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Αριθμός 298/2015  

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 

 

Γ` Πολιτικό Τμήμα  

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Σίδερη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο 

Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ασπασία Μαγιάκου, 

Αρεοπαγίτες. 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Ιανουαρίου 2015, με την παρουσία και 

της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ: 

Της αναιρεσίβλητης: Σ. Μ. του Δ., η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο 

δικηγόρο της Γεώργιο Μπρόβα, με δήλωση κατ` άρθρο 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. 

Του αναιρεσιβλήτου: Π. Κ. του Δ., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον 

πληρεξούσιο δικηγόρο της Βίκτωρα Τσιλώνη. 

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 6/4/2012 αγωγή της ήδη αναιρεσείουσας, που 

κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 

19560/2013 ίδιου Δικαστηρίου και 1361/2014 του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 12/9/2014 

αίτησή της. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι 

διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η Εισηγήτρια Αρεοπαγίτης 

Ασπασία Μαγιάκου ανέγνωσε την από 5/1/2015 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε 

την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης. Ο πληρεξούσιος του αναιρεσιβλήτου ζήτησε την 

απόρριψη της αίτησης και την καταδίκη της αντιδίκου του στη δικαστική δαπάνη του. 

 

 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 ΑΚ, 1, 2 παρ.1, 3 παρ.1, 4 παρ.1, 5 και 13 του ν. 

3741/1929 προκύπτει, ότι επί ιδιοκτησίας κατ` ορόφους (οριζόντιας ιδιοκτησίας) 

δημιουργείται χωριστή κυριότητα επί ορόφου ή διαμερίσματος ορόφου και αναγκαστική 

κυριότητα, που αποκτάται αυτοδικαίως, κατ` ανάλογη μερίδα, επί των μερών της 

οικοδομής, που χρησιμεύουν στην κοινή χρήση όλων των οροφοκτητών, όπως είναι το 

έδαφος, τα θεμέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη και το δώμα. Μπορούν, όμως, οι 
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οροφοκτήτες με ομόφωνη απόφαση τους που πρέπει να καταρτιστεί με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο και να μεταγραφεί να ρυθμίσουν με διαφορετικό τρόπο το 

δικαίωμα χρήσης επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων μερών, και ειδικότερα, να 

συμφωνήσουν ότι κάποιος συνιδιοκτήτης θα έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί 

των πιο πάνω μερών της οικοδομής. Οι εν λόγω συμφωνίες συνήθως περιλαμβάνονται 

στον καταρτιζόμενο με κοινή συναίνεση όλων κανονισμό, χωρίς να αποκλείεται να 

περιληφθούν και στην ίδια τη συστατική πράξη της οροφοκτησίας. Περαιτέρω, σύμφωνα 

με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.1 του ν. 3741/1929 στην οριζόντια ιδιοκτησία οι 

συμφωνίες μεταξύ των συνιδιοκτητών για να είναι ισχυρές πρέπει να γίνονται με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο και να μεταγράφονται. Αν δεν τηρηθεί ο τύπος αυτός τότε 

οι εμπράγματες δικαιοπραξίες είναι άκυρες, οι δε ενοχικές ισχύουν μεταξύ των 

συμβληθέντων και δεν καταλαμβάνουν τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους και τους 

τρίτους. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που οι συνιδιοκτήτες κατ` απόκλιση του 

κανονισμού συμφωνήσουν επί θεμάτων που ρυθμίζονται σε αυτόν, χωρίς να συνταχθεί 

προς τούτο συμβολαιογραφικό έγγραφο και να υποβληθεί σε μεταγραφή, οπότε ναι μεν 

οι συμφωνίες αυτές δεν τροποποιούν τον κανονισμό και δεν παράγουν τα οικεία 

αποτελέσματα, πλην όμως, αν ρυθμίζουν ενοχικές σχέσεις, ισχύουν μεταξύ των 

συμβαλλομένων. Έτσι, αν δεν υπάρχει συμφωνία νομίμως καταρτισμένη για τη χορήγηση 

δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης του δώματος υπέρ κάποιου οροφοκτήτη, τότε ο 

τελευταίος δεν έχει το δικαίωμα να επικαλείται την ύπαρξη των πιο πάνω προφορικής 

συμφωνίας του, αφού αυτή, δεν μπορεί να αντλήσει το κύρος της από τις περί κοινωνίας 

διάταξης του ΑΚ, οι ρυθμίσεις των οποίων υποχωρούν έναντι των ειδικότερων ρυθμίσεων 

των άρθρων 4 και 13 του ν. 3741/1929. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 

ΚΠολΔ, προκύπτει ότι λόγος αναίρεσης για ευθεία παράβαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρμόσθηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής του, ή αν εφαρμόσθηκε, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το δικαστήριο 

προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην 

περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ` ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα 

ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγματικών περιστατικών που ανελέγκτως 

δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόμο 

και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης αν οι πραγματικές παραδοχές καθιστούν φανερή 

την παραβίαση. Τούτο συμβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα 

πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την 

εφαρμογή του ή δεν εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε 

αρκούσαν για την εφαρμογή του καθώς και όταν προέβη σε εσφαλμένη υπαγωγή των 

περιστατικών στη διάταξη, στο πραγματικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται. Κατά δε το 

άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη 

βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς 

σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόμιμης βάσης, 

κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, 

που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν προκύπτουν κατά 

τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία, 
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σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαία για την κρίση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι 

συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρμόστηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 

εφαρμογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης 

δημιουργούνται αμφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισμένη ουσιαστική διάταξη 

νόμου. Αναφέρεται σε πλημμέλειες αναγόμενες στη διατύπωση του αποδεικτικού 

πορίσματος και δεν ιδρύεται, όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόμενες στην εκτίμηση των 

αποδείξεων και ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθμιση και αιτιολόγηση του πορίσματος 

που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως και χωρίς 

αντιφάσεις. Ως ζητήματα, τέλος, των οποίων η μη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά 

τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόμιμη βάση, νοούνται μόνο 

οι ισχυρισμοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή στη θεμελίωση ή 

κατάργηση του δικαιώματος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως αμυντικό μέσο, όχι 

όμως και τα πραγματικά ή νομικά επιχειρήματα που συνέχονται με την αξιολόγηση και 

στάθμιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης 

αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης (ολ ΑΠ 24/1992). Στην προκείμενη περίπτωση, το 

Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφαση του δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα 

κρίσιμα πραγματικά περιστατικά: "Με βάση την υπ`αριθμό 4493/1970 οικοδομική άδεια 

που εκδόθηκε από το Γραφείο Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης έχει ανεγερθεί πολυώροφη 

οικοδομή (αμιγούς κτιρίου γραφείων) που βρίσκεται στο υπ` αριθμό 11 οικόπεδο του 

πρώτου τομέα της περίκαυστης Ζώνης της πόλης της Θεσσαλονίκης στη γωνία των οδών 

............ και ...... , αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο που περιλαμβάνει καταστήματα, 

επτά (7) τυπικούς ορόφους, ένα όροφο εν εσοχή (8° ) και δώμα και διέπεται από τις 

διατάξεις του ν. 3741/29 και τα άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ. Με το υπ`αριθμό …/1970 

προσύμφωνο μεταβιβάσεως ποσοστών οικοπέδου μετά δικαιώματος οικοδομήσεως του 

συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης .................. (άρθρο 15) συμφωνήθηκαν μεταξύ των 

συμβαλλομένων, δηλαδή δέκα (10) συνολικά οικοπεδούχων και του Β. Φ., εργολάβου και 

κατασκευαστή της οικοδομής επι λέξει τα εξής " ειδικώς συμφωνείται μεταξύ των 

συμβαλλομένων, ότι το δώμα της οικοδομής δεν θεωρείται κοινόχρηστος χώρος, αλλά 

ανήκει αποκλειστικώς εις τους οικοπεδούχους, ουδενός αγοραστού έχοντος δικαίωμα 

επ`αυτού, η εξαίρεσις αύτη απαραιτήτως θα μνημονεύεται εις τα εκάστοτε 

υπογραφόμενα οριστικά συμβόλαια υπό του εργολάβου. Του ανωτέρω δώματος 

επιτρέπεται να γίνει χρήσις παρακλητικώς και προσωρινώς μετά δικαιώματος 

κατασκευής επ`αυτού αποθήκης, εφόσον επιτραπεί και χορηγηθεί προς τούτο άδεια υπό 

του Πολεοδομικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, θα γίνεται ως ελέχθη χρήσις του δώματος 

τούτο παρακλητικώς και προσωρινώς μέχρις ότου επιτραπεί η καθ` ύψος επέκτασις και 

αρχίσουν οι σχετικές εργασίες προσθήκης, θα γίνεται  

επαναλαμβάνω χρήσις του δώματος τούτου μετά κατασκευής επ`αυτού αποθήκης 

παρακλητικώς παρά των ιδιοκτητών του εν εσοχή ορόφου και τούτο μέχρις ότου 

επιτραπεί η καθύψος επέκτασις και αρχίσουν οι σχετικές εργασίες ...." . Η συμφωνία αυτή 

επαναλαμβάνεται στον υπ`αριθμό …/1970 κανονισμό της πολυκατοικίας του ίδιου 

συμβολαιογράφου και την υπ` αριθμό …/1972 συμπληρωματική πράξη αυτού, που 

μεταγράφηκαν νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης 
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(τόμος …, αριθμοί 206 και 207 ), με τον οποίο (κανονισμό) ρυθμίσθηκαν τα δικαιώματα 

και οι υποχρεώσεις των συνιδιοκτητών (βλ. κεφάλαιο δεύτερο του νομίμως 

επικαλουμένου και προσκομιζόμενου κανονισμού με τον τίτλο "κοινόχρηστα και 

κοινόκτητα μέρη της οικοδομής"). Στο δώμα της οικοδομής κατασκευάσθηκε αποθήκη 

εμβαδού 9,975 τμ, η οποία έχει χωριστή είσοδο από την ταράτσα και βρίσκεται στο πίσω 

μέρος αυτής, σε συνέχεια του χώρου που χρησιμεύει για την απόληξη του κλιμακοστασίου 

και των μηχανημάτων του ανελκυστήρα. Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο κανονισμό 

της πολυκατοικίας η αποθήκη αυτή ανήκει αποκλειστικά στους οικοπεδούχους και μόνο 

κατά παράκληση και προσωρινά μέχρι να εκδοθεί άδεια για την καθ`ύψος επέκταση της 

οικοδομής, μπορούσαν να κάνουν χρήση οι ιδιοκτήτες του όγδοου (8ου ) εν εσοχή 

ορόφου. Ο όρος αυτός του κανονισμού παραμένει μέχρι σήμερα ισχυρός, αφού δεν 

εκδόθηκε άδεια για την καθ` ύψος επέκταση της οικοδομής, ούτε οι οικοπεδούχοι που 

είχαν συμβληθεί στο εργολαβικό και υπέγραψαν τον κανονισμό της πολυκατοικίας και τη 

συμπληρωματική αυτού πράξη τροποποίησαν τον όρο αυτό. Η ενάγουσα, προς 

θεμελίωση σχετικού δικαιώματος της επικαλείται ότι με προφορική συμφωνία που έλαβε 

χώρα το έτος 1972 μεταξύ του εργολάβου και κατασκευαστή της οικοδομής Β. Φ. και των 

οικοπεδούχων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονταν η σύζυγος του, η μητέρα του και 

η αδελφή της, συγκυρίες του οικοπέδου κατά ποσοστό 547°/00, συμφωνήθηκε η 

αποθήκη του δώματος να ανήκει κατά χρήση αποκλειστικά στον εργολάβο μέχρις ότου 

επιτραπεί η καθ`ύψος επέκταση της οικοδομής. Η προφορική όμως αυτή συμφωνία δεν 

είναι ισχυρά και δεν επιφέρει καμμία έννομη συνέπεια, καθόσον, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στη μείζονα σκέψη, για την τροποποίηση του όρου του ως άνω κανονισμού 

με τον οποίο υπήχθη η αποκλειστική χρήση του δώματος στους οικοπεδούχους, και με 

παρακλητική σχέση μπορούσαν να κάνουν χρήση οι ιδιοκτήτες του εν εσοχή όγδοου 

ορόφου, δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο με τη συναίνεση όλων των αρχικών 

συμβληθέντων ή των μετέπειτα συνιδιοκτητών και αφού η σχετική συμφωνία περιβληθεί 

τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποβληθεί σε μεταγραφή, προϋποθέσεις 

που δεν τηρήθηκαν εν προκειμένω. Πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε εκ των περί κοινωνίας 

διατάξεων του ΑΚ είναι δυνατόν να αντλήσει κύρος η προαναφερόμενη συμφωνία , διότι 

η ρύθμιση των διατάξεων τούτων, και ειδικά του άρθρου 789 ΑΚ, υποχωρεί προ της 

τοιαύτης των προαναφερόμενων άρθρων 4 και 13 του ν. 3741/1929 (ΑΠ 1218/1984, NOB 

33/800). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι με το υπ`αριθμό .../1981 συμβόλαιο του 

συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ................ , που μεταγράφηκε νόμιμα (τόμος ..., αριθ. 

3) ο εργολάβος ............. απέκτησε την κυριότητα των γραφείων του όγδοου εν εσοχή 

ορόφου και επτά (7) γραφείων του έβδομου ορόφου με αριθμούς εσωτερικής αρίθμησης 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Στο εν λόγω συμβόλαιο δεν περιλαμβάνεται κανένας όρος για τη χρήση 

της επίδικης αποθήκης. Το έτος 1985 δυνάμει του υπ` αριθμό .../1985 συμβολαίου 

πώλησης του προαναφερόμενου συμβολαιογράφου μεταβίβασε την κυριότητα 

ολόκληρου του όγδοου ορόφου, αποτελούμενο από επτά (7) γραφεία στην ομόρρυθμο 

εταιρεία "....". Μετά από διαδοχικές μεταβιβάσεις των γραφείων του όγδοου ο ορόφου ο 

εναγόμενος και ήδη εκκαλών με το υπ`αριθμό .../1997 συμβόλαιο γονικής παροχής της 

συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης .............. και το .../2008 συμβόλαιο αγοραπωλησίας 
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της ίδιας συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκαν νόμιμα, απέκτησε την κυριότητα πέντε 

(5) γραφείων του εν εσοχή ογδόου ορόφου. Το έτος 1993 απεβίωσε ο Β. Φ. και 

κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τη θυγατέρα του Β. Φ., η οποία με το υπ`αριθμό 

.../2008 συμβόλαιο πώλησης του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ................ που 

μεταγράφηκε νόμιμα μεταβίβασε στον δικαιοπάροχο της ενάγουσας την κυριότητα δύο 

συνεχόμενων γραφείων του έβδομου (7ου) ορόφου της πολυκατοικίας με αριθμούς 6 και 

7. Στο εν λόγω συμβόλαιο δεν γίνεται μνεία ότι μεταβιβάζεται το δικαίωμα αποκλειστικής 

χρήσης της επίδικης αποθήκης , ενώ στις 6-4-2008 συντάχθηκε η υπ`αριθμό .../2008 

πράξη εκχώρησης δικαιωμάτων του ίδιου συμβολαιογράφου, με βάση την οποία η 

πωλήτρια Β. Β. εκχώρησε το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της αποθήκης στον 

αγοραστή, το οποίο , σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πράξη εκχώρησης, δήλωσε ότι 

απέκτησε ως μοναδική εξ αδιαθέτου κληρονόμος του πατέρα της και ότι η αποθήκη 

αποτελεί παράρτημα του πωληθέντος με αριθμό 6 γραφείου. Στη συνέχεια η ενάγουσα 

με το υπ`αριθμό .../2009 συμβόλαιο γονικής παροχής του προαναφερόμενου 

συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα, απέκτησε την κυριότητα των 

προαναφερόμενων γραφείων του έβδομου ορόφου. Στο εν λόγω μεταβιβαστικό 

συμβόλαιο γίνεται μνεία για πρώτη φορά ότι εκτός από τα δύο γραφεία, απέκτησε και το 

δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της αποθήκη που βρίσκεται στο δώμα της οικοδομής. 

Όπως όμως αποδείχθηκε ο αποβιώσας εργολάβος και κατασκευαστής Β. Φ. δεν απέκτησε 

το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της επίδικης αποθήκης, ούτε περιήλθε αυτό με 

κληρονομική εξ αδιαθέτου διαδοχή στη θυγατέρα του -εκχωρήτρια Β. Φ., ώστε να μπορεί 

να το διαθέσει με την πράξη εκχώρησης. Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά που 

αποδείχθηκαν, η αποθήκη που βρίσκεται στο δώμα της οικοδομής ανήκει αποκλειστικά 

στους οικοπεδούχους και μόνο κατά παράκληση και προσωρινά, μέχρι να εκδοθεί άδεια 

για την καθ`ύψος επέκταση της οικοδομής, μπορούν να κάνουν χρήση οι ιδιοκτήτες του 

όγδοου (8ου ) εν εσοχή ορόφου. Κατά τα έτη 1972-1999 η εταιρεία "..............", έκανε 

χρήση της αποθήκης του δώματος ως μισθώτρια (βοηθός κατοχής) των γραφείων του 8ου 

ορόφου με βάση τον σχετικό όρο του κανονισμού. Μετά τη λύση της μίσθωσης έκανε 

χρήση της αποθήκης η απώτερη δικαιοπάροχος του εναγομένου ομόρρυθμη εταιρεία 

"....." ως ιδιοκτήτρια γραφείων του όγδοου (8ου) εν εσοχή ορόφου. Η ενάγουσα απέκτησε 

την κυριότητα δύο συνεχόμενων γραφείων του έβδομου (7ου) ορόφου και, συνεπώς, δεν 

έχει αποκτήσει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της επίδικης αποθήκης". 

 

Με βάση τις παραδοχές αυτές το Εφετείο έκρινε ότι: α) με ειδική συμφωνία των 

συνιδιοκτητών που περιλήφθηκε στον καταρτισθέντα με συμβολαιογραφικό έγγραφο και 

μεταγραφή κανονισμό της πολυκατοικίας η αποκλειστική χρήση το δώματος μετά της 

κατασκευασθείσας επ` αυτού επίδικης αποθήκης θα ανήκει στους οικοπεδούχους, και 

περαιτέρω ότι μόνον παρακλητικώς, μέχρις ότου επιτραπεί η καθ` ύψος επέκταση της 

οικοδομής, η χρήση αυτών (δώματος και αποθήκης) θα ανήκει στους ιδιοκτήτες του 8ου 

εν εσοχή ορόφου, στους οποίους περιλαμβάνεται η απώτερη δικαιοπάροχος του 

αναιρεσιβλήτου (εναγομένου) ομόρρυθμη εταιρεία "............", και β) η επικαλούμενη από 
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την ενάγουσα και ήδη αναιρεσείουσα (συνιδιοκτήτρια γραφείων του 7ου ορόφου) 

προφορική συμφωνία, μεταξύ του εργολάβου της οικοδομής (απώτερου δικαιοπαρόχου 

της) και των οικοπεδούχων ότι η αποκλειστική χρήση της επίδικης αποθήκης θα ανήκει 

στον εργολάβο}και κατ` επέκταση, στην ίδια είναι ανίσχυρη και δεν επιφέρει καμία 

έννομη συνέπεια ως προς τον προαναφερθέντα όρο του κανονισμού, που ρυθμίζει με τον 

τρόπο που προαναφέρθηκε, το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της αποθήκης. 

Ακολούθως δέχθηκε κατ` ουσία την έφεση του αναιρεσιβλήτου (εναγομένου-

εκκαλούντα) και απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμη την ένδικη αγωγή της αναιρεσείουσας 

(ενάγουσας-εφεσίβλητης) για αναγνώριση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και 

κατοχής της επίδικης αποθήκης και υποχρέωση απόδοσης της από τον αναιρεσίβλητο, 

αφού εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση που είχε εκφέρει αντίθετη κρίση. Κρίνοντας 

έτσι, το Εφετείο δεν παραβίασε με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή τις ουσιαστικού 

δικαίου διατάξεις των άρθρων 1002, 1113, 1117 ΑΚ, 1, 2παρ.1, 3,4, 5, 7 και 13 του ν. 

3741/1929 ούτε στέρησε την απόφαση του από νόμιμη βάση, αφού διέλαβε σ` αυτή 

πλήρεις και σαφείς αιτιολογίες για την κρίση του ως προς τα πιο πάνω ουσιώδη ζητήματα, 

οι οποίες (αιτιολογίες) καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο της ορθής εφαρμογής 

των προαναφερόμενων ουσιαστικών διατάξεων. Επομένως, οι πρώτος και δεύτερος λόγοι 

της αίτησης αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ.1 και 19, με τους οποίους η αναιρεσείουσα 

υποστηρίζει τα αντίθετα είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Ο λόγος αναίρεσης από το 

άρθρο 559 αρ.11 περ.γ` ΚΠολΔ, ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας παρέλειψε να 

λάβει υπόψη του κατά τη διαμόρφωση του αποδεικτικού του πορίσματος αποδεικτικά 

μέσα που παραδεκτώς και νομίμως επικαλέστηκαν οι διάδικοι, χρήσιμα προς άμεση ή 

έμμεση απόδειξη πραγματικών γεγονότων με ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, 

δηλαδή στο διατακτικό της απόφασης, αφού μόνο ένα τέτοιο γεγονός καθίσταται 

αντικείμενο απόδειξης (ολ ΑΠ 42/2002). Περαιτέρω, όμως, θα πρέπει το συγκεκριμένο 

αποδεικτικό μέσο να μπορούσε να επηρεάσει αποφασιστικά το συμπέρασμα του 

δικανικού συλλογισμού, εάν είχε ληφθεί υπόψη. Στην προκείμενη περίπτωση, με τον 

τρίτο λόγο αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. γ` ΚΠολΔ, αποδίδεται στο Εφετείο 

ότι δεν έλαβε υπόψη: α) το από 28/6/1985 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (το οποίο 

αποτελεί συνέχεια του από 6/10/1972 ομοίου) μεταξύ του εργολάβου Β. Φ. (αρχικού 

δικαιοπαρόχου της αναιρεσείουσας), ενεργούντος ατομικά και για λογαριασμό των Β. Φ., 

Κ. Φ., Ι. Κ., Ν. Π. αφενός και της ανώνυμης εταιρείας "................................." αφετέρου, 

β) τις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων Ε2, των οικονομικών ετών 1992-1994 που 

υπέβαλε ο πιο πάνω εργολάβος στην αρμόδια ΔΟΥ, γ) τις όμοιες καταστάσεις των 

οικονομικών ετών 1994-1997 που υπέβαλε η Β. Φ. (μετά το θάνατο του πατέρα της Β. Φ. 

το 1993) στην αρμόδια ΔΟΥ και δ) την ένορκη κατάθεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο 

του μάρτυρα Δ. Μ., που επικαλέσθηκε η αναιρεσείουσα στο δικαστήριο της ουσίας για 

την απόδειξη του αγωγικού ισχυρισμού της ότι είχε αποκτήσει δικαίωμα αποκλειστικής 

χρήσης της επίδικης αποθήκης. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αλυσιτελής, αφού 

δεν πλήττει επιτυχώς την παραδοχή του Εφετείου ότι η επικαλούμενη από την 

αναιρεσείουσα προφορική συμφωνία, κατά το έτος 1972, μεταξύ του πιο πάνω εργολάβου 

(απώτερου δικαιοπαρόχου της) και των οικοπεδούχων για αποκλειστική χρήση από τον 
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πρώτο της αποθήκης του δώματος μέχρις ότου επιτραπεί η καθ` ύψος επέκταση της 

οικοδομής δεν είναι ισχυρά έναντι του αναιρεσιβλήτου (εναγομένου-συνιδιοκτήτη των 

γραφείων του 8ου εν εσοχή ορόφου), διότι δεν περιβλήθηκε το συμβολαιογραφικό τύπο 

και δεν μεταγράφηκε. Η περαιτέρω αιτίαση που προβάλλεται με τον τέταρτο και 

τελευταίο λόγο του αναιρετηρίου από το άρθρο 559 αρ.20 ΚΠολΔ για παραμόρφωση από 

το Εφετείο του περιεχομένου του προαναφερθέντος από 28/6/1985 ιδιωτικού 

συμφωνητικού μίσθωσης, αναφορικά με τα συμβαλλόμενα μέρη, είναι επίσης 

απορριπτέα ως αλυσιτελής, αφού πλήττει ανεπιτυχώς την κατά την εξέταση του τρίτου 

λόγου αναίρεσης πιο πάνω παραδοχή της προσβαλλόμενης απόφασης ότι είναι ανίσχυρη 

έναντι του αναιρεσιβλήτου η προφορική συμφωνία παραχώρησης δικαιώματος 

αποκλειστικής χρήσης της επίδικης αποθήκης στον απώτερο δικαιοπάροχο της 

αναιρεσείουσας, Β. Φ., και, κατ` επέκταση, στην ίδια. 

 

Κατ` ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ως 

αβάσιμη, να διαταχθεί η εισαγωγή στο δημόσιο ταμείο του κατατεθέντος παραβόλου 

(άρθρο 495 παρ. 4 ΚΠολΔ) και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στη δικαστική δαπάνη 

του παριστάμενου αναιρεσιβλήτου κατά το νόμιμο αίτημα του τελευταίου (άρθρα 176, 

183, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ). 

 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την από 12/9/2014 αίτηση της Σ. Μ. για αναίρεση της 1361/2014 απόφασης 

του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

 

Διατάσσει την εισαγωγή του κατατεθέντος παραβόλου στο δημόσιο ταμείο. 

 

Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στη δικαστική δαπάνη του παριστάμενου 

αναιρεσιβλήτου, την οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2700) ευρώ. 

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 17 Φεβρουαρίου 2015. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 18 

Μαρτίου 2015. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


