είδος και τη διάρκειά της επιδρά κατά την αντίληψη των συναλλαγών στην αξία ή στη
χρησιµότητα του πράγµατος. Συνοµολόγηση ιδιότητος του πωληθέντος πράγµατος κατά την
έννοια των πιο πάνω άρθρων υπάρχει, 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 συµβάσεως και την ανάληψη ευθύνης
του δηλούντος για την ύπαρξη των ιδιοτήτων αυτών και τις συνέπειες της ελλείψεώς τους.
Έτσι, στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγµατικό ελάττωµα ή για έλλειψη
συνοµολογηθείσης ιδιότητος ο αγοραστής δικαιούται, κατ` επιλογήν του, να απαιτεί χωρίς
επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του πράγµατος µε άλλο και αυτό εφόσον
είναι δυνατόν και δεν απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, ή απαιτεί µείωση του τιµήµατος, ή µπορεί
να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση.
Το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη σύµβαση της πώλησης, είναι διαπλαστικό
δικαίωµα (ΑΠ 1373/2006), ασκείται κατ` αρχήν άτυπα, µε µονοµερή δήλωση του δικαιούχου
προς τον αντισυµβαλλόµενο, αλλά και µε εξώδικη δήλωση, αγωγή, ανταγωγή, ένσταση, αλλά
και µε συµφωνία των µερών, ενεργεί αναδροµικά και επιφέρει απόσβεση των αµοιβαίων
υποχρεώσεων εξαρχής (άρθρα 389 επ. ΑΚ). Δηλαδή, η σύµβαση της πώλησης ανατρέπεται
αναδροµικά, ο πωλητής επιστρέφει το τίµηµα µε τόκο, από το χρόνο καταβολής του, τα έξοδα
της πώλησης, καθώς και ότι ο αγοραστής δαπάνησε για το πράγµα και στη θέση του
υπεισέρχονται οι ενοχικές αξιώσεις που προσδιορίζει το άρθρο 547 του ΑΚ.
Η ευθύνη του πωλητή είναι κατ’ αρχάς «αντικειµενική ευθύνη» και µόνο όπου
προβλέπεται πταίσµα του γίνεται «νόθος αντικειµενική».

12. Τι είναι η µίσθωση; Ποια τα δικαιώµατα του µισθωτή σε περίπτωση που δεν
του παραχωρείται η χρήση του πράγµατος κατάλληλη για τη συµφωνηµένη χρήση ή
παραχωρείται µε πραγµατικό ή νοµικό ελάττωµα;
Από τις διατάξεις των άρθρων 574 έως 578 ΑΚ, που εφαρµόζονται και στις εµπορικές
µισθώσεις (άρθρο 44 Π.Δ. 34/1995), 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 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 και σε
αποκατάσταση των συµφωνηµένων ιδιοτήτων που λείπουν.
Αν κατά το χρόνο παράδοσής του στο µισθωτή, το µίσθιο έχει ελάττωµα που εµποδίζει
µερικά ή ολικά τη συµφωνηµένη χρήση (πραγµατικό ελάττωµα) ή αν κατά τη διάρκεια της
µίσθωσης εµφανίστηκε τέτοιο ελάττωµα, ο µισθωτής έχει δικαίωµα µείωσης ή µη καταβολής του
µισθώµατος. Το ίδιο ισχύει και αν λείπει από το µίσθιο µια συµφωνηµένη ιδιότητα ή αν έλειψε
τέτοια ιδιότητα όσο διαρκεί η µίσθωση. Aν όµως ο εκµισθωτής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το

πραγµατικό ελάττωµα του µισθίου που υπήρχε κατά τη συνοµολόγηση της σύµβασης, ο
µισθωτής, αντί για µείωση ή µη καταβολή του µισθώµατος, έχει δικαίωµα να απαιτήσει
αποζηµίωση για µη εκτέλεση της σύµβασης. Έτσι, αποκαθίσταται η θετική ζηµία που υπέστη ο
µισθωτής για τις δαπάνες του στο µίσθιο, προκειµένου να το χρησιµοποιήσει κατά τα
συµπεφωνηµένα, στην οποία περιλαµβάνεται η συµβατική εγγυοδοσία (ΕφΑθ 1324/2010 “Νόµος”), καθώς και το διαφυγόν κέρδος του µισθωτή από τη µη χρησιµοποίηση του µισθίου,
λόγω του ελαττώµατος, µέχρι την άρση του ελαττώµατος ή τη λύση ή λήξη της µίσθωσης. Τέτοιο
πραγµατικό ελάττωµα εξάλλου αποτελεί και η αδυναµία χρήσης του µισθίου όπως
συµφωνήθηκε, λόγω αδυναµίας χορήγησης της απαιτούµενης άδειας δηµόσιας αρχής (Ολ.ΑΠ
50/2005, ΑΠ 1464/2013, ΑΠ 4155/2014, ΑΠ 1074/2019 - “Νόµος”).
Οι προαναφερόµενες αξιώσεις εκ των άρθρων 576, 577 ΑΚ, δηλαδή η µείωση ή µη
καταβολή του µισθώµατος και η αποζηµίωση για τη µη εκτέλεση της σύµβασης, συρρέουν
διαζευκτικά (305, 306 α΄ ΑΚ), µε την έννοια ότι η επιλογή της µιας αποκλείει την άσκηση των
λοιπών, µε οποιαδήποτε µορφή, είτε κυρίως, είτε επικουρικώς, εφ` όσον, βεβαίως αφορούν το
ίδιο χρονικό διάστηµα. Η επιλογή αυτή γίνεται µε άτυπη απευθυντέα και ανεπίδεκτη αιρέσεως
ή ανακλήσεως, σαφή, ρητή ή σιωπηρή, δήλωση του µισθωτή προς τον εκµισθωτή σύµφωνα µε
αναλογική εφαρµογή του άρθρου 306 παρ. 1 ΑΚ και όχι µόνο µε άσκηση αγωγής, ανταγωγής ή
ενστάσεως. Από δε την περιέλευση της δήλωσης αυτής του µισθωτή στον εκµισθωτή,
διαπλάσσεται (ΑΚ 167) η νέα έννοµη σχέση τους (ΑΠ 1582/2008). Παράλληλα προς τα
προαναφερόµενα δικαιώµατα, παρέχεται στο µισθωτή το πρόσθετο δικαίωµα να καταγγείλει τη
µίσθωση, υπό τους όρους του άρθρου 585 ΑΚ, εφόσον εξαιτίας του προβαλλόµενου από αυτόν
πραγµατικού ελαττώµατος αναιρείται η δυνατότητα να κάνει ελεύθερη ή ανενόχλητη χρήση κατά
τους όρους της σύµβασης, οπότε, σύµφωνα µε το άρθρο 587 ΑΚ, αίρεται για το µέλλον η
µισθωτική σχέση και δεν υποχρεούται πλέον ο µισθωτής σε καταβολή µισθωµάτων για το χρόνο
µετά την καταγγελία. Το προς καταγγελία της µίσθωσης ως άνω δικαίωµα του µισθωτή
θεµελιώνεται µε µόνη την ύπαρξη, κατά το χρόνο παράδοσης του µισθίου, του πραγµατικού
ελαττώµατος τούτου, ανεξαρτήτως εάν ο εκµισθωτής βαρύνεται ή όχι µε υπαιτιότητα ως προς
αυτό (ΑΠ 1464/2013, ΑΠ 1638/2018 - “Νόµος”). Το δικαίωµα της καταγγελίας είναι, όπως
προαναφέρεται, πρόσθετο και η άσκησή του δεν αποκλείει την επιδίωξη αποζηµίωσης για τη
θετική ζηµία του µισθωτή και το διαφυγόν του κέρδος από τη µαταίωση εκµετάλλευσης του
µισθίου µέχρι τη συµφωνηµένη λήξη της µίσθωσης (ΑΠ 311/2006, ΑΠ 83/2002, ΕφΑθ 1324/2010
- “Νόµος”).

13. Ποια τα δικαιώµατα ενός εκµισθωτή όταν δεν καταβάλλεται το συµφωνηµένο
µίσθωµα;
i. Αγωγή καταβολής µισθωµάτων (πρωτογενής αξίωση εκπλήρωσης
ii. Αγωγή απόδοσης εκ του 597 ΑΚ
Κατά το άρθρο 574 ΑΚ, µε τη σύµβαση µίσθωσης πράγµατος ο εκµισθωτής έχει
υποχρέωση να παραχωρήσει στο µισθωτή τη χρήση του πράγµατος για όσο χρόνο διαρκεί η
σύµβαση και ο µισθωτής να καταβάλει το συµφωνηµένο µίσθωµα, κατά δε το άρθρο 595 του
ίδιου Κώδικα, το µίσθωµα καταβάλλεται στις συµφωνηµένες ή στις συνηθισµένες προθεσµίες.
Αν δεν υπάρχουν τέτοιες προθεσµίες, καταβάλλεται κατά τη λήξη της µίσθωσης και αν
συµφωνήθηκε καταβολή σε µικρότερα διαστήµατα κατά τη λήξη τους. Κατά την ΑΚ 597, αν ο
µισθωτής καθυστερεί το µίσθωµα ολικά ή µερικά, ο εκµισθωτής δικαιούται να καταγγείλει τη
µίσθωση τουλάχιστον πριν από ένα µήνα, αν πρόκειται για µίσθωση που η διάρκειά της
συµφωνήθηκε για ένα χρόνο ή περισσότερο και πριν από δέκα ηµέρες στις άλλες µισθώσεις...
Η καταγγελία µένει χωρίς αποτέλεσµα αν ο µισθωτής πριν περάσει η προθεσµία αυτή
καταβάλλει το καθυστερούµενο µίσθωµα µαζί µε τα τυχόν έξοδα της καταγγελίας. Εξ άλλου κατά
τη διάταξη της ΑΚ 601, ο µισθωτής, για όσο χρόνο παρακρατεί το µίσθιο µετά τη λήξη της
µίσθωσης οφείλει ως αποζηµίωση το συµφωνηµένο µίσθωµα, χωρίς αυτό να αποκλείει
δικαίωµα του εκµισθωτή να απαιτήσει και άλλη περαιτέρω ζηµία. Η αµέσως, κατά το παραπάνω
άρθρο, αξίωση του εκµισθωτή για αποζηµίωση σε περίπτωση παρακράτησης του µισθίου από
τον µισθωτή µετά τη λήξη της µίσθωσης δεν αφορά µισθώµατα, διότι δεν έχει βάση τη µισθωτική
σύµβαση αλλά το γεγονός της παρακράτησης µετά τη λήξη της µίσθωσης και εντεύθεν εξαιτίας
της παράβασης αυτής προκύπτουσα υποχρέωση αποζηµιώσεως (ΑΠ 7/2010).
iii. Αγωγή λόγω δυστροπίας
Κατά το άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ, αν ο µισθωτής καθυστερεί το µίσθωµα από δυστροπία,
ο εκµισθωτής έχει δικαίωµα να ζητήσει να του αποδοθεί το µίσθιο όσα διαρκεί η µίσθωση, και
αν δεν την καταγγείλει κατά το άρθρο 597 ΑΚ. Η άσκηση της αγωγής στην περίπτωση αυτή δεν
ισχύει ως καταγγελία της συµβάσεως. Από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει
ότι κοινή βάση και των δύο αγωγών που στηρίζεται σε αυτές είναι η υπερηµερία του µισθωτή
ως προς την καταβολή του µισθώµατος δηλαδή υπαίτια καθυστέρησή του, διότι και η λέξι
"δυστροπία" που ο Νοµοθέτης χρησιµοποιεί στη δεύτερη διάταξη είναι ταυτόσηµη µε τον όρο
υπερηµερία (340 επ. ΑΚ) µε µονή τη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση ασκείται καταγγελία,
η οποία επιφέρει τη λύση της µισθώσεως µετά την πάροδο της οριζόµενης στο άρθρο 597§1
ΑΚ προθεσµίας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση δεν µεσολαβεί καταγγελία, αλλά η µίσθωση λήγει

είτε µε την οικειοθελή απόδοση του µισθίου είτε µε την εκτέλεση της εξωστικής αποφάσεως (ΑΠ
561/2010 ΝοΒ 2010/2268). Συνεπώς, από τις διατάξεις των άρθρων 597 ΑΚ, 661-662 ΚΠολΔ
και 66 ΕισΝΚΠολΔ, προκύπτει ότι, σε περίπτωση καθυστερήσεως του µισθώµατος, παρέχονται
στον εκµισθωτή δύο δικαιώµατα και ειδικότερα: α) να καταγγείλει για το λόγο αυτό τη σύµβαση,
οπότε λύεται η σύµβαση, εκτός εάν εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας καταβληθούν τα
καθυστερούµενα µισθώµατα, µετά των τυχόν εξόδων της καταγγελίας, µε αποτέλεσµα η
καταγγελία να καθίσταται ανενεργή, και β) να ζητήσει µε αγωγή απευθείας την απόδοση του
µισθίου, λόγω δυστροπίας του µισθωτή ως προς την καταβολή του µισθώµατος, χωρίς να έχει
καταγγείλει προηγουµένως τη µίσθωση, η οποία στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί υφιστάµενη
και λήγει µε την εκτέλεση της αποφάσεως που διέταξε την απόδοση του µισθίου λόγω
καθυστερήσεως πληρωµής του µισθώµατος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η δίκη
καταργείται αν ο µισθωτής, µέχρι τέλους της επ` ακροατηρίου συζητήσεως ενώπιον του
πρωτοβάθµιου Δικαστηρίου, καταβάλει όλα τα καθυστερούµενα µισθώµατα, µετά των από το
Δικαστήριο οριζοµένων εξόδων καταγγελίας, εξαιρουµένης της περιπτώσεως κατά την οποία η
εκ δυστροπίας καθυστέρηση υπήρξε επανειληµµένη, οπότε δεν επέρχεται κατάργηση της δίκης.
Τέτοια, όµως, εξαίρεση δεν προβλέπεται επί καταγγελίας της µισθώσεως βάσει του άρθρου 597
ΑΚ και συνεπώς, εάν ο µισθωτής εντός της ως άνω προθεσµίας ασκήσει το δικαίωµα
καταβολής, επέρχεται µαταίωση των αποτελεσµάτων της καταγγελίας, έστω και εάν
επανειληµµένως καθυστερήσει την πληρωµή του µισθώµατος.
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, στη µεν αγωγή εκ του άρθρου 597 ΑΚ, ο εκµισθωτής
πρέπει να έχει καταγγείλει τη µίσθωση, ενώ στην αγωγή εκ του άρθρου 66 ΕισΝΚΠολΔ δεν
πρέπει να µεσολαβεί καταγγελία, αφού πρέπει η σύµβαση να είναι σε λειτουργία, ούτε η
άσκηση της αγωγής επέχει θέση καταγγελίας (ΚΠολΔ 662, ΕισΝΚΠολΔ 66 εδ.β`). Εποµένως αν
στην αγωγή γίνεται λόγος για καθυστέρηση του µισθώµατος από δυστροπία (που υπάρχει όταν
ο µισθωτής περιέλθει σε υπερηµερία περί την καταβολή του οφειλόµενου µισθώµατος πράγµα
που µπορεί να συµβεί και χωρίς όχληση, αν για την καταβολή του µισθώµατος συµφωνήθηκε
ορισµένη ηµέρα και αυτή παρήλθε άπρακτη, (ΑΠ 645/2007 ΕλλΔ/νη 2007/838, ΕφΑΘ 1826/2008
ΕλλΔ/νη 2009/1109, ΕφΠατρ 747/2008 ΑχΝοµ 2009/136, ΜΠρΚερκ 32/2004 Νόµος,) ενώ
επανειληµµένη δυστροπία υπάρχει όταν ο µισθωτής - παρά τη σχετική όχληση του εκµισθωτή,
µε την προσφυγή στο Δικαστήριο αλλά και µε απλή ακόµη διαµαρτυρία- καθυστερεί την
καταβολή των µισθωµάτων σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, κατά τρόπο που δείχνει εµµονή
στη µη τακτική εκπλήρωση της συµβατικής υποχρεώσεώς του για πληρωµή του µισθώµατος,
δεν έχει δε σηµασία το χρονικό διάστηµα που διέρρευσε µεταξύ των δύο καθυστερήσεων, ΕφΑΘ
1826/2008 ΕλλΔ/νη 2009/1109, ΜΠρΘεσσαλ 44760/2007 Αρµ 2008/910), χωρίς να

διατυπώνεται ρητή βούληση καταγγελίας, η αγωγή έρεισµα έχει τη διάταξη του άρθρου 66
ΕισΝΚΠολΔ και όχι το άρθρο 597 ΑΚ, αν, αντίθετα, γίνεται λόγος για δυστροπία (ή
επανειληµµένη δυστροπία), συγχρόνως όµως διατυπώνεται και ρητή δήλωση καταγγελίας, η
αγωγή αναµφίβολα έχει έρεισµα στη διάταξη του άρθρου 597 ΑΚ και η χρήση του όρου
δυστροπία προδήλως γίνεται αδόκιµα προς έµφαση της υπερηµερίας (ΑΠ 851/2013 Νόµος,
ΕφΠειρ 318/2008 ΠειρΝοµ 2009/310, ΜΠρΘεσσαλ 1180/2014 Νόµος). Περαιτέρω, είναι δυνατή
µόνον η επικουρική, κατά το άρθρο 219 παρ.2 ΚΠολΔ, σώρευση των δύο βάσεων, έστω και αν
αυτές αντιφάσκουν µεταξύ τους, µε κύρια βάση την καταγγελία του άρθρου 597 ΑΚ και
επικουρική εκείνη του άρθρου 66 ΕισΝΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή, η επικουρική βάση θα
εξεταστεί µόνο αν απορριφθεί η κύρια βάση. Έτσι, αν η κύρια βάση απορριφθεί γιατί τα
αποτελέσµατα της καταγγελίας αποτράπηκαν µε την εµπρόθεσµη καταβολή των οφειλοµένων,
κατά το άρθρο 597§2 ΑΚ, τότε εξετάζεται η επικουρική βάση, στην περίπτωση, βέβαια, που ο
µισθωτής οφείλει και άλλα µισθώµατα, µετά την καταγγελία και µέχρι τη συζήτηση της αγωγής,
όπως και όταν υπάρχει επανειληµµένη δυστροπία, οπότε εφαρµόζεται το άρθρο 661 εδ.β`
ΚΠολΔ. Ενόψει δε του περιορισµού σε σχέση µε τη δυνατότητα σωρεύσεως αντιφατικών
βάσεων αγωγής αποδόσεως µισθίου, είναι προφανές ότι είναι δυνατή µόνο η επικουρική
σώρευση της βάσης του άρθρου 66 ΕισΝΚΠολΔ µε κύρια βάση την καταγγελία για
καθυστέρηση λόγω υπερηµερίας (άρθρο 597 ΑΚ) και όχι το αντίστροφο. Τούτο, ειδικότερα, καθ`
όσον αν η καθυστέρηση λόγω δυστροπίας (άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ) αποτελεί την κύρια βάση
της αγωγής, είναι λογικά αδύνατο να ευδοκιµήσει, ως επικουρική, η βάση του άρθρου 597 ΑΚ,
αφού, αν κριθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 66 ΕισΝΚΠολΔ,
τότε δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε εφαρµογή του
άρθρου 597 ΑΚ (ΜΠρΘεσσαλ 1809/2013 ΕλλΔ/νη 2014/1110). Σηµειωτέον, επίσης, ότι η
µίσθωση είναι ενοχική σχέση και δεν ασκεί επιρροή στην ισχύ και λειτουργία της συµβάσεως
αυτής η κυριότητα ή οποιοδήποτε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του µισθίου (ούτε, συνεπώς,
και ο τρόπος κτήσεως της κυριότητας του µισθίου από τους ενάγοντες), η δε σχετικότητα της
µισθωτικής σχέσεως έχει ως αποτέλεσµα να ανήκουν τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις από
αυτήν µόνο στα συµβαλλόµενα µέρη, δηλαδή στον εκµισθωτή και στο µισθωτή, οι οποίοι και
νοµιµοποιούνται αντιστοίχως στις σχετικές (µισθωτικές) δίκες (ΕφΑΘ 770/2011 ΕΔικΠολ
2012/312). Από τις διατάξεις των άρθρων 416 και 422 ΑΚ, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου
361 του ίδιου κώδικα προκύπτει ότι, αν ο οφειλέτης έχει περισσότερα χρέη προς τον δανειστή
και η καταβαλλόµενη παροχή δεν επαρκεί για την εξόφληση όλων, τότε ο προσδιορισµός του
εξοφλούµενου χρέους θα γίνει µε βάση την τυχόν συµφωνία των µερών, ελλείψει δε τέτοιας
συµφωνίας, ο προσδιορισµός αυτός θα γίνει µονοµερώς από τον οφειλέτη, κατά την καταβολή,

ενώ σε περίπτωση που, ούτε ο οφειλέτης άσκησε το εν λόγω δικαίωµα επιλογής, η παροχή θα
καταλογισθεί µε τη σειρά που ορίζει το εδάφιο β` του άρθρου 422 ΑΚ. Εν όψει έτσι και της
ρυθµίσεως του άρθρου 338 παρ. 1 ΚΠολΔ ο µεν εναγόµενος (οφειλέτης), προτείνων την
ένσταση της εξοφλήσεως του επιδίκου χρέους µε καταβολή, πρέπει (και αρκεί), για την
ουσιαστική βασιµότητα της ενστάσεώς του, να αποδείξει µόνο την καταβολή, ο δε ενάγων
(δανειστής) ισχυριζόµενος, κατ` αντένσταση, ότι υπάρχουν και άλλα χρέη και ότι η
καταβληθείσα παροχή δεν αφορούσε στο επίδικο, αλλά σε άλλο ληξιπρόθεσµο χρέος, φέρει το
βάρος αποδείξεως της υπάρξεως του άλλου χρέους, αναφέροντας µε πληρότητα και σαφήνεια
τα γεγονότα που θεµελιώνουν κατά νόµο την αντένστασή του αυτή. Αν αποδειχθεί η ύπαρξη του
άλλου χρέους, ο εναγόµενος οφείλει, προτείνων σχετική επαντένσταση να αποδείξει ότι ο
καταλογισµός της παροχής στο επίδικο χρέος έγινε, είτε βάσει συµφωνίας των µερών, είτε
κατόπιν ασκήσεως από αυτόν του σχετικού δικαιώµατος επιλογής, είτε σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη στο άρθρο 422 εδ. β` ΑΚ σειρά. (ΑΠ 435/2010 ΤΝΠ Νόµος ΑΠ 1387/2010 ΤΝΠ
Νόµος ΑΠ 1977/2009 ΤΝΠ Νόµος, ΑΠ 1562/2009 ΤΝΠ Νόµος). Επιπλέον, στοιχεία του
ορισµένου της γνήσιας ένστασης καταβολής κατ` άρθρ. 416 Α.Κ. αποτελεί η αιτία, το ποσό και
ο χρόνος της καταβολής (ΑΠ 191 έως 193/2011 ΤΝΠ Νόµος ΑΠ 339/2011 ΤΝΠ Νόµος, ΑΠ
250/2002 ΤΝΠ Νόµος).
iv. Διαταγή απόδοσης ή/ και διαταγή πληρωµής, κατά τις οικείες διατάξεις ΚΠολΔ
14. Είναι η Δωρεά τυπική δικαιοπραξία; Μπορεί µια δωρεά να ανακληθεί;
i. Κατά τη διάταξη του άρθρου 498 παρ.2 Α.Κ η δωρεά κινητού πράγµατος, στην έννοια
του οποίου περιλαµβάνονται και προσδιορισµένη ποσότητα χρηµάτων, για την οποία δεν
συνετάγη το κατά την παρ. 1 απαιτούµενο συµβολαιογραφικό έγγραφο, καθίσταται έγκυρη από
τη στιγµή που θα παραδώσει το δωρούµενο πράγµα ο δωρητής στο δωρεοδόχο. Κάθε άλλη
παράδοση της νοµής όπως είναι η "βραχεία χειρί" ή "µακρά χειρί" (άρθρ. 976 εδ. β` ΑΚ), ή µε
αντιφώνηση ή έκταξη της νοµής (άρθρο 977 ΑΚ), δεν θεραπεύει την ακυρότητα (βλ. Φραγκίστα
στην ΕρµΑΚ Γεωργιάδη- Σταθόπουλου άρθρο 498 αρ. 4 επ.). Ο λόγος της πιο πάνω διάταξης
είναι ότι ο τύπος του συµβολαιογραφικού εγγράφου αποβλέπει στο να εξασφαλίσει το
εσκεµµένο και νόµιµο της περί δωρεάς απόφασης, ο δε τύπος αυτός αποβαίνει περιττός µόλις
ο δωρητής εκτέλεσε τη δωρεά δια της παραδόσεως, δηλαδή µόλις αποξενώθηκε και σωµατικά
της κατοχής του δωρηθέντος, εκδηλώνοντας έµπρακτα την οριστική περί δωρεάς απόφασή του.
Τέλος, µε την παράδοση δεν έχουµε αναδροµική θεραπεία της ανίσχυρης δωρεάς αλλά η
κατάρτιση αυτής ενεργεί ex nunc δηλαδή από του χρόνου της παραδόσεως.
ii. βλ. άρθρα 505 επ. ΑΚ

15. Τι είναι η κοινωνία; Ποια τα δικαιώµατα ενός κοινωνού σε περίπτωση
αποκλειστικής χρήσης του κοινού πράγµατος από άλλους συγκοινωνούς;
Κοινωνία υπάρχει όταν ένα δικαίωµα ανήκει σε περισσότερους
Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 785, 786, 787, 792 § 2, 961, 962 και
1113 ΑΚ προκύπτει ότι, σε περίπτωση αποκλειστικής χρήσης του κοινού πράγµατος από έναν
από τους κοινωνούς, δικαιούνται οι υπόλοιποι, και αν δεν πρόβαλαν αξίωση σύγχρησης, να
απαιτήσουν απ` αυτόν, που έκανε αποκλειστική χρήση του κοινού, ανάλογη προς το ποσοστό
του δικαιώµατός τους µερίδα από το όφελος (καρπούς και γενικότερα ωφελήµατα) που αυτός
αποκόµισε ή εξοικονόµησε και το οποίο συνίσταται στην αξία της επιπλέον της ιδανικής του
µερίδας χρήσης του κοινού (ΑΠ 1121/2017, ΑΠ 2191/2007, δηµοσιευµένες στη Νόµος). Η
σχετική αξίωση γεννιέται από µόνο το γεγονός της αποκλειστικής χρήσης του κοινού πράγµατος
από έναν εκ των κοινωνών, δεν αποκλείεται όµως να ανακύπτει παράλληλα και ευθύνη του ως
κακόπιστου νοµέα κατά το άρθρο 1098 ΑΚ ή και αδικοπρακτική ευθύνη του κατά τα άρθρα 914
ή και 1099 ΑΚ, αν παράνοµα και υπαίτια εµπόδισε τη σύγχρηση του κοινού πράγµατος από
τους λοιπούς κοινωνούς (ΑΠ 362/2010, δηµοσιευµένη στη Νόµος) ή πολύ περισσότερο αν τους
απέβαλε από τη συννοµή του κοινού (ΑΠ 1121/2017, όπ.α, ΑΠ 767/2014, δηµοσιευµένη στη
Νόµος). Ειδικότερα, προκειµένου περί αστικού ακινήτου, το όφελος αυτό συνίσταται στην κατά
το χρόνο της αποκλειστικής χρήσεως µισθωτική αξία της µερίδας των εκτός χρήσεως κοινωνών,
η οποία δεν αποτελεί µίσθωµα, αφού δεν υπάρχει µισθωτική σχέση, αλλά αποδοτέα, ως
αποζηµίωση, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, ωφέλεια (ΑΠ 802/2017, ΑΠ 187/2015, δηµοσιευµένες
στη Νόµος). Κατά τα λοιπά ο τρόπος που ο κοινωνός χρησιµοποίησε αποκλειστικά για
λογαριασµό του το κοινό πράγµα είναι κατ` αρχήν αδιάφορος και µπορεί αυτός να το έχει
εκµισθώσει ή να το έχει χρησιδανείσει σε άλλον ή να το έχει ιδιοχρησιµοποιήσει µε
οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή έστω και διατηρώντας αυτό αδρανές ή προκειµένου για ακίνητο
διατηρώντας το κλειστό και ανεκµετάλλευτο, εφόσον µε τον τρόπο αυτό αποκλείει στην πράξη
τη σύγχρηση των λοιπών κοινωνών και ο ίδιος έχει οποτεδήποτε την ευχέρεια να το
εκµεταλλευτεί κατά την κρίση και το συµφέρον του (ΑΠ 767/2014, όπ.α). Συνεπώς, στη σχετική
αγωγή αποζηµιώσεως, καθώς και στην απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας που θα εκδοθεί,
αρκεί, για την πληρότητα και το ορισµένο αυτής, να αναφέρεται το κοινό ακίνητο, η επ` αυτού
µερίδα του ενάγοντος, ότι ο εναγόµενος έκανε κατά τον επίδικο χρόνο αποκλειστική χρήση του
κοινού ακινήτου και επίσης, το κατά τον επίδικο χρόνο όφελος του εναγοµένου κοινωνού από
την αποκλειστική χρήση του κοινού ακινήτου, συνιστάµενο στην αξία αυτής, η οποία

προκειµένου περί αστικού ακινήτου ταυτίζεται µε την µισθωτική αξία του µεριδίου του εκτός
χρήσεως κοινωνού, της οποίας, συνεπώς αρκεί η αναφορά (ΑΠ 187/2015, ΑΠ 362/2010, όπ.α,
ΑΠ 1761/2008, δηµοσιευµένη στη Νόµος). Άλλο στοιχείο δεν απαιτείται να αναφέρεται στην
αγωγή και ειδικότερα άλλη έννοµη σχέση, βάσει της οποίας ο εναγόµενος συγκοινωνός κάνει
χρήση του κοινού πράγµατος και κατά τη µερίδα του ενάγοντος, αλλά εναπόκειται στον
εναγόµενο η προβολή ισχυρισµού (ενστάσεως), ότι κατέχει το κοινό πράγµα κατά το πέραν της
µερίδας του ποσοστό βάσει ορισµένης έννοµης σχέσης και ότι, συνακόλουθα, δεν υποχρεούται
στην καταβολή της αξιούµενης µε την αγωγή αποζηµιώσεως (ΑΠ 852/2019, δηµοσιευµένη στη
Νόµος, ΑΠ 187/2015, όπ.α).
ΙV. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
16. Τι είναι η υποθηκική τάξη; Μπορεί ο ενυπόθηκος δανειστής να συµφωνήσει µε τον
οφειλέτη του ότι, αν το ασφαλιζόµενο χρέος δεν εξοφληθεί, ο οφειλέτης θα υποχρεούται
να του µεταβιβάσει το ενυπόθηκο ακίνητο;
Η υποθηκική τάξη είναι η χρονολογική σειρά εγγραφής της υποθήκης στο βιβλίο υποθηκών ή
καταχώρησής της στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. Ταυτόχρονα, από ουσιαστική άποψη,
η τάξη είναι και ιδιότητα του εµπράγµατου δικαιώµατος της υποθήκης, σύµφωνα µε την οποία ο
ενυπόθηκος δανειστής προηγείται ή έπεται άλλων ενυπόθηκων δανειστών για να ικανοποιηθεί
από το ίδιο ακίνητο. Σύµφωνα µε την ΑΚ 1272§1 αποφασιστική για την τάξη της υποθήκης είναι
µόνο η ηµέρα της εγγραφής της. Σε περίπτωση τροπής της προσηµείωσης σε υποθήκη, η
υποθήκη θεωρείται ότι εγγράφηκε την ηµέρα εγγραφής της προσηµείωσης.
Στην υποθήκη δεν υπάρχει διάταξη αντίστοιχη της ΑΚ 1239 που ισχύει για το ενέχυρο. Όµως,
γίνεται δεκτό ότι ο νοµοθετικός λόγος που επέβαλε την απαγόρευση της lex commissoria ισχύει
και στην υποθήκη και άρα είναι άκυρες οι συµφωνίες οφειλέτη και δανειστή πριν καταστεί
ληξιπρόθεσµο το ασφαλιζόµενο χρέος µε τις οποίες συµφωνείται είτε η µεταβίβαση της
κυριότητας στο δανειστή, όπως εν προκειµένω, είτε ότι αυτός απαλλάσσεται από τις
διατυπώσεις για την εκποίηση του ακινήτου (π.χ. ότι δεν χρειάζεται να προβεί σε δηµόσιο
πλειστηριασµό).
17. Τακτική και έκτακτη χρησικτησία: Έννοια, προϋποθέσεις, οµοιότητες και διαφορές.
Η χρησικτησία είναι πρωτότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας, που έχει µεγαλύτερη σηµασία στα
ακίνητα δεδοµένου ότι στα κινητά υπάρχει και η διάταξη της ΑΚ 1036 για την κτήση κυριότητας
από µη κύριο (οπότε εκεί η σηµασία της χρησικτησίας περιορίζεται στα κλοπιµαία και τα

απωλωλότα, στα οποία δεν προβλέπεται καταρχήν καλόπιστη κτήση, ΑΚ 1038). Ο νόµος
διακρίνει δύο είδη χρησικτησίας την τακτική και την έκτακτη (ΑΚ 1041 και 1045 αντίστοιχα).
Προϋποθέσεις τακτικής χρησικτησίας:
-

Πράγµα δεκτικό χρησικτησίας (πρβλ. 1054-1055 για τα πράγµατα που είναι ανεπίδεκτα
χρησικτησίας ή εξαιρούνται από τη χρησικτησία)

-

Νοµή πράγµατος. Η νοµή θα πρέπει να υπάρχει καθ’ όλο τον αναγκαίο για τη
χρησικτησία χρόνο (ιδιαίτερα διευκολύνει το µαχητό τεκµήριο νοµής που θεσπίζει η ΑΚ
1046).

-

Καλή πίστη την οποία έχει ο χρησιδεσπόζων σύµφωνα µε την ΑΚ 1042 όταν χωρίς βαριά
αµέλεια έχει την πεποίθηση ότι απέκτησε την κυριότητα.

-

Νόµιµος ή νοµιζόµενος τίτλος. Ως τέτοιος νοείται το νοµικό γεγονός που είναι καταρχήν
κατάλληλο να προσπορίσει την κυριότητα στον αποκτώντα, όµως στην συγκεκριµένη
περίπτωση αυτό δεν συνέβη εξαιτίας ελαττώµατος από το οποίο έπασχε. Στα ακίνητα
απαιτείται πάντα µεταγραφή (ΑΚ 1043§2).

-

Πάροδος τριετίας για τα κινητά και δεκαετίας για τα ακίνητα.

Αντίθετα, στην έκτακτη χρησικτησία απαιτούνται µόνο α) πράγµα δεκτικό χρησικτησίας και
β) νοµή για είκοσι έτη.
18. Ο Α και ο Β χτίζουν οικοδοµές στα όµορα οικόπεδά τις. Το συνεργείο που εργάζεται
για τον Α εκ παραδροµής παίρνει σιδερόβεργες που έχουν παραδοθεί στον Β και τις
ενσωµατώνει στην οικοδοµή του Α. Σε ποιον ανήκουν οι σιδερόβεργες; Έχει ο Β αξιώσεις;
Σύµφωνα µε την ΑΚ 1057 αν κινητό ενωθεί µε ακίνητο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει συστατικό
του, η κυριότητα του ακινήτου εκτείνεται και πάνω στο κινητό. Με την έννοια «συστατικό» ο νόµος
παραπέµπει τις ΑΚ 953-955. Εν προκειµένω οι σιδερόβεργες είναι συστατικά του ακινήτου
σύµφωνα µε την ΑΚ 954§2 (συστατικά εκ του νόµου) που ορίζει ως τέτοια και τα κινητά που
χρησιµοποιήθηκαν για την ανέγερση οικοδοµήµατος. Ως εκ τούτου, κύριος έχει καταστεί ο Α µε
ένωση. Η ένωση είναι πρωτότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας. Ο Β έχει έναντι του Α τις αξιώσεις
του άρθρου 1063 §1, ήτοι καταρχήν αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισµού.
19. Ο Α συµφωνεί µε ιδιωτικό έγγραφο µε τον Β, κύριο του όµορου προς το δικό του
ακίνητο, ότι ο Β θα του επιτρέπει να διέρχεται από το ακίνητό του για να έχει πρόσβαση
στον δηµοτικό δρόµο. Ποιο είναι το κύρος της συµφωνίας αυτής; Τι ισχύει εάν ο Β πωλήσει
και µεταβιβάσει το ακίνητό του;

Ο Α συµφωνεί µε τον Β να µπορεί ο Α να χρησιµοποιεί εν µέρει το ακίνητο του Β ώστε να
διέρχεται µέσω αυτού. Πρόκειται για δουλεία, η οποία είναι περιορισµένο εµπράγµατο δικαίωµα
και η σύσταση της οποίας γίνεται σύµφωνα µε την ΑΚ 1121 κατά τις διατάξεις που ισχύουν στη
µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου, οι οποίες εφαρµόζονται αναλογικά (αυτό ισχύει είτε
δεχτούµε ότι οι Α και Β συµφώνησαν πραγµατική δουλεία, άρα ήθελαν αυτή να ισχύει υπέρ του
εκάστοτε κυρίου του όµορου ακινήτου, είτε συµφώνησαν περιορισµένη προσωπική δουλεία άρα
ήθελαν να ισχύει µόνο υπέρ του Α γιατί και στην περίπτωση αυτή η ΑΚ 1191 παραπέµπει στις
διατάξεις για τις πραγµατικές δουλείες). Άρα η συµφωνία Α και Β που γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο
έχει ενοχική µόνο ενέργεια και αν ο Β µεταβιβάσει το ακίνητο σε τρίτο, ο αγοραστής δεν
δεσµεύεται από τη συµφωνία.
20. Ποιες δικαιοπραξίες µεταγράφονται; Ποιες οι συνέπειες της µεταγραφής ή της µη
µεταγραφής;
Η µεταγραφή είναι η εγγραφή σε δηµόσια βιβλία των πράξεων που επιφέρουν µεταβολή των
εµπραγµάτων σχέσεων που αφορούν ακίνητα. Οι ΑΚ 1192-1193 ορίζουν ποιες πράξεις
υποβάλλονται σε µεταγραφή. Η βασική κατηγορία από το άρθρο 1192 ΑΚ είναι οι εν ζωή
εµπράγµατες δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα, ενώ η κτήση εµπράγµατου δικαιώµατος αιτία

θανάτου ρυθµίζεται στην ΑΚ 1193 Χωρίς µεταγραφή δεν επέρχεται η εµπράγµατη µεταβολή (ΑΚ
1198). Εποµένως, αυτός που επιχείρησε τη µεταβίβαση εξακολουθεί να είναι κύριος του
ακινήτου και µπορεί να το διαθέσει, να το επιβαρύνει κ.λπ. Τα αποτελέσµατα της µεταγραφής
αρχίζουν µόνο αφότου αυτή διενεργηθεί, άρα η µεταγραφή δεν έχει αναδροµική δύναµη πλην
των εξαιρέσεων που καθιερώνουν οι ΑΚ 1199 και 1205. Ειδικά στην περίπτωση της αποδοχής
κληρονοµίας ή κληροδοσίας ή του κληρονοµητηρίου, οποτεδήποτε και αν αυτά µεταγραφούν,
ανατρέχουν στο χρόνο θανάτου του κληρονοµουµένου.
V. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
21. Ο Α, δανειστής του Β, επιθυµεί να προβεί σε κατάσχεση. Στην κατοικία του Β και της
συζύγου του βρίσκονται ένας πίνακας ζωγραφικής και ένα πολύτιµο γυναικείο κόσµηµα.
Μπορεί ο Α να κατάσχει αυτά τα δύο πράγµατα;
Στο άρθρο 1398 ΑΚ ο νοµοθέτης καθιερώνει µαχητά τεκµήρια κυριότητας για τα κινητά
πράγµατα που βρίσκονται στη νοµή ή στην κατοχή του ενός ή και των δύο συζύγων.

Ως προς τον πίνακα ζωγραφικής εφαρµόζεται η ΑΚ 1398§1 εδ. α΄ οπότε ο πίνακας
ζωγραφικής τεκµαίρεται ότι ανήκει στον Β που είναι ο οφειλέτης σύζυγος. Το τεκµήριο είναι
µαχητό, δεν ισχύει σε περίπτωση διακοπής της συµβίωσης (ΑΚ 1398§1 εδ. β΄) και ισχύει µόνο
υπέρ των δανειστών, άρα δεν µπορούν να το επικαλεσθούν οι σύζυγοι, οι κληρονόµοι τους ή
τρίτοι που δεν είναι δανειστές.
Αντίθετα, ως προς το γυναικείο κόσµηµα εφαρµόζεται η ΑΚ 1398§3. Εφόσον πρόκειται
για κινητό προορισµένο για προσωπική χρήση του ενός συζύγου, όπως εκ προκειµένω,
τεκµαίρεται ότι το πράγµα ανήκει σε αυτόν. Το τεκµήριο ισχύει τόσο στις σχέσεις µεταξύ των
συζύγων όσο και έναντι των δανειστών. Άρα ο Α µπορεί να κατάσχει τον πίνακα αλλά όχι το
κόσµηµα.
22. Ο ανήλικος Α ζητεί διατροφή από τους γονείς του. Μπορεί ο πατέρας του να αντιτείνει
ότι πρέπει προηγουµένως να πουλήσει ένα οικόπεδό του, που παραµένει αδόµητο;
Όταν δικαιούχος της διατροφής είναι ανήλικο τέκνο, αυτό δικαιούται διατροφή ακόµα και αν
υφίσταται περιουσία, εφόσον τα εισοδήµατα από την περιουσία του (π.χ. µισθώµατα) ή το
προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για τη διατροφή του (ΑΚ 1486§2). Δεν απαιτείται, δηλαδή,
σε αντίθεση µε τον γενικό κανόνα του δικαίου της διατροφής, να αναλωθεί προηγουµένως και
το κεφάλαιο της περιουσίας π.χ. να εκποιηθεί το ακίνητο. Ο κανόνας κάµπτεται εφόσον ο γονέας
δεν είναι σε θέση να διαθρέψει τον ίδιο του τον εαυτό, οπότε σύµφωνα µε την ΑΚ 1487 εδ. β΄ ο
ανήλικος θα πρέπει πρώτα να προβεί και σε ανάλωση της περιουσίας του. Ο πατέρας του Α
υποχρεούται στη διατροφή του παρά την ύπαρξη του ακινήτου.
23. Τι είναι η γονική µέριµνα; Ποιοι είναι οι φορείς της σε περίπτωση τέκνου γεννηµένου
σε γάµο και χωρίς γάµο;
Η γονική µέριµνα είναι λειτουργικό δικαίωµα και σκοπό έχει να ικανοποιήσει πρωτίστως τα
συµφέροντα του τέκνου. Συνίσταται στο καθήκον και δικαίωµα των γονέων να µεριµνούν για το
ανήλικο τέκνο τους από κοινού. Περιλαµβάνει την επιµέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της
περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που
αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. Είναι δικαίωµα διαρκές (µέχρι την ενηλικίωση του
τέκνου), απόλυτο και προσωποπαγές. Αποκλείεται η παραίτηση από αυτό ή η µεταβίβασή του
σε τρίτο.
Αν πρόκειται για τέκνο γεννηµένο σε γάµο, φορείς της γονικής µέριµνας είναι και οι δύο γονείς,
οι οποίοι την ασκούν από κοινού (ΑΚ 1510 §1 εδ. α΄). Αν διακοπεί η έγγαµη συµβίωση ή αν ο

γάµος ακυρωθεί ή λυθεί µε διαζύγιο, φορείς παραµένουν και οι δύο γονείς και αυτό που
ρυθµίζεται είναι η άσκηση της γονικής µέριµνας.
Αν το τέκνο έχει γεννηθεί χωρίς γάµο των γονέων του, φορέας της γονικής µέριµνας είναι η
µητέρα του τέκνου και µετά την τυχόν αναγνώριση φορέας γίνεται µεν αυτοδικαίως και ο
πατέρας αλλά ασκεί τη γονική µέριµνα µόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1515 ΑΚ, ήτοι
εάν υπάρχει συµφωνία των γονέων ή αν έπαυσε η γονική µέριµνα της µητέρας ή αν αυτή
αδυνατεί να την ασκήσει για νοµικούς ή πραγµατικούς λόγους.
24. Ο Α, ο οποίος είναι παντρεµένος µε τη Σ, διαπιστώνει ότι η σύζυγός του διατηρεί
εξωσυζυγικό δεσµό µε τον Χ και αποχωρεί από την οικογενειακή στέγη. Δικαιούται η Σ
διατροφή µετά τη διακοπή της συµβίωσης και αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις;
Κατ΄ εξαίρεση όσων γίνονται δεκτά στο δίκαιο της διατροφής, η διατροφή κατά τη διάσταση δεν
προϋποθέτει απορία του δικαιούχου συζύγου και ευπορία του υποχρέου. Κι αυτό γιατί κατά το
χρόνο εκείνο ο γάµος εξακολουθεί να υφίσταται άρα θεωρείται ότι θα πρέπει η διατροφή να
εξασφαλίζει στον οικονοµικά ασθενέστερο σύζυγο το βιοτικό επίπεδο που απολάµβανε όσο
διαρκούσε η έγγαµη συµβίωση. Εποµένως ο σύζυγος ο οποίος αν υπήρχε έγγαµη συµβίωση
θα όφειλε µικρότερη συνεισφορά είναι αυτός που δικαιούται καταρχήν διατροφής από τον άλλο.
Περαιτέρω δεν λαµβάνεται µεν υπόψη η απορία ή µη του δικαιούχου συζύγου, εξετάζεται όµως
εάν είναι αυτός που διέκοψε τη συµβίωση και αν υπήρχε για αυτό εύλογη αιτία (ΑΚ 1391).
Εδώ, η διακοπή της έγγαµης συµβίωσης έλαβε χώρα από τον Α, τον υπόχρεο δηλαδή σύζυγο,
ο οποίος είχε ωστόσο εύλογη αιτία (τον εξωσυζυγικό δεσµό της Σ). Στην περίπτωση αυτή ο
υπόχρεος σύζυγος, εδώ ο Α, οφείλει διατροφή, αυτή θα είναι όµως ελαττωµένη εάν η εύλογη
αιτία συνίσταται σε υπαίτια συµπεριφορά του δικαιούχου που συνιστά και βάσιµο λόγο
διαζυγίου (Αυτό συνάγεται ερµηνευτικά από το άρθρο 1392 εδ. β΄ το οποίο παραπέµπει στις
διατάξεις της διατροφής µεταξύ των οποίων και η ΑΚ 1495).
25. Πώς θεµελιώνεται η πατρότητα; Μπορεί αυτή να ανατραπεί, από ποιον και µε ποιους
τρόπους;
Η συγγένεια µε τον πατέρα και τους συγγενείς του συνάγεται είτε α) από το γάµο της µητέρας
µε τον πατέρα ή ιδρύεται β) µε την αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική.
ΑΚ 1465: τεκµήριο καταγωγής από γάµο, εφόσον το τέκνο γεννηθεί κατά τη διάρκειά του ή µέσα
σε τριακόσιες ηµέρες από τη λύση ή την ακύρωσή του. Το τεκµήριο είναι µαχητό και ανατρέπεται
µόνο δικαστικά µε αγωγή προσβολής της πατρότητας.
Την αγωγή προσβολής της πατρότητας µπορούν να εγείρουν αποκλειστικά τα πρόσωπα που
ορίζονται στο άρθρο 1469 ΑΚ, ήτοι α) ο σύζυγος της µητέρας, β) ο πατέρας ή η µητέρα του

συζύγου αν αυτός πέθανε χωρίς να έχει χάσει το δικαίωµα της προσβολής, γ) το τέκνο, δ) η
µητέρα του τέκνου και, τέλος, ε) ο άνδρας µε τον οποίο η µητέρα είχε µόνιµη σχέση µε σαρκική
συνάφεια (άρα όχι περιστασιακή) ενώ βρισκόταν σε διάσταση µε το σύζυγό της.
Ο νόµος προβλέπει και τη δυνατότητα προσβολής της πατρότητας που θεµελιώθηκε σε εκούσια
αναγνώριση σύµφωνα µε την ΑΚ 1477. Νοµιµοποιούνται ενεργητικώς α) το τέκνο, β) οι γονείς
της µητέρας, αν αυτή είχε κατά την αναγνώριση πεθάνει ή δεν είχε δικαιοπρακτική ικανότητα, γ)
ο παππούς ή η γιαγιά της πατρικής γραµµής που δεν είχε προβεί στην αναγνώριση στην
περίπτωση της ΑΚ 1475 §3.
VI. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
26. Ποια είδη επαγωγής της κληρονοµίας υπάρχουν; Ποια η µεταξύ τους σχέση;
Υπάρχει η διαδοχή εκ διαθήκης, εξ αδιαθέτου και η αναγκαστική διαδοχή= νόµιµη
µοίρα.
Κατ’ αρχάς, δίδεται προτεραιότητα στη βούληση του διαθήκη. Διαδοχή εξ αδιαθέτου
υπάρχει όταν δεν υπάρχει διαθήκη, όταν ακυρωθεί διαθήκη ή όταν µια διαθήκη ακυρωθεί.
Νόµιµη µοίρα = Αναγκαστική Διαδοχή υπάρχει όταν δεν καταλείπεται σε κατιόντες ή
γονείς (όχι αδέρφια!) ή σύζυγο το µισό της εξ αδιαθέτου διαδοχής.
27. Πόσα είδη διαθηκών υπάρχουν;
Η δηµόσια, η µυστική και η ιδιόγραφη (ΑΚ 1721-1749). Αυτές λέγονται «τακτικές
διαθήκες», ενώ υπάρχουν και οι «έκτακτες» π.χ. σε εκστρατεία/ πλοίο κτλ (ΑΚ 1749-1762).
28. Τι είναι ιδιόγραφη διαθήκη;
Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1721 παρ. 1 και 1777 ΑΚ προκύπτει ότι
α) η ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται ολόκληρη µε το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται και
υπογράφεται απ’ αυτόν και από την χρονολογία πρέπει να προκύπτει η ηµέρα, ο µήνας και το
έτος, β) ο επικαλούµενος την διαθήκη δεν αρκεί να αποδείξει µόνο τη γνησιότητα της υπογραφής
σ’ αυτήν, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι και όλο το περιεχόµενό της γράφτηκε ιδιοχείρως από τον
διαθέτη και γ) η κήρυξη ως κυρίας της ιδιόγραφης διαθήκης δεν παράγει αρχικά τεκµήριο
γνησιότητας υπέρ εκείνου που την επικαλείται, ενώ 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 εκείνου, που αντλεί δικαιώµατα από
αυτήν και κάποιου απ’ αυτούς που βλάπτονται από την ύπαρξή της, οπότε το βάρος αποδείξεως

της αµφισβήτησης περί µη γνησιότητας, φέρει πλέον όποιος την αµφισβητεί (ΑΠ 155/20.19
ΤΝΠΝ, ΑΠ 1595/2006 ΤΝΠΝ.) Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση της αρνητικής
αναγνωριστικής αγωγής για την ακυρότητα της διαθήκης, λόγω της µη ιδιόχειρης γραφής και
υπογραφής αυτής, όπου αρκεί µόνον η µε την αγωγή αντιτασσόµενη γενική άρνηση του
ενάγοντος κατά του προβαλλόµενου από τη διαθήκη δικαιώµατος του εναγόµενου. Στην
περίπτωση αυτή δεν είναι υποχρεωµένος ο ενάγων ν’ αποδείξει την αναλήθεια των
πραγµατικών περιστατικών που στηρίζουν το δικαίωµα του εναγοµένου, αλλά ο τελευταίος είναι
υποχρεωµένος ν’ αποδείξει την αλήθεια των περιστατικών αυτών, δηλαδή την ιδιόχειρη από το
διαθέτη γραφή και υπογραφή της διαθήκης (ΑΠ 1595/2006). Η προσβολή συγχρόνως της
διαθήκης ως πλαστής δεν είναι αναγκαία, αφού αυτή είναι εξίσου άκυρη και όταν δεν είναι
πλαστή, όπως όταν γράφτηκε από τρίτο µε υπαγόρευση του διαθέτη (ΕφΑθ 47/2010, ΕλλΔ/νη
2011/1664, ΕφΑθ 399/2010, ΕλλΔ/νη 2010/551). Τέλος, τα στοιχεία της βάσης της αρνητικής
αναγνωριστικής αγωγής περί ακυρότητος ιδιόγραφης διαθήκης εξαιτίας της µη ιδιόχειρης
γραφής και υπογραφής της από τον διαθέτη, είναι α) το ονοµατεπώνυµο του διαθέτη, ο χρόνος
και ο τόπος του θανάτου του καθώς και η τελευταία κατοικία του, β) η διαθήκη και το
περιεχόµενό της, γ) η άρνηση του δικαιώµατος που προβάλλει ο ενάγων, δ) το αίτηµα περί
αναγνωρίσεως της ακυρότητος της διαθήκης, ε) η αξία του αντικειµένου της διαφοράς και στ) το
έννοµο συµφέρον.
29. Τι είναι νόµιµη µοίρα;
Σύµφωνα µε το νόµο, τα παιδιά (ή αν δεν έχει, οι γονείς) του κληρονοµουµένου, καθώς
και ο σύζυγος που επιζεί, οι οποίοι θα είχαν κληθεί ως εξ αδιαθέτου κληρονόµοι, έχουν δικαίωµα
νόµιµης µοίρας στην κληρονοµία. Η νόµιµη µοίρα είναι το µισό της εξ αδιαθέτου µερίδας. Ο
µεριδούχος κατά το ποσοστό αυτό µετέχει ως κληρονόµος.
Δηλαδή αυτόµατα κάποιο παιδί που δεν το έχει αποκληρώσει ο γονέας του (για την
έννοια της αποκλήρωσης βλ. εδώ) είναι κληρονόµος στο ποσοστό που του αντιστοιχεί, το οποίο
είναι το µισό από όσο θα έπαιρνε αν ο γονέας δεν είχε αφήσει διαθήκη.
Έτσι, αν π.χ. ο πατέρας είχε ένα ακίνητο και το έδωσε µόνο στο ένα παιδί (χωρίς να
έχει σύζυγο), τότε το άλλο παιδί αυτόµατα παίρνει 25% σε αυτό.
Από τις διατάξεις των άρθρων 1825, 1827 και 1829 ΑΚ συνάγεται ότι, σε περίπτωση
που υφίσταται κληρονοµικό δικαίωµα εκ διαθήκης, εκείνος που έχει δικαίωµα νόµιµης µοίρας
στην κληρονοµία (µεριδούχος) δεν δεσµεύεται από το περιεχόµενο της διαθήκης κατά το µέρος
που µε αυτό αποκλείεται, περιορίζεται ή επιβαρύνεται η δική του νόµιµη µοίρα, η οποία
(διαθήκη) κατά το µέρος αυτό είναι άκυρη.

Ο µεριδούχος µπορεί να αντιτάξει το δικό του εκ του νόµου κληρονοµικό δικαίωµα έναντι
του εκ διαθήκης κληρονόµου του οποίου η εγκατάσταση περιορίζεται, κατόπιν αυτού, στο µέρος
που δεν προσβάλει τη νόµιµη µοίρα.
Η αγωγή του µεριδούχου προς απόδοση της νόµιµης µοίρας, είτε εξολοκλήρου, είτε του
ελλείποντος, κατά το ποσοστό της οποίας αυτός συντρέχει ως κληρονόµος, είναι η περί κλήρου
αγωγή, µε την οποία απαιτούνται, κατά το άρθρο 1871 του ΑΚ, αντικείµενα της κληρονοµίας, τα
οποία κατακρατεί ο νοµέας της κληρονοµίας, που αντιποιείται κληρονοµικό δικαίωµα.
Για

τον

υπολογισµό
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άρθρα 1831 και 1838 του ΑΚ, η κατάσταση και η αξία της κληρονοµίας κατά το χρόνο θανάτου
του κληρονοµουµένου, αφαιρουµένων των χρεών κλπ ή προστιθεµένων των αναφερόµενων στα
άρθρα αυτά στοιχείων.
Εποµένως, ο µεριδούχος, µε την περί κλήρου αγωγή πρέπει να επικαλεστεί το θάνατο
του κληρονοµουµένου, το κληρονοµικό του δικαίωµα, αναφέροντας τη συγγενική σχέση που τον
συνδέει µε τον κληρονοµούµενο και στην οποία στηρίζει την κλήση του στην κληρονοµιά ως
µεριδούχου, την ιδιότητα των επιδίκων ως κληρονοµιαίων αντικειµένων, την κατοχή και την
κατακράτησή τους από τον εναγόµενο ως κληρονόµο του διαθέτη την κατά τους νοµίµους
τύπους σύσταση διαθήκης µε την οποία προσεβλήθη η νόµιµη µοίρα του καθώς και να
προσδιορίσει το επί της κληρονοµίας ποσοστό, στο οποίο ανέρχεται η νόµιµη µοίρα του, και
για τον υπολογισµό αυτού, τα περιουσιακά στοιχεία - ως και την αποτίµησή του σε χρήµα - τα
οποία αποτελούν την κληρονοµία, και δη το είδος, την έκταση και την αξία καθενός, καθώς και
την ιδιότητά τους ως κληρονοµιαίων.
30. Τι είναι κληροδοσία και τι είναι καταπίστευµα;
i. Κληροδοσία: Η κληροδοσία είναι µια µορφή «ειδικής κληρονοµικής διαδοχής». Είναι
µια ειδική µορφή "κληρονοµιάς" εν ευρεία εννοία. Με την κληροδοσία περιέρχεται σε ένα
πρόσωπο ένα µεµονωµένο περιουσιακό στοιχείο του θανόντος, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να του
προσκτάται µόνο ωφέλεια χωρίς να γίνεται καθολικός διάδοχος του τελευταίου.
Δηλαδή, η κλασική κληρονοµική διαδοχή δεν είναι η µόνη µορφή διαδοχής ενός
προσώπου µετά το θάνατό του, απεναντίας ο νόµος προβλέπει και την κληροδοσία. Η
κληροδοσία συνίσταται στην παροχή από τον θανόντα µιας περιουσιακής ωφέλειας βάσει της
διαθήκης του, χωρίς το πρόσωπο του ωφελουµένου, του κληροδόχου, να γίνεται κληρονόµος
(1714 ΑΚ) . Είναι απλώς ειδικός, και όχι καθολικός, αιτία θανάτου διάδοχος του θανόντος, και
εποµένως δεν ευθύνεται για τα χρέη της κληρονοµίας. Για αυτό και άλλωστε βρίσκεται σε
δυσµενέστερη θέση από τον κληρονόµο, τόσο ως προς την κτήση του δικαιώµατος από την

κληροδοσία, του κληροδοτήµατος, το οποίο προϋποθέτει κατά κανόνα µεσολάβηση του
κληρονόµου (1995 ΑΚ), όσο και ως προς την ικανοποίησή της, αφού οι κληροδοσίες
ικανοποιούνται µετά τα χρέη της κληρονοµίας (1901 εδ’ β ΑΚ).
Από την άλλη, όταν κάποιος χαρακτηριστεί ως "κληροδόχος", αν προκύπτει ότι του
αφέθηκε µε διαθήκη ένα µεγάλο περιουσιακό στοιχείο, π.χ. ένα σπίτι, δε σηµαίνει ότι γίνεται
κληροδόχος, αλλά θεωρείται "κληρονόµος", δηλαδή ευθύνεται και για τα χρέη της κληρονοµίας.
Και αυτό κατά το άρθρο 1800 § 1 ΑΚ, κατά το οποίο αν ο διαθέτης άφησε στον τιµώµενο
ολόκληρη την περιουσία του ή ποσοστό της, ο τιµώµενος θεωρείται ότι έχει εγκατασταθεί ως
κληρονόµος, ακόµη και αν δεν ονοµάστηκε κληρονόµος αλλά κληροδόχος, ενώ κατά
το άρθρο 1800 § 2 ΑΚ, αν έχουν αφεθεί µόνο ειδικά αντικείµενα στον τιµώµενο, σε περίπτωση
αµφιβολίας θεωρείται κληροδόχος, ακόµη και αν ονοµάστηκε κληρονόµος.
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι είναι ισχυρή η εγκατάσταση κληρονόµου επί δήλου
πράγµατος, δηλαδή επί ειδικά καθοριζόµενου στοιχείου της κληρονοµιάς, η οποία υπάρχει αν
συνάγεται από τη διαθήκη θέληση του διαθέτη, µε τη µνεία του δήλου, να εγκαταστήσει τον
τιµώµενο ως κληρονόµο, ως άµεσο δηλαδή καθολικό του διάδοχο σε όλη την κληρονοµιά του ή
σε ποσοστό της. Μόνο σε περίπτωση αµφιβολίας, αν δηλαδή δεν προκύπτει θέληση του διαθέτη
για εγκατάσταση του τιµώµενου ως κληρονόµου, αυτός που τιµήθηκε µε το δήλον πράγµα
θεωρείται κληροδόχος.
Αναγκαία έννοµη συνέπεια του χαρακτηρισµού ως κληρονόµου, αυτού που µόνος ή
µαζί µε άλλους εγκαταστάθηκε επί ειδικού αντικειµένου είναι αφενός ότι η µνεία του δήλου έχει
την έννοια του προσδιορισµού του ποσοστού (κλάσµατος) της κληρονοµιάς στο οποίο αυτός
καλείται και το οποίο προσδιορίζεται κατά το λόγο της αξίας του δήλου σε σχέση προς την αξία
της όλης κληρονοµιάς και αποτελεί συνάµα (άρθρο 1890 ΑΚ) διάταξη του διαθέτη να περιληφθεί
το δήλον στην κατά ποσοστό µερίδα του τιµωµένου (διανεµητική) και αφετέρου ότι, αν πρόκειται
για τέτοια εγκατάσταση, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1801 § 2 και 1802 ΑΚ.
ii. Καταπίστευµα βλ. άρθρα 1923 επ.
Ο διαθέτης µπορεί να υποχρεώσει τον κληρονόµο να παραδώσει έπειτα από
ορισµένο γεγονός ή χρονικό σηµείο την κληρονοµία που απέκτησε ή ποσοστό της σε άλλον
(καταπιστευµατοδόχο). Τέτοια υποχρέωση δεν µπορεί να επιβληθεί στον καταπιστευµατοδόχο.
Το καταπίστευµα είναι «έµµεση κληρονοµική διαδοχή», δηλαδή ο διαθέτεις ορίζει ότι η
περιουσία του θα πάει στον «καταπιστευµατοδόχο» µετά από ένα γεγονός ή ένα χρονικό
σηµείο. Μέχρι να γίνει αυτό, επέρχεται αν δεν ορίζεται άλλως η εξ αδιαθέτου διαδοχή. Βλ.

