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Αρικμόσ 200/2018  

 

ΣΟ ΔΙΚΑΣΘΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Δ’ Πολιτικό Σμιμα  

 

υγκροτικθκε από τουσ Δικαςτζσ: Ειρινθ Κιουρκτςόγλου - Πετρουλάκθ, Αντιπρόεδρο του 

Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Καλαματιανό, Ειρινθ Καλοφ, οφία Ντάντου και Μαρία 

Σηανακάκθ, Αρεοπαγίτεσ. 

υνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Κατάςτθμά του, ςτισ 6 Οκτωβρίου 2017, με τθν 

παρουςία και του Γραμματζα Ακαναςίου Λιάπθ, για να δικάςει μεταξφ: 

Σων αναιρεςειόντων: 1) Β. . του Ν., που δεν παραςτάκθκε και 2) Ε. ςυη. Ι. Μ., το γζνοσ Β. 

., κατοίκου ..., θ οποία εκπροςωπικθκε από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο τθσ Ιάκωβο 

Μακιουδάκθ, που διλωςε ςτο ακροατιριο ότι ο Β. . (1οσ) απεβίωςε ςτισ 21-4-2016 και τθ 

βιαίωσ διακοπείςα δίκθ ςυνεχίηουν οι νόμιμοι εξ αδιακζτου κλθρονόμοι του α) . χα Β. ., 

το γζνοσ . Κ., β) Ν. . του Β., κάτοικοι ... και γ) Ε. . του Β. (2θ αναιρεςείουςα), οι οποίοι 

εκπροςωποφνται από τον ίδιο. 

Σων αναιρεςιβλιτων: 1) Ι. Μ. του Θ., 2) Μ. Δ. του ., κατοίκων ... και 3) Φ. Κ. του Γ., 

κατοίκου ..., ωσ διαχειρίςτριασ και νομίμου εκπροςϊπου τθσ ςυνιδιοκτθςίασ τθσ επί τθσ 

οδοφ ... οικοδομισ γραφείων και καταςτθμάτων, εκ των οποίων οι 1οσ και 2θ 

εκπροςωπικθκαν από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο τουσ Ανδρζα Βροντάκθ με διλωςθ του 

άρκρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και θ 3θ παραςτάκθκε αυτοπροςϊπωσ με τθν ιδιότθτά τθσ ωσ 

δικθγόρου με διλωςθ του άρκρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ. 

Θ ζνδικθ διαφορά άρχιςε με τθν από 5-1-2010 αγωγι των 1ου και 2θσ των ιδθ 

αναιρεςιβλιτων, που κατατζκθκε ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο Ακθνϊν και ςυνεκδικάςτθκε 

με τθν από 15-2-2011 πρόςκετθ παρζμβαςθ του τότε διαχειριςτι και νομίμου εκπροςϊπου 

τθσ ςυνιδιοκτθςίασ τθσ επί τθσ οδοφ ... οικοδομισ γραφείων και καταςτθμάτων Χ. Κ..  

Εκδόκθκαν οι αποφάςεισ: 134/2014 οριςτικι του ίδιου Δικαςτθρίου και 3737/2015 του 

Μονομελοφσ Εφετείου Ακθνϊν.  

Σθν αναίρεςθ τθσ τελευταίασ απόφαςθσ ηθτοφν οι αναιρεςείοντεσ με τθν από 4-1-2016 

αίτθςι τουσ. 

Κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ αυτισ, με Ειςθγιτρια τθν Αρεοπαγίτθ Μαρία Σηανακάκθ, 

που εκφωνικθκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραςτάκθκαν όπωσ ςθμειϊνεται πιο πάνω.  

Ο πλθρεξοφςιοσ των αναιρεςειόντων ηιτθςε τθν παραδοχι τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ και τθν 

καταδίκθ του αντιδίκου μζρουσ ςτθ δικαςτικι δαπάνθ. 

 

ΚΕΦΘΘΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Επειδι από τισ διατάξεισ των άρκρων 286 επ. περ. α’ , 287, 291 Κ.Πολ.Δ., που εφαρμόηονται 

κατά το άρκρο 573 παρ. 1 του ίδιου Κϊδικα και ςτθν αναιρετικι δίκθ, προκφπτει ότι θ δίκθ 

διακόπτεται αν μετά τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ και μζχρι να τελειϊςει θ 

προφορικι ςυηιτθςθ μετά τθν οποία εκδίδεται θ οριςτικι απόφαςθ του Αρείου Πάγου, 



αποβιϊςει κάποιοσ διάδικοσ. Θ διακοπι επζρχεται από τθ γνωςτοποίθςθ προσ τον αντίδικο 

του λόγου διακοπισ με επίδοςθ δικογράφου ι με προφορικι διλωςθ ςτο ακροατιριο ι 

εκτόσ του ακροατθρίου κατά τθν επιχείρθςθ τθσ διαδικαςτικισ πράξθσ. Θ δίκθ που 

διακόπθκε μπορεί να επαναλθφκεί εκουςίωσ ρθτϊσ με διλωςθ των κλθρονόμων του 

κανόντοσ ςτο ακροατιριο κατά τθν εκφϊνθςθ τθσ υπόκεςθσ προσ ςυηιτθςθ, ακόμα και 

ταυτόχρονα με τθ διλωςθ διακοπισ, εφόςον παρίςταται ο αντίδικοσ, είτε με τθν επίδοςθ 

ιδιαιτζρου δικογράφου ι και με εξϊδικθ διλωςθ, αλλά και ςιωπθρϊσ με τθν κοινοποίθςθ 

κλιςθσ για ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ (ΑΠ 711/2015, ΑΠ 1726/2013). τθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ, όπωσ προκφπτει από τα διαδικαςτικά ζγγραφα τθσ υπόκεςθσ ο 1οσ αρχικόσ 

αναιρεςείων, Β. . του Ν., απεβίωςε ςτισ 21-4-1016, δθλαδι μετά τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 

αναίρεςθσ, που κατατζκθκε ςτισ 8-1-2016 και κλθρονομικθκε από τουσ εξ αδιακζτου 

κλθρονόμουσ του, . χιρα Β. . (εν ηωι νόμιμθ ςφηυγοσ αυτοφ) και από τα γνιςια τζκνα 

τουσ, Ν. . και Ε. .. Οι ωσ άνω κλθρονόμοι του αρχικοφ 1ου αναιρεςείοντα με διλωςθ του 

πλθρεξουςίου δικθγόρου τουσ, Ι. Μ., που ζγινε ςτο ακροατιριο και καταχωρικθκε ςτα 

ταυτάρικμα με τθν παροφςα απόφαςθ πρακτικά γνωςτοποίθςαν ςτουσ αναιρεςίβλθτουσ το 

γεγονόσ του κανάτου του κακολικοφ δικαιοπαρόχου τουσ και ταυτόχρονα διλωςαν, ότι 

ςυνεχίηουν γι’ αυτόν τθ διακοπείςα δίκθ. Ο κάνατοσ και θ ςυγγενικι ςχζςθ που ςτθρίηει τθν 

κλθρονομικι διαδοχι αποδεικνφονται από τθν προςκομιηόμενθ από τουσ ωσ άνω 

αναιρεςείοντεσ -κλθρονόμουσ λθξιαρχικι πράξθ κανάτου με αρικμό ...-4-2016 του 

λθξιάρχου ..., το με αρ. .../ 4-5-2016 πιςτοποιθτικό πλθςιεςτζρων ςυγγενϊν του ..., τα με 

αρ. ...26-9-2017 και ...25-5-2017 πιςτοποιθτικά περί μθ δθμοςίευςθσ διακικθσ του 

Ειρθνοδικείου Θεςςαλονίκθσ και τθ με αρικμό .../4-5-2017 πράξθ αποδοχισ κλθρονομίασ 

τθσ ςυμ/φου Θεςςαλονίκθσ, Η. Κ.. 

υνεπϊσ, νομίμωσ επαναλαμβάνεται θ διακοπείςα δίκθ και παραδεκτϊσ χωρεί θ ςυηιτθςθ 

τθσ υπόκεςθσ για τουσ ανωτζρω εξ αδιακζτου κλθρονόμουσ του 1ου αρχικοφ 

αναιρεςείοντα. 

Περαιτζρω θ κρινόμενθ από 4-1-2016 (αρ. .../2016) αίτθςθ για τθν αναίρεςθ τθσ υπ’ αρ. 

3737/2015 οριςτικισ απόφαςθσ του Μονομελοφσ Εφετείου Ακθνϊν, που εκδόκθκε με τθν 

ειδικι διαδικαςία των διαφορϊν περί οροφοκτθςίασ (άρκρα 17 παρ. 3 ςε ςυνδ. 647 παρ. 2 

ΚΠολΔ, όπωσ ίςχυαν τότε), ζχει αςκθκεί νόμιμα, εμπρόκεςμα και πρζπει να ερευνθκεί ωσ 

προσ το παραδεκτό και βάςιμο των κατ’ ιδίαν λόγων αυτισ (άρκρ. 577 παρ. 3 ΚΠολΔ). 

Από τισ διατάξεισ των άρκρων 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1, 5 εδ. α’ , 7 παρ. 1, 8 και 13 του Ν. 

3741/1929, "περί ιδιοκτθςίασ κατ’ ορόφουσ", που διατθρικθκε ςε ιςχφ και μετά τθν 

ειςαγωγι του Αςτικοφ Κϊδικα με το άρκρο 54 του Ειςαγωγικοφ νόμου αυτοφ, και 1117 του 

ΑΚ, ςυνάγεται ότι επί οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ ιδρφεται κυρίωσ μεν χωριςτι κυριότθτα ςε 

όροφο οικοδομισ ι διαμζριςμα ορόφου, παρεπομζνωσ δε και αναγκαςτικι ςυγκυριότθτα, 

που αποκτάται αυτοδικαίωσ, κατ’ ανάλογθ μερίδα, ςτα μζρθ του όλου ακινιτου, που 

χρθςιμεφουν ςε κοινι απ’ όλουσ τουσ οροφοκτιτεσ χριςθ. Μεταξφ των μερϊν αυτϊν 

περιλαμβάνονται, κατά ενδεικτικι ςτισ διατάξεισ αυτζσ απαρίκμθςθ, το ζδαφοσ, τα 

κεμζλια, οι πρωτότοιχοι, θ ςτζγθ, οι καπνοδόχοι, οι αυλζσ, τα φρεάτια ανελκυςτιρων, οι 

εγκαταςτάςεισ κεντρικισ κζρμανςθσ, το θλιακωτό δϊμα. Εξάλλου, με βάςθ το άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 του Ν. 3741/1929, προςδιορίηονται τα κριτιρια υπαγωγισ ςτθν ομάδα των 

κοινοκτιτων και κοινοχριςτων μερϊν τθσ οικοδομισ, που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθ 

ςυμφωνία ι ςτο νόμο. Ειδικότερα, ο προςδιοριςμόσ των κοινοκτιτων και κοινοχριςτων 



αυτϊν μερϊν, γίνεται, είτε με τθ ςυςτατικι τθσ οροφοκτθςίασ δικαιοπραξία, είτε με 

ιδιαίτερεσ ςυμφωνίεσ μεταξφ όλων των οροφοκτθτϊν, κατά τα άρκρα 4 παρ. 1, 5 και 13 του 

Ν. 3741/1929, δθλαδι με ςφμφωνθ απόφαςι τουσ, που πρζπει να καταρτιςκεί με 

ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο και να μεταγραφεί. Αν τοφτο δεν γίνει, αν δθλαδι δεν ορίηεται 

τίποτα από τθν ωσ άνω δικαιοπραξία, οφτε με ιδιαίτερεσ ςυμφωνίεσ, τότε ιςχφει ο 

προςδιοριςμόσ, που προβλζπεται από τισ ωσ άνω διατάξεισ. τθν τελευταία περίπτωςθ, 

κριτιριο για το χαρακτθριςμό πράγματοσ ωσ κοινόκτθτου και κοινόχρθςτου, είναι ο κατά τθ 

φφςθ του προοριςμόσ για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυνιδιοκτθτϊν με τθν κοινι από αυτοφσ 

χριςθ του. Δεδομζνου δε, ότι θ κεςπιηόμενθ με τα άρκρα 1002 ΑΚ και 1 επ. του Ν. 3741/ 

1929 αποκλειςτικι (χωριςτι) κυριότθτα επί ορόφου ι τμιματοσ ορόφου, αποτελεί τθν 

εξαίρεςθ του κανόνα superficies solo cedit, που ζχει περιλθφκεί ςτο άρκρο 1001 εδ. α’ του 

ΑΚ, οποιοδιποτε μζροσ του όλου ακινιτου που δεν ορίςτθκε ι δεν ορίςτθκε ζγκυρα, με το 

ςυςτατικό τθσ οροφοκτθςίασ τίτλο, ότι αποτελεί αντικείμενο τθσ αποκλειςτικισ κυριότθτασ 

κάποιου ςυνιδιοκτιτθ, υπάγεται αυτοδικαίωσ από το νόμο, κατ’ εφαρμογι του ανωτζρω 

κανόνα, ςτα αντικείμενα τθσ αναγκαςτικισ ςυγκυριότθτασ επί του εδάφουσ και κεωρείται 

κοινόκτθτο και κοινόχρθςτο μζροσ του ακινιτου (Ολ.ΑΠ 23/2000). Ειδικότερα, επί 

οριηοντίου ιδιοκτθςίασ, θ κυρία είςοδοσ τθσ οικοδομισ, θ αυλι, οι πρωτότοιχοι, τα κεμζλια, 

(οι κλίμακεσ ανόδου προσ το δϊμα και το θλιακό δϊμα (ταράτςα), εξομοιοφμενο με τθ 

ςτζγθ τθσ οικοδομισ), αποτελοφν αντικείμενο αναγκαίασ ςυγκυριότθτασ και κοινόχρθςτα 

πράγματα για όλουσ τουσ ιδιοκτιτεσ ορόφων ι διαμεριςμάτων, κακζνασ από τουσ οποίουσ 

δικαιοφται να ποιείται απόλυτθ χριςθ, εκτόσ εάν με ςυμφωνία που τον δεςμεφει, 

αποκλείςτθκε από το δικαίωμα αυτό, το οποίο διαφυλάχκθκε για μερικοφσ μόνο από τουσ 

ιδιοκτιτεσ. Επιτρζπεται δε, κατά παρζκκλιςθ από τα οριηόμενα με τθν ενδοτικισ φφςεωσ 

διάταξθ του άρκρου 2 του Ν. 3741/1929, με ειδικι μεταξφ των ςυνιδιοκτθτϊν του εδάφουσ 

ςυμφωνία, που καταρτίηεται με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο και καταχωρίηεται ςτα βιβλία 

μεταγραφϊν (άρκρο 5 και 13 παρ. 1 του Ν. 3741/1929), το δικαίωμα να παραχωρθκεί 

αποκλειςτικϊσ ςε κάποιουσ από τουσ ςυνιδιοκτιτεσ ι και ςε ζναν από αυτοφσ θ χριςθ ςε 

κάποιο από αυτά τα κοινά μζρθ, οπότε θ χριςθ του δεν ανικει ςε όλουσ από κοινοφ τουσ 

ςυνιδιοκτιτεσ του εδάφουσ (ΑΠ 92/2017, ΑΠ 892/2015, ΑΠ 1250/2011). Περαιτζρω, από τισ 

ίδιεσ ωσ άνω διατάξεισ προκφπτει ότι κάκε ςυνιδιοκτιτθσ δικαιοφται να προβαίνει ςε 

απόλυτθ χριςθ των κοινοχριςτων μερϊν τθσ οικοδομισ, να ενεργεί επιςκευζσ και 

ανανεϊςεισ αυτϊν, κακϊσ και μεταβολζσ και προςκικεσ, με τον όρο ότι δεν παραβλάπτει 

τα δικαιϊματα των άλλων ιδιοκτθτϊν και δεν μεταβάλλει τον ςυνικθ προοριςμό αυτϊν ι 

δεν δθμιουργοφνται κίνδυνοι για τθ ςτατικι τθσ οικοδομισ ι των διαμεριςμάτων τθσ, δεν 

παρεμποδίηεται θ ςφγχρθςθ εκ μζρουσ των λοιπϊν οροφοκτθτϊν, δεν επζρχονται 

μεταβολζσ ςτθν αιςκθτικι του κτιρίου και δεν κίγεται θ αςφάλειά του (ΑΠ 1501/2011). Αν 

και πότε κίγονται τα δικαιϊματα των λοιπϊν ςυνιδιοκτθτϊν ι υπάρχει μεταβολι του 

ςυνικουσ προοριςμοφ των κοινϊν μερϊν με τθ χριςθ τουσ από οριςμζνουσ ςυνιδιοκτιτεσ, 

κρίνεται, κατά περίπτωςθ, με βάςθ τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ και ςτο πλαίςιο του 

γενικότερου ςυμφζροντοσ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ ςχζςεωσ τθσ οροφοκτθςίασ. Κάκε 

ςυνιδιοκτιτθσ, εφόςον από τισ ενζργειεσ άλλου ςυνιδιοκτιτθ παραβλάπτεται ςτθ χριςθ 

των κοινϊν πραγμάτων και μειϊνεται θ αςφάλεια τθσ οικοδομισ, ζχει το δικαίωμα να 

ηθτιςει με αγωγι τθν επαναφορά των πραγμάτων ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ (ΑΠ 

357/2006 και 1830/2005). 



Κατά το άρκρο 559 αρ. 11 περ. γ’ ΚΠολΔ, αναίρεςθ επιτρζπεται, αν το δικαςτιριο, παρά το 

νόμο, δεν ζλαβε υπόψθ αποδεικτικά μζςα, που οι διάδικοι επικαλζςκθκαν και 

προςκόμιςαν. Από τθ διάταξθ αυτι, ςυνδυαηόμενθ με εκείνεσ των άρκρων 335, 338 ζωσ 

340 και 346 του ίδιου κϊδικα, προκφπτει, ότι το δικαςτιριο τθσ ουςίασ, προκειμζνου να 

ςχθματίςει δικανικι πεποίκθςθ για τθ βαςιμότθτα των πραγματικϊν ιςχυριςμϊν των 

διαδίκων, που ζχουν ουςιϊδθ επιρροι ςτθν ζκβαςθ τθσ δίκθσ, που επιδροφν δθλαδι ςτο 

διατακτικό τθσ αποφάςεωσ (Ολ.ΑΠ 2/2008), οφείλει να λάβει υπόψθ τα νομίμωσ 

προςκομιςκζντα, είτε προσ άμεςθ απόδειξθ, είτε για τθ ςυναγωγι δικαςτικϊν τεκμθρίων 

αποδεικτικά μζςα, εφόςον γίνεται ςαφισ και οριςμζνθ επίκλθςθ αυτϊν από το διάδικο. 

Είναι δε ςαφισ και οριςμζνθ θ επίκλθςθ, όταν είναι ειδικι και από αυτιν προκφπτει θ 

ταυτότθτά του. Καμμιά ωςτόςο διάταξθ δεν επιβάλλει τθν ειδικι μνεία και τθ χωριςτι 

αξιολόγθςθ κακενόσ από τα αποδεικτικά μζςα, που επικαλζςκθκαν και προςκόμιςαν οι 

διάδικοι, αλλά αρκεί θ γενικι μνεία των κατ’ είδοσ αποδεικτικϊν μζςων. Ζτςι, απαιτείται 

ειδικι μνεία τθσ ζκκεςθσ πραγματογνωμοςφνθσ, γιατί αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό 

μζςο, ενϊ οι κατ’ άρκρο 390 ΚΠολΔ γνωμοδοτιςεισ προςϊπων με ειδικζσ γνϊςεισ, δεν 

είναι ιδιαίτερα αποδεικτικά μζςα, αλλά ζγγραφα με ιδιάηουςα ρφκμιςθ και γι’ αυτό θ μνεία 

τθσ απόφαςθσ περί λιψθσ υπόψθ των προςκομιςκζντων εγγράφων περιλαμβάνει και τισ 

γνωμοδοτιςεισ αυτζσ (Ολ.ΑΠ 8, 12/2005). Μόνο αν από τθ γενικι ι και ρθτι ακόμθ 

αναφορά, ςε ςυνδυαςμό με το περιεχόμενο τθσ απόφαςθσ, δεν προκφπτει κατά τρόπο 

αναμφίβολο (Ολ.ΑΠ 2/2008) ι κατ’ άλλθ ζκφραςθ αδιςτάκτωσ βζβαιο (Ολ.ΑΠ 14/2005), ότι 

λιφκθκε υπόψθ κάποιο ςυγκεκριμζνο αποδεικτικό μζςο, ςτοιχειοκετείται ο αναιρετικόσ 

αυτόσ λόγοσ (ΑΠ 145/2015, ΑΠ 224/2015, ΑΠ 1294/2014). 

Με τον 1ο λόγο τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ και τον ςυναφι 2ο, κατά το Β’ ςκζλοσ αυτοφ, οι 

αναιρεςείοντεσ αποδίδουν ςτθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ τθν πλθμμζλεια εκ του άρκρου 

559 αρ. 11 περ. γ’ ΚΠολΔ, με τθν αιτίαςθ ότι το Εφετείο δεν ζλαβε υπόψθ του αποδεικτικά 

μζςα, που είχαν προςκομίςει με νόμιμθ επίκλθςθ και ιταν ουςιϊδθ για τθν απόδειξθ τθσ 

ζνςταςθσ καταχρθςτικισ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ των αναιρεςιβλιτων, ςφμφωνα με τθν 

οποία οι αναιρεςείοντεσ ιςχυρίςτθκαν, ότι οι αναιρεςίβλθτοι καταχρθςτικά ηθτοφςαν με 

τθν αγωγι τουσ τθν κακαίρεςθ του αικρίου τθσ κοινισ οικοδομισ, ενόψει τθσ ανοχισ των 

ιδίων και των δικαιοπαρόχων τουσ ςτο υφιςτάμενο από το ζτοσ 1960 αίκριο, δθλαδι πολφ 

πριν τθν αγορά κατά το ζτοσ 2000 των καταςτθμάτων-οριηοντίων ιδιοκτθςιϊν από τουσ 

αναιρεςείοντεσ επί τθσ επίκοινθσ πολυκατοικίασ και ειδικότερα, ότι τα αποδεικτικά ωσ άνω 

ςτοιχεία είναι τα εξισ: 1) τα πρακτικά ςυνεδρίαςθσ του πρωτοβάκμιου Δικαςτθρίου, 2) θ 

από 15-2-2011 πρόςκετθ παρζμβαςθ, 3) θ υπ’ .../2001 οικοδομικι άδεια τθσ Πολεοδομίασ 

..., 4) το από Ιανουαρίου 2011 τοπογραφικό διάγραμμα των καταςτθμάτων με αρ. ... του 

αρχιτζκτονα μθχανικοφ . Λ., 5) οι από Φεβρουαρίου 2011 κεωρθμζνεσ κατόψεισ των 

ανωτζρω καταςτθμάτων των αναιρεςειόντων, 6) θ από 22-2-2001 διλωςθ αυτοψίασ του . 

Λ., 7) το ςυνθμμζνο ... τθσ άδειασ οικοδομισ-ανακαίνιςθσ ςτθν από 29-4-2014 τεχνικι 

ζκκεςθ του αρχιτζκτονα-μθχανικοφ . Λ., με ςυνθμμζνθ τθν υπ’ .../2011 οικοδομικι άδεια 

και τθν από 22-2-2001 διλωςθ αυτοψίασ και 8) τισ φωτογραφίεσ με αρ. χετικοφ .... 

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ, από τθν παραδεκτι επιςκόπθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 

απόφαςθσ και των λοιπϊν διαδικαςτικϊν εγγράφων τθσ δίκθσ (άρκρ. 561 αρ. 2 ΚΠολΔ) 

προκφπτει ότι με τθν από 5-1-2010 (αρ. .../2010) αγωγι, όπωσ το περιεχόμενό τθσ 

διευκρινίςτθκε με διλωςθ που καταχωρικθκε ςτα πρακτικά του πρωτοβάκμιου 



Δικαςτθρίου, οι ενάγοντεσ και ιδθ 1οσ και 2θ αναιρεςίβλθτοι ιςχυρίςτθκαν, ότι είναι 

ςυγκφριοι πζντε (5) οριηοντίων ιδιοκτθςιϊν τθσ πολυόροφθσ οικοδομισ, που βρίςκεται 

ςτθν οδό ... ςτθν Ακινα και ζχει υπαχκεί ςτο κακεςτϊσ οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ του Ν. 

3741/1929 και των άρκρων 1002 και 1117 ΑΚ, ότι οι εναγόμενοι και ιδθ αναιρεςείοντεσ 

είναι ςυγκφριοι δφο (2) οριηοντίων ιδιοκτθςιϊν - καταςτθμάτων του ιςογείου ορόφου τθσ 

οικοδομισ και ότι, κατά παράβαςθ του ιςχφοντοσ Κανονιςμοφ και χωρίσ τθ ςυναίνεςθ των 

λοιπϊν ςυνιδιοκτθτϊν, κατζλαβαν τον ακάλυπτο κοινόχρθςτο χϊρο του μεγάλου 

φωταγωγοφ, επί του οποίου τοποκζτθςαν μονάδα κλιματιςμοφ με τρία κλιματιςτικά 

μθχανιματα και διάνοιξαν αίκριο ςε ζκταςθ ... από υαλοκαταςκευι, επεμβάςεισ που 

προςβάλλουν τθ ςφγχρθςθ και είναι επικίνδυνεσ για τον φζροντα οργανιςμό του κτιρίου. 

Με το ιςτορικό αυτό ηθτοφςαν να υποχρεωκοφν οι εναγόμενοι να άρουν τισ παράνομεσ 

επεμβάςεισ, άλλωσ να επιτραπεί τοφτο ςτουσ ενάγοντεσ με δαπάνεσ των εναγομζνων. 

Εξάλλου, ο νομίμωσ εκλεγείσ διαχειριςτισ του κτιρίου, Χ. Κ., άςκθςε με αυτοτελζσ 

δικόγραφο τθν από 15-2-2011 (αρ. κατ. .../2011) πρόςκετθ παρζμβαςθ υπζρ των 

εναγόντων - ςυνιδιοκτθτϊν του 1ου ορόφου και ιδθ 1ου και 2ου των αναιρεςιβλιτων. Θ 

αγωγι και θ πρόςκετθ παρζμβαςθ (υπό τθ νζα διαχειρίςτρια, Φ. Κ. - ιδθ 3θ αναιρεςίβλθτθ, 

ςυνεκδικάςτθκαν ςτο πρωτοβάκμιο Δικαςτιριο, εριμθν των εναγομζνων και εκδόκθκε θ 

υπ’ αρ. 134/2014 οριςτικι απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Ακθνϊν, που δζχτθκε 

τθν αγωγι και τθν πρόςκετθ παρζμβαςθ. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ οι εναγόμενοι και ιδθ 

αναιρεςείοντεσ άςκθςαν τθν από 10-3-2014 (αρ. κατ. ...2014) ζφεςθ, με τθν οποία 

προζβαλαν παραδεκτά το πρϊτον, λόγω τθσ ερθμοδικίασ τουσ ςτο πρωτοβάκμιο 

Δικαςτιριο (άρκρ. 524 ΚΠολΔ) τθν ζνςταςθ καταχρθςτικισ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ των 

εναγόντων λόγω αποδυνάμωςθσ αυτοφ. Σο Εφετείο με τθν προςβαλλόμενθ απόφαςι του, 

αφοφ εξαφάνιςε τθν εκκαλουμζνθ απόφαςθ (άρκρ. 528 ΚπολΔ), διακράτθςε τθν αγωγι και 

τθν πρόςκετθ παρζμβαςθ και δζχτθκε αυτζσ εν μζρει ωσ ουςιαςτικά βάςιμεσ, ενϊ 

απζρριψε κατ’ ουςίαν τθν ζνςταςθ καταχρθςτικισ άςκθςθσ των εκκαλοφντων - ιδθ 

αναιρεςειόντων και υποχρζωςε τουσ ιδθ αναιρεςείοντεσ - εναγομζνουσ να παραδϊςουν 

ελεφκερθ τθ χριςθ του ακάλυπτου χϊρου του φωταγωγοφ με τθν αφαίρεςθ των 

κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων μετά των εξαρτθμάτων τουσ και τθν αφαίρεςθ του αικρίου, 

κακϊσ επίςθσ να επαναφζρουν τα πράγματα ςτθν προτεραία κατάςταςθ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, το Εφετείο, κατά τθν ανζλεγκτθ αναιρετικά κρίςθ του ωσ προσ τα 

πραγματικά περιςτατικά που ζκρινε ότι αποδείχκθκαν, δζχκθκε τα ακόλουκα: "τθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ, από τισ κατακζςεισ των ενόρκωσ ενϊπιον του Πρωτοβακμίου και 

του παρόντοσ Δικαςτθρίου εξεταςκζντων μαρτφρων, που περιζχονται ςτα ταυτάρικμα με 

τθν εκκαλουμζνθ και τθν παροφςα απόφαςθ πρακτικά ςυνεδριάςεωσ αυτϊν, τθν 

επικαλουμζνθ και προςκομιηομζνθ από τουσ ενάγοντεσ - εφεςίβλθτουσ από 25.9.2012 

τεχνικι ζκκεςθ του πολιτικοφ μθχανικοφ Γ. Κ. και τθν από 29.4.2014 τεχνικι ζκκεςθ του 

αρχιτζκτονοσ μθχανικοφ . Λ. αντιςτοίχωσ, τθν οποία επικαλοφνται και προςκομίηουν οι 

εναγόμενοι - εκκαλοφντεσ λαμβανομζνων αμφοτζρων υπόψθ και εκτιμωμζνων υπό του 

Δικαςτθρίου κατ’ άρκρ. 390 Κ.Πολ.Δ. ελευκζρωσ, κακόςον ςυνιςτοφν γνωμοδοτιςεισ 

προςϊπων εχόντων ειδικζσ γνϊςεισ επιςτιμθσ και τζχνθσ, κακϊσ και από όλα τα ζγγραφα, 

τα οποία προςκομίηουν και επικαλοφνται οι διάδικοι, μεταξφ των οποίων και οι 

φωτογραφίεσ, περί τθν γνθςιότθτα των οποίων δεν υφίςταται αμφιςβιτθςθ, αποδείχτθκαν 

τα ακόλουκα πραγματικά περιςτατικά: Δυνάμει του υπ’ αρικμ. .../2002 αγοραπωλθτθρίου 



ςυμβολαίου τθσ ςυμ/φου Ακθνϊν Μ. Μ., νομίμωσ ζκτοτε μεταγραφζντοσ, περιιλκαν εισ 

τουσ ενάγοντεσ κατά ςυγκυριότθτα και δθ κατά το 1/2 εξ αδιαιρζτου εισ ζκαςτο τοφτων οι 

υπ’ αρικμ. ... αυτοτελείσ και ανεξάρτθτεσ οριηόντιεσ ιδιοκτθςίεσ, που αποτελοφν 

ςυγκρότθμα γραφείων του πρϊτου πάνω από το μεςοπάτωμα ορόφου πολυωρόφου 

οικοδομισ, κειμζνθσ ςτθν Ακινα και επί τθσ οδοφ .... Εκ των ανωτζρω οριηοντίων 

ιδιοκτθςιϊν οι υπ’ αρικμ. ... ςυνορεφουν ανατολικά με τον μεγάλο φωταγωγό - ακάλυπτο 

χϊρο του πρϊτου ορόφου πάνω από το μεςοπάτωμα τθσ ανωτζρω οικοδομισ, επιφάνειασ 

110 τ.μ. και οι εξωτερικζσ κφρεσ (μπαλκονόπορτεσ) αυτϊν βλζπουν ςτον ανωτζρω χϊρο, 

που εξυπθρετεί εκτόσ των άλλων και τον αεριςμό και φωτιςμό των ανωτζρω γραφείων. Οι 

εναγόμενοι τυγχάνουν επίςθσ κφριοι τθσ υπ’ ... οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ του ιςογείου ορόφου 

ο πρϊτοσ τοφτων και τθσ υπ’ ... οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ θ δεφτερθ, επιφάνειασ εκάςτθσ 

τοφτων 30,90 τ.μ., που περιιλκαν ς’ αυτοφσ δυνάμει του υπ’ ......2000 αγοραπωλθτθρίου 

ςυμβολαίου τθσ ςυμβολαιογράφου Ακθνϊν Μ. Β., νομίμωσ μεταγραφζντοσ και οι οποίεσ 

ςυνορεφουν θ μεν πρϊτθ τοφτων ανατολικά με το υπ’ ... κατάςτθμα, δυτικά με ιδιοκτθςία 

... νότια με ιδιοκτθςία Π. Χ. και βόρεια με τθν ανωτζρω 16 οριηόντια ιδιοκτθςία, θ δε 

δεφτερθ ανατολικά με το υπ’ ... κατάςτθμα, δυτικά με ιδιοκτθςία ... νότια με τθν ανωτζρω 

υπ’ ... οριηόντια ιδιοκτθςία και βόρεια με ιδιοκτθςία Κ. - Σ.. Αμφότερεσ οι ανωτζρω 

οριηόντιεσ ιδιοκτθςίεσ, που χρθςιμοποιοφνται ωσ καταςτιματα κείνται ςτο ιςόγειο όροφο 

τθσ ανωτζρω οικοδομισ, κάτωκι του προαναφερκζντοσ μεγάλου φωταγωγοφ (ακαλφπτου 

χϊρου) του πρϊτου ορόφου και ζχουν ενοποιθκεί ωσ μία ενιαία αίκουςα, τθν οποία κατά 

τον επίδικο χρόνο άςκθςθσ τθσ αγωγισ, οι εναγόμενοι εκμεταλλεφοντο ωσ κατάςτθμα 

εκδόςεωσ και πωλιςεωσ ακλθτικϊν ειδϊν με τθ μορφι ομόρρυκμθσ εταιρείασ με τθν 

επωνυμία "... και ία Ο.Ε." με ζδρα τθ …. Θ ωσ άνω οικοδομι ζχει υπαχκεί ςτισ διατάξεισ 

του ν. 3741/1929 δυνάμει τθσ υπ’ αρικ. ...1.3.1958 πράξεωσ ςυςτάςεωσ οριηοντίου 

ιδιοκτθςίασ και κανονιςμοφ πολυκατοικίασ κακϊσ και τθσ υπ’ αρικμ. .../1958 

τροποποιιςεωσ τοιαφτθσ, του ςυμ/φου Ακθνϊν Π. Κ., νομίμωσ ζκτοτε μεταγεγραμμζνων. 

το κεφάλαιο (2) του διζποντοσ τθν λειτουργία τθσ ανωτζρω οικοδομισ ωσ άνω Κανονιςμοφ 

ορίηονται τα ακόλουκα: "μεταξφ των κοινοκτιτων και κοινοχριςτων χϊρων αυτισ, 

περιλαμβάνονται εκτόσ των άλλων οι φωταγωγοί - αεραγωγοί και ολόκλθροσ ο εκ 

ςιδθροπαγοφσ ςκυροδζματοσ ςκελετόσ τθσ οικοδομισ" ςτο κεφάλαιο δε (3) παρ. 3 ορίηεται 

ότι "απαγορεφεται ςε κάκε ιδιοκτιτθ να κίξει με οποιοδιποτε τρόπο τον εκ μπετόν αρμζ 

ςκελετό τθσ οικοδομισ και κάκε ςτατικό ςτοιχείο αυτισ ι να φορτίςει επικινδφνωσ ι και 

απλϊσ πζραν του νομίμου ορίου κάκε φζρον ςτοιχείο τθσ οικοδομισ και τθν εν γζνει 

ςτατικι διάρκρωςθ του μεγάρου". Με τθν παράγραφο 6 του ιδίου 3ου Κεφαλαίου του 

Κανονιςμοφ ορίηεται επίςθσ ότι "απαγορεφεται θ εντόσ τθσ διθρθμζνθσ ιδιοκτθςίασ και 

παντόσ χϊρου του μεγάρου τοποκζτθςθ οιουδιποτε μθχανιματοσ, εργαλείου ι 

αντικειμζνου, που προξενεί κόρυβο, κίνδυνο ι ενόχλθςθ ςτουσ λοιποφσ ενοίκουσ ι τθν 

οικοδομι". Σζλοσ ςτθν παρ. 10 του ιδίου Κεφαλαίου ορίηεται ότι "οι κοινόχρθςτοι χϊροι 

πρζπει να είναι πάντοτε ελεφκεροι και απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςι τουσ παρά μόνο 

κατά το προοριςμό τουσ και όχι πζραν του αναγκαίου χρόνου. Ειδικότερα απαγορεφεται θ 

εναποκικευςθ αντικειμζνων ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ και θ εντόσ των φωταγωγϊν 

τοποκζτθςθ παντόσ αντικειμζνου". Περαιτζρω, από τα ίδια ωσ άνω αποδεικτικά ςτοιχεία 

αποδείχτθκε ότι κατά παράβαςθ των προαναφερομζνων διατάξεων του άνω Κανονιςμοφ οι 

εναγόμενοι κατζλαβαν παράνομα τμιμα του ωσ άνω, άνωκεν του καταςτιματοσ τουσ 



κειμζνου κοινοχριςτου και κοινοκτιτου μεγάλου φωταγωγοφ (ακαλφπτου χϊρου) τθσ 

ανωτζρω οικοδομισ με τθν τοποκζτθςθ επ’ αυτοφ μίασ μονάδασ ψφξθσ - κζρμανςθσ 

αποτελουμζνθσ από τρία ευμεγζκθ μθχανιματα και ςυγκεκριμζνα: α) μία εξωτερικι 

μονάδα κλιματιςτικοφ μθχανιματοσ πλάτουσ 0,60 τ.μ., μικουσ 3,20 μ. με τισ ςωλθνϊςεισ 

και φψοσ 0,77 μ. με επικάλυψθ λαμαρίνα αντιςτοίχου μικουσ, β) εξωτερικι μονάδα 

κλιματιςτικοφ μθχανιματοσ διαςτάςεων 1,10 μ. επί πλάτοσ 0,80 μ. επί φψοσ 0,83 μ. με τισ 

ςωλθνϊςεισ του και 3) καταςκευι από λαμαρίνα ςε επαφι με το διαφϊτιςτο διαςτάςεων 

πλάτουσ 0,65 μ. επί μικοσ 4,35 και φψοσ 1,25 καλυπτόμενθ από διπλό ςιδερζνιο πλαίςιο. 

Σα ανωτζρω κλιματιςτικά μθχανιματα εκπζμπουν κόρυβο υψθλισ εντάςεωσ και 

υπερβολικι κερμότθτα κατά τθ λειτουργία τουσ, με αποτζλεςμα οι ενάγοντεσ και οι 

εκάςτοτε μιςκωτζσ αυτϊν να ενοχλοφνται εξ αυτϊν και να αδυνατοφν εκ του λόγου αυτοφ 

να ανοίξουν τισ πόρτεσ για τον αεριςμό και θλιαςμό των γραφείων τουσ, ενϊ προςζτι λόγω 

του μεγάλου όγκου των εμποδίηονται ςτθ χριςθ του ανωτζρω κοινοχριςτου χϊρου. 

Περαιτζρω αποδείχτθκε ότι οι εναγόμενοι, ενεργοφντεσ επίςθσ κατά παράβαςθ του άνω 

Κανονιςμοφ προζβθςαν ςτο κόψιμο του "μπετόν αρμζ" τθσ ταράτςασ του άνω 

κοινοχριςτου και κοινοκτιτου χϊρου ςε ςχιμα ορκογωνίου παραλλθλογράμμου και αφοφ 

αφιρεςαν τμιμα τθσ ανωτζρω ταράτςασ ςε ζκταςθ 30 τ.μ. περίπου, ετοποκζτθςαν ςτο 

άνοιγμα αυτό (οπι) αίκριο φψουσ, που κυμαίνεται από 60 εκ. ζωσ 1 μζτρο από 

υαλοκαταςκευι, με αποτζλεςμα εκ τθσ ανωτζρω καταςκευισ να δθμιουργείται κίνδυνοσ 

για τθ ςτατικότθτα του φζροντοσ οργανιςμοφ τθσ οικοδομισ, ενϊ με τθν κατάλθψθ επίςθσ 

του ανωτζρω κοινοχριςτου χϊρου αποκλείεται θ ελεφκερθ και ακϊλυτθ πρόςβαςθ τόςο 

των εναγόντων όςο και των λοιπϊν ςυνιδιοκτθτϊν ςτον ανωτζρω κοινόχρθςτο - ακάλυπτο 

χϊρο. Περί των ανωτζρω υπό των εναγόμενων, κατά παράβαςθ του άνω Κανονιςμοφ τθσ 

οικοδομισ γενομζνων επεμβάςεων και δθ αφ’ ενόσ τθσ τοποκζτθςθσ των κλιματιςτικϊν 

μθχανθμάτων ςτον κοινόχρθςτο φωταγωγό και αφ’ ετζρου τθσ κοπισ και ανοίγματοσ οπισ 

ςτθν ταράτςα αυτισ και τθσ τοποκζτθςθσ υαλοκαταςκευισ, προκειμζνου να αποκτιςουν 

επαρκι φωτιςμό οι οριηόντιεσ ιδιοκτθςίεσ τουσ, υπιρξε ςαφισ και κατθγορθματικι θ 

κατάκεςθ του με επιμζλεια τθσ προςκζτωσ παρεμβάςθσ διαχειρίςτριασ, εξεταςκζντοσ 

μάρτυροσ ενϊπιον του Πρωτοβακμίου Δικαςτθρίου, ο οποίοσ τυγχάνει κυρωρόσ τθσ 

ανωτζρω οικοδομισ και επομζνωσ ζχει ιδία αντίλθψθ όλων των γενομζνων υπό των 

εναγόμενων επεμβάςεων. Ειδικότερα κατζκεςε οφτοσ ότι λόγω του εκκωφαντικοφ κορφβου 

των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων διαμαρτφρονταν τόςο οι ζνοικοι τθσ οικοδομισ, όςο και οι 

μιςκωτζσ των οριηοντίων ιδιοκτθςιϊν των εναγόντων, οι οποίοι αναγκάηονταν να 

εργάηονται με κλειςτζσ τισ εξωτερικζσ πόρτεσ, που προςβλζπουν ςτον ακάλυπτο χϊρο, εκ 

του λόγου δε αυτοφ αναγκάςτθκαν οφτοι να καταγγείλουν τισ μετά των εναγόντων 

καταρτιςκείςεσ ςυμβάςεισ μιςκϊςεωσ, ζκτοτε δε λόγω των ανωτζρω προβλθμάτων, οι 

οριηόντιεσ ιδιοκτθςίεσ τουσ δεν ζχουν εκμιςκωκεί ςε άλλουσ μιςκωτζσ. Επίςθσ κατζκεςε ότι 

το ςκζπαςτρο ςτθν ταράτςα, που καταςκευάςτθκε από τουσ εναγομζνουσ φκάνει μζχρι τθν 

εξωτερικι πόρτα (μπαλκονόπορτα) των γραφείων των εναγομζνων και δυςχεραίνει ςτθν 

πρόςβαςι τουσ ςτον ακάλυπτο χϊρο. Σα ανωτζρω εξ’ άλλου ςυνομολόγθςε και θ 

προςκζτωσ παρεμβαίνουςα και νομίμωσ εκλεγείςα διαχειρίςτρια τθσ ανωτζρω οικοδομισ 

Φ. Κ., θ οποία, κατά τα προεκτεκζντα, νομίμωσ ςυνεχίηει τθν δίκθ εν ςχζςει με τθν 

πρόςκετθ παρζμβαςθ, που είχε αςκιςει ο αρχικόσ δικαιοπάροχόσ τθσ και διαχειριςτισ 

αυτισ (οικοδομισ) Χ. Κ.. Σα ανωτζρω αποδειχκζντα επίςθσ πραγματικά περιςτατικά 



επιβεβαιοφνται και από τθν επικαλουμζνθ και προςκομιηομζνθ από τουσ ενάγοντεσ από 

25.9.2012 ωσ άνω τεχνικι ζκκεςθ του ανωτζρω πολιτικοφ μθχανικοφ Γ. Κ., ςτθν οποία 

αναφζρονται εκτόσ των άλλων και τα ακόλουκα: "ότι λόγω των ανωτζρω καταςκευϊν και 

επεμβάςεων (οπι αίκριο, θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ) θ φζρουςα καταςκευι τθσ 

οικοδομισ δζχεται καταπόνθςθ και μειϊνεται θ αξία και θ λειτουργικότθτα των γραφείων 

των εναγόντων τόςο από τθν όχλθςθ κορφβων των μθχανθμάτων όςο και από τθ μείωςθ 

τθσ φωτεινότθτασ και του αεριςμοφ λόγω τθσ καταςκευισ του αίκριου ςτον ακάλυπτο, 

πζραν του ότι μειϊνεται κατά το 1/3 θ επιφάνεια του μεγάλου φωταγωγοφ που αποτελεί 

κοινόχρθςτο χϊρο". Οι εναγόμενοι προσ απόκρουςθ τθσ αγωγισ προζβαλαν ςτθν παροφςα 

κατ’ ζφεςθ δίκθ τουσ ακόλουκουσ ιςχυριςμοφσ: α) Ότι μετά τθν ζκδοςθ τθσ εκκαλουμζνθσ 

αποφάςεωσ αφιρεςαν τα τοποκετθκζντα κλιματιςτικά μθχανιματα και επομζνωσ ωσ προσ 

το αίτθμά τθσ αυτό θ αγωγι ελζγχεται κατ’ ουςίαν αβάςιμθ και απορριπτζα. β) Ότι θ 

υαλοςκεπαςτι οπι τθσ οροφισ των ενοποιθμζνων καταςτθμάτων τουσ προχπιρχε τθσ 

αγοράσ υπ’ αυτϊν των οριηοντίων ιδιοκτθςιϊν τουσ ιδθ από το ζτοσ 1960 και ότι θ μόνθ 

επζμβαςι τουσ ιταν θ τοποκζτθςθ ςτθν προχφιςταμζνθ οπι νζασ καλαίςκθτθσ γυάλινθσ 

οροφισ, δυνάμει τθσ νομίμωσ εκδοκείςθσ υπ’ ... αδείασ τθσ Δ/νςθσ Πολεοδομίασ Ακθνϊν 

και επομζνωσ ότι ουδεμία ευκφνθ φζρουν οφτοι για τθν ανωτζρω καταςκευι, που δεν 

καταςκευάςτθκε απ’ αυτοφσ, αλλά προχπιρχε και γ) τθσ καταχρθςτικισ αςκιςεωσ τθσ 

αγωγισ, για το λόγο ότι καίτοι οι ενάγοντεσ από το ζτοσ 2002, που κατζςτθςαν ςυγκφριοι 

των ανωτζρω οριηοντίων ιδιοκτθςιϊν γνϊριηαν τόςο τθν τοποκζτθςθ των κλιματιςτικϊν 

μθχανθμάτων όςο και του υπάρχοντοσ από τθ δεκαετία του 1960 αίκριου πάνω από τισ 

ιδιοκτθςίεσ τουσ, παρά ταφτα ουδζποτε από του χρόνου εκείνου και ζκτοτε όχλθςαν 

αυτοφσ για τθν απομάκρυνςθ αυτϊν. Περαιτζρω ιςχυρίηονται, κατά τα προεκτεκζντα, ότι θ 

μόνθ επζμβαςι τουσ ωσ νζων ιδιοκτθτϊν ςτισ ανωτζρω οριηόντιεσ ιδιοκτθςίεσ τουσ ιταν θ 

τοποκζτθςθ ςτθν προχφιςτάμενθ οπι-αίκριο νζασ καλαίςκθτθσ και αςφαλοφσ γυάλινθσ 

οροφισ δυνάμει τθσ νομίμωσ εκδοκείςθσ υπ’ .../2001 αδείασ τθσ Πολεοδομίασ του ... και ότι 

τόςο θ τοποκζτθςθ των κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων, όςο και θ γυάλινθ οροφι ζγιναν με τθ 

ςιωπθρι ςυναίνεςθ όλων των ςυνιδιοκτθτϊν τθσ οικοδομισ, αλλά και των εναγόντων, με 

αποτζλεςμα να δθμιουργθκεί ς’ αυτοφσ θ εφλογθ πεποίκθςθ ότι ουδζποτε κα ηθτθκεί θ 

κακαίρεςι τουσ, θ οποία, εκτόσ των άλλων κα επιφζρει ς’ αυτοφσ ανεπανόρκωτθ 

οικονομικι βλάβθ και προβλιματα με τθ μιςκϊτρια εταιρεία επιχείρθςθσ "...", θ οποία 

είναι δυνατό κα προβεί και ςε καταγγελία τθσ μετ’ αυτϊν υφιςταμζνθσ ςυμβάςεωσ 

μιςκϊςεωσ. Εν ςχζςει με τουσ ανωτζρω ιςχυριςμοφσ των εναγομζνων αποδείχτθκαν τα 

ακόλουκα πραγματικά περιςτατικά. Σα κλιματιςτικά μθχανιματα όπωσ προκφπτει από τισ 

προςκομιηόμενεσ από τουσ ενάγοντεσ φωτογραφίεσ δεν αφθρζκθςαν εξ’ ολοκλιρου αλλά 

αντικζτωσ μόνο τα δφο εξ’ αυτϊν, ενϊ ςτο ζνα κλιματιςτικό που δεν αφαιρζκθκε υπάρχουν 

ακόμθ οι ςωλθνϊςεισ (αεραγωγοί), που ςυνζδεαν τα άλλα δφο και μάλιςτα οφτοι 

καταλαμβάνουν τμιμα του κοινοχριςτου χϊρου. Ο ιςχυριςμόσ επίςθσ των εναγομζνων ότι 

αυτοί δεν προζβθςαν ςτο άνοιγμα τθσ οπισ ςτον κοινόχρθςτο χϊρο του φωταγωγοφ, αλλά 

ότι αυτι προχπιρχε από το ζτοσ 1960 και ότι θ μόνθ ενζργεια ςτθν οποία προζβθςαν ιταν 

θ τοποκζτθςθ ςτθν ανωτζρω προχφιςτάμενθ οπι νζασ καλαίςκθτθσ γυάλινθσ οροφισ, 

μετά τθν ζκδοςθ μάλιςτα ςχετικισ αδείασ τθσ Πολεοδομίασ, ελζγχεται επίςθσ κατ’ ουςίαν 

αβάςιμοσ και απορριπτζοσ. Και τοφτο διότι ςτα ςυμβόλαια αγοράσ των οριηοντίων 

ιδιοκτθςιϊν των εναγομζνων ουδόλωσ μνθμονεφεται θ φπαρξθ του ανωτζρω αίκριου, οφτε 



και θ υπάρχουςα οπι ςτον ακάλυπτο χϊρο τθσ ταράτςασ - ακαλφπτου χϊρου, άνωκεν τθσ 

οροφισ των καταςτθμάτων τουσ, εκτάςεωσ 31 τ.μ., γεγονόσ που αποδεικνφει ότι το 

ανωτζρω αίκριο καταςκευάςτθκε απ’ αυτοφσ για τον επαρκι φωτιςμό των οριηοντίων 

ιδιοκτθςιϊν τουσ. Οφτε εξάλλου το γεγονόσ ότι για τθν τοποκζτθςθ τθσ ανωτζρω 

υαλοςκεπισ εξεδόκθ άδεια τθσ αρμοδίασ Πολεοδομίασ, θ οποία ςθμειωτζον δεν αφορά 

των ζλεγχο τθσ ςτατικότθτασ τθσ οικοδομισ, αλλά τθν εςωτερικι επιςκευι και διαμόρφωςθ 

των καταςτθμάτων τουσ κακιςτά νόμιμεσ τισ ανωτζρω ενζργειεσ των εναγομζνων, διότι 

κρίςιμο εν προκειμζνω τυγχάνει το γεγονόσ ότι οι ωσ άνω ενζργειεσ και επεμβάςεισ τουσ 

ςτο κοινόχρθςτο χϊρο τθσ οικοδομισ απαγορεφονται ρθτϊσ υπό των προαναφερομζνων 

διατάξεων του ωσ άνω Κανονιςμοφ και επομζνωσ ανεξαρτιτωσ τθσ υπάρξεωσ τθσ ανωτζρω 

οικοδομικισ αδείασ, οι ανωτζρω ενζργειζσ των, οι οποίεσ απαγορεφονται από τθν πράξθ 

ςυςτάςεωσ οριηοντίου ιδιοκτθςίασ και τον Κανονιςμό αυτισ είναι παράνομεσ. ε κάκε όμωσ 

περίπτωςθ, ςφμφωνα και με τα προεκτεκζντα ςτθν ανωτζρω μείηονα ςκζψθ τθσ παροφςθσ, 

θ από τον Κανονιςμό απαγόρευςθ ενζργειασ από τουσ ςυνιδιοκτιτεσ μεταβολισ ςτα κοινά 

μζρθ τθσ οικοδομισ, δεςμεφει όλουσ τουσ ςυνιδιοκτιτεσ, ακόμθ και αν από τθν 

απαγορευμζνθ ενζργεια δεν βλάπτεται θ χριςθ των άλλων ςυνιδιοκτθτϊν οφτε 

μεταβάλλεται ο ςυνικθσ προοριςμόσ των κοινϊν μερϊν, ενϊ εν προκειμζνω αποδείχτθκε 

ότι πράγματι εκ των ωσ άνω επεμβάςεων των εναγομζνων παραβλάπτεται πράγματι το 

δικαίωμα χριςεωσ των εναγόντων επί των κοινοχριςτων μερϊν τθσ οικοδομισ και 

επομζνωσ ο ιςχυριςμόσ των εναγομζνων ότι το άνοιγμα τθσ οπισ ςτθν ταράτςα τθσ 

οικοδομισ ζγινε από τουσ δικαιοπαρόχουσ τουσ, με τθ ςυναίνεςθ των ςυνιδιοκτθτϊν και 

ουδεμία βλάβθ προκαλεί ςτουσ ςυνιδιοκτιτεσ τθσ οικοδομισ, αλλά αντικζτωσ είναι μία 

καλαίςκθτθ καταςκευι και αν ακόμθ ικελε υποτεκεί αλθκισ τυγχάνει αβάςιμοσ και 

απορριπτζοσ. Σζλοσ και θ προσ απόκρουςθ τθσ αγωγισ προτακείςα ζνςταςθ καταχρθςτικισ 

αςκιςεωσ τθσ ζνδικθσ αγωγισ για το λόγο ότι οφτοι (εναγόμενοι) για χρονικό διάςτθμα 

εννζα ετϊν ουδζποτε οχλικθκαν από τουσ ενάγοντεσ για τθν αφαίρεςθ των κλιματιςτικϊν 

και για τθν κακαίρεςθ τθσ οπισ ςτθν ταράτςα, με αποτζλεςμα να δθμιουργθκεί ς’ αυτοφσ θ 

εφλογθ πεποίκθςθ ότι δεν προτίκενται οι ενάγοντεσ να προβοφν ςτθν άςκθςθ του ωσ άνω 

δικαιϊματόσ τουσ ελζγχεται κατ’ ουςίαν αβάςιμθ και απορριπτζα. Και τοφτο διότι 

αποδείχτθκε ότι οφτοι κατά παράβαςθ του άνω Κανονιςμοφ και χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

ςυναίνεςθ των ςυνιδιοκτθτϊν τθσ άνω οικοδομισ προζβθςαν αφ’ ενόσ ςτθν τοποκζτθςθ 

μεγάλθσ εκτάςεωσ και μεγάλου κορφβου κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων, τα οποία εκπζμπουν 

κόρυβο υψθλισ εντάςεωσ και υπερβολικι κερμοκραςία και αφ’ ετζρου διά τθσ 

αφαιρζςεωσ τμιματοσ του χϊρου εκτάςεωσ 31,04 τ.μ. τοποκζτθςαν ςτο άνοιγμα αυτό 

αίκριο από υαλοκαταςκευι, με ςυνζπεια να περιορίηεται θ ςυνολικι ζκταςθ του επιδίκου 

κοινοχριςτου ακαλφπτου χϊρου (110 τ.μ.) κατά 31,04, τ.μ. πλζον τθσ κατάλθψθσ και τθσ 

ανωτζρω ζκταςθσ από τα κλιματιςτικά μθχανιματα, με αποτζλεςμα εκ των ανωτζρω 

καταςκευϊν να κακίςταται δυςχερισ θ λειτουργία των οριηοντίων ιδιοκτθςιϊν των 

εναγόντων και θ παραμονι τουσ ς’ αυτά για εργαςία, να παρεμποδίηεται δε θ υπ’ αυτϊν 

ςφγχρθςθ του επιδίκου ακαλφπτου χϊρου και να κακίςταται τζλοσ εκ των ανωτζρω 

καταςκευϊν επικίνδυνοσ ο φζρων οργανιςμόσ τθσ οικοδομισ. Εν όψει των ωσ άνω 

αποδειχκζντων πραγματικϊν περιςτατικϊν πρόδθλο κακίςταται ότι θ διά τθσ άνω αγωγισ 

αςκοφμενθ αξίωςθ των εναγόντων δεν δφναται, να κεωρθκεί ότι υπερβαίνει προφανϊσ τα 

όρια, που επιβάλλουν θ καλι πίςτθ τα χρθςτά ικθ ι ο κοινωνικόσ και οικονομικόσ ςκοπόσ 



του δικαιϊματοσ, ϊςτε να παρίςταται αυτι καταχρθςτικι αφοφ μόνθ θ άπρακτθ 

παρζλευςθ του άνω χρονικοφ διαςτιματοσ, χωρίσ τθν ςυνδρομι και άλλων πραγματικϊν 

περιςτατικϊν, δεν ιτο δυνατι, κατά τθν κρίςθ του Δικαςτθρίου τοφτου, να δθμιουργιςει 

ςτουσ εναγόμενουσ τθν πεποίκθςθ ότι οι ενάγοντεσ δεν προτίκεντο να αςκιςουν τθν ζνδικθ 

αγωγι για τθν άρςθ των γενομζνων κατά παράβαςθ του Κανονιςμοφ τθσ οικοδομισ 

γενομζνων ςτον κοινόχρθςτο χϊρο αυτισ καταςκευϊν και τθν επαναφορά των πραγμάτων 

ςτθν προτζρα κατάςταςθ και τα αντίκετα υπ’ αυτϊν υποςτθριηόμενα ελζγχονται κατ’ 

ουςίαν αβάςιμα και απορριπτζα. Κατ’ ακολουκία των ανωτζρω πρζπει να γίνουν δεκτζσ ωσ 

βάςιμεσ και κατ’ ουςία τόςο θ αγωγι όςο και θ πρόςκετθ υπζρ των εναγόντων παρζμβαςθ 

και υποχρεωκοφν οι εναγόμενοι να παραδϊςουν ελεφκερθ τθ χριςθ του ωσ άνω 

κοινοχριςτου φωταγωγοφ διά τθσ αφαιρζςεωσ των υπαρχόντων ς’ αυτόν κλιματιςτικϊν 

μθχανθμάτων μετά των εξαρτθμάτων αυτϊν κακϊσ και του αίκριου που τοποκζτθςαν επί 

του άνω κοινοχριςτου φωταγωγοφ και να κλείςουν με μπετόν αρμζ τθν ανοιχκείςα απ’ 

αυτοφσ οπι επί του ανωτζρω φωταγωγοφ, άλλωσ και εφόςον πρόκειται περί υλικισ 

πράξεωσ, που μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόςωπο να επιτραπεί ςτουσ ίδιουσ τουσ 

ενάγοντεσ (άρκρ. 945 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) να προβοφν ςτισ ανωτζρω ενζργειεσ, με δαπάνεσ των 

εναγομζνων...". Περαιτζρω και αναφορικά με τουσ ερευνϊμενουσ 1ο και 2ο κατά το Β’ 

ςκζλοσ του λόγουσ αναίρεςθσ εκ του άρκρου 559 αρ. 11γ’ ΚΠολΔ προκφπτει, ςφμφωνα με 

τισ ωσ άνω παραδοχζσ, ότι το Εφετείο για να καταλιξει ςτο αποδεικτικό του πόριςμα, 

ςυνεκτίμθςε όλα τα ζγγραφα, που οι διάδικοι επικαλζςτθκαν και προςκόμιςαν νόμιμα, 

ςφμφωνα και με τθ ρθτι βεβαίωςι του ςτθ ςελ. 23 τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ, 

μεταξφ των οποίων περιλαμβάνεται θ από 29-4-2014 τεχνικι ζκκεςθ του αρχιτζκτονα 

μθχανικοφ, . Λ., ςτθν οποία ζχει επιςυναφκεί το ... τθσ άδειασ οικοδομισ - ανακαίνιςθσ 

των καταςτθμάτων των αναιρεςειόντων, θ υπ’ .../2001 οικοδομικι άδεια τθσ Πολεοδομίασ 

... και θ από 22-2-1001 διλωςθ αυτοψίασ του ωσ άνω . Λ., τεχνικοφ ςυμβοφλου των 

αναιρεςειόντων. Σα ζγγραφα αυτά επιςυνάφκθκαν ςτθν ανωτζρω τεχνικι ζκκεςθ, τθν 

οποία ρθτά μνθμονεφει θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ και αποτελοφν ενιαίο περιεχόμενο 

αυτισ. Εξάλλου, το Εφετείο ρθτά επίςθσ αναφζρει ότι ςυνεκτίμθςε τισ φωτογραφίεσ που 

προςκόμιςαν με νόμιμθ επίκλθςθ οι διάδικοι, τισ οποίεσ ειδικά αξιολόγθςε ςτθ ςελίδα 33 

τθσ απόφαςισ του, ενϊ ςτθ ςελίδα 34 αξιολόγθςε ειδικά τθν οικοδομικι άδεια με τα 

ςυνθμμζνα ς’ αυτιν ζγγραφα και κατζλθξε ςτο πόριςμα, ότι το αίκριο ζκταςθσ ... 

καταςκευάςτθκε από τουσ αναιρεςείοντεσ, δθλαδι μετά τθν αγορά των καταςτθμάτων 

τουσ, το ζτοσ 2000, για τθν παροχι ς’ αυτά φωτιςμοφ και ότι θ οικοδομικι άδεια, για τθν 

οποία αιτιϊνται οι αναιρεςείοντεσ, δεν αφοροφςε τον ζλεγχο τθσ ςτατικότθτασ του κτιρίου, 

αλλά τθν εςωτερικι επιςκευι και διαμόρφωςθ των καταςτθμάτων αυτϊν 

(αναιρεςειόντων). Θ επιλεκτικι αναφορά και αξιολόγθςθ των ανωτζρω αποδεικτικϊν 

μζςων δεν μαρτυρεί ότι δεν λιφκθκαν υπόψθ και τα λοιπά, για τα οποία επίςθσ αιτιϊνται 

οι αναιρεςείοντεσ, τα οποία δεν κατονομάηονται ειδικά, οφτε άλλωςτε το Εφετείο είχε 

τζτοια υποχρζωςθ, εφόςον από το όλο περιεχόμενο τθσ απόφαςισ του προκφπτει με 

βεβαιότθτα, άλλωσ κακίςταται αδίςτακτα βζβαιο, ότι το Εφετείο ζλαβε υπόψθ του και 

ςυνεκτίμθςε μαηί με τισ λοιπζσ αποδείξεισ και τα ζγγραφα για τα οποία αιτιϊνται με τουσ 

ερευνϊμενουσ 1ο και 2ο κατά το Β’ ςκζλοσ του λόγουσ αναίρεςθσ (επί μζρουσ αιτιάςεισ, 

υπό ςτοιχείο 3, 4, 5, 6, 7, 8) και κατζλθξε ςε αντίκετο αποδεικτικό πόριςμα από εκείνο που 

κατά τουσ αναιρεςείοντεσ είναι ορκό. Θ απόδοςθ όμωσ μεγαλφτερθσ αξιοπιςτίασ ςε κάποια 



από τα ιςοδφναμα αποδεικτικά μζςα, όπωσ είναι αυτά ςτα οποία ςτθρίχκθκε το Εφετείο, 

ανικει ςτθν ανζλεγκτθ αναιρετικά κρίςθ του ωσ προσ τθν εκτίμθςθ του αποδεικτικοφ 

υλικοφ. Επομζνωσ οι ανωτζρω αναιρετικοί λόγοι και κατά τισ ωσ άνω επί μζρουσ αιτιάςεισ 

αυτϊν πρζπει να απορριφκοφν ωσ ουςιαςτικά αβάςιμοι, άλλωσ ωσ απαράδεκτοι κατά το 

μζροσ που πλιττουν τθν εκτίμθςθ των αποδείξεων. Ο 1οσ όμωσ αναιρετικόσ λόγοσ 

αναφορικά με τθν επί μζρουσ υπό ςτοιχείο 1 και 2 αιτίαςθ πρζπει να απορριφκεί ωσ 

απαράδεκτοσ, διότι τα πρακτικά ςυνεδρίαςθσ του πρωτοβάκμιου Δικαςτθρίου και θ 

πρόςκετθ παρζμβαςθ δεν είναι αποδεικτικά ζγγραφα, υπό τθν ζννοια των άρκρων 339 και 

432-465 ΚΠολΔ, αλλά διαδικαςτικά ζγγραφα τθσ δίκθσ και ςυνεπϊσ, από τθ μθ λιψθ 

υπόψθ από το Δικαςτιριο, δεν ιδρφεται θ αναιρετικι πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 

11γ’ ΚΠολΔ (ΑΠ 42/2014, ΑΠ 995/2014). 

Περαιτζρω, ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 559 αρικ. 20 Κ.Πολ.Δ. λόγοσ αναίρεςθσ για 

παραμόρφωςθ του περιεχομζνου εγγράφου ιδρφεται, όταν το δικαςτιριο τθσ ουςίασ 

υπζπεςε ςε διαγνωςτικό λάκοσ, αναγόμενο δθλαδι ςτθν ανάγνωςθ του εγγράφου με τθν 

παραδοχι ότι περιζχει περιςτατικά προδιλωσ διαφορετικά από εκείνα που πράγματι 

περιλαμβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο ςωςτά 

διζγνωςε, ςυνάγει αποδεικτικό πόριςμα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεςείων 

κεωρεί ορκό. Πράγματι, ςτθν τελευταία περίπτωςθ πρόκειται για παράπονο αναφερόμενο 

ςτθν εκτίμθςθ πραγματικϊν γεγονότων, θ οποία εκφεφγει από τον αναιρετικό ζλεγχο. 

Πάντωσ για να κεμελιωκεί ο προαναφερόμενοσ λόγοσ αναίρεςθσ κα πρζπει το δικαςτιριο 

τθσ ουςίασ να ζχει ςτθρίξει το αποδεικτικό του πόριςμα αποκλειςτικά ι κατά κφριο λόγο 

ςτο ζγγραφο, το περιεχόμενο του οποίου φζρεται ότι παραμορφϊκθκε, όχι δε όταν το ζχει 

ςυνεκτιμιςει απλϊσ, μαηί με άλλα αποδεικτικά μζςα, χωρίσ να εξαίρει το ζγγραφο, 

αναφορικά με το πόριςμα ςτο οποίο κατζλθξε για τθν φπαρξθ ι μθ του αποδεικτζου 

γεγονότοσ (Ολ.ΑΠ 2/2008, ΑΠ 640/2011). "Ζγγραφα" κατά τον αναιρετικό λόγο του άρκρου 

559 αρ. 20 ΚΠολΔ είναι τα, κατά τα άρκρα 339 και 432 - 465 αποδεικτικά ζγγραφα, που 

παρζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ απόδειξθ κατά του αντιδίκου. Ζτςι δεν αποτελοφν ζγγραφα με 

τθν ωσ άνω ζννοια, εκείνα ςτα οποία αποτυπϊνεται άλλο αποδεικτικό μζςο (ΑΠ 556/2003), 

όπωσ είναι οι γνωμοδοτιςεισ των διοριςκζντων πραγματογνωμόνων (ΑΠ 152/2015, ΑΠ 

620/2014, ΑΠ 42/2014). 

Με τον 2ο λόγο τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ, κατά το Α’ ςκζλοσ αυτοφ, οι αναιρεςείοντεσ 

αποδίδουν ςτθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ τθν πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 20 

ΚΠολΔ, με τθν αιτίαςθ ότι το Εφετείο παραμόρφωςε το περιεχόμενο εγγράφων, που 

αςκοφςαν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτο κρίςιμο ηιτθμα τθσ ςτατικότθτασ τθσ οικοδομισ από τθ 

διάνοιξθ του αικρίου και ςτθν ζνςταςθ καταχρθςτικισ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ των 

αναιρεςιβλιτων για τθν κακαίρεςθ αυτοφ και ειδικότερα, ότι το Εφετείο ανζγνωςε 

εςφαλμζνα 1) τθν από 25-9-2012 τεχνικι ζκκεςθ του πολιτικοφ μθχανικοφ, Γ. Κ., που είχαν 

προςκομίςει με νόμιμθ επίκλθςθ οι αναιρεςίβλθτοι, κρίνοντασ εςφαλμζνα ότι ς’ αυτιν 

αναφζρεται ότι υπάρχει κίνδυνοσ για τθν ςτατικότθτα τθσ οικοδομισ και 2) τθν από 22-2-

2001 διλωςθ αυτοψίασ του μθχανικοφ . Λ., που εμπεριζχεται ςτθν υπ’ .../2001 οικοδομικι 

άδεια, ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν υφίςταται πρόβλθμα ςτατικότθτασ καταλιγοντασ 

εςφαλμζνα ςε αντίκετο αποδεικτικό πόριςμα. 

Ο ανωτζρω λόγοσ αναίρεςθσ, πρζπει να απορριφκεί ωσ ουςία αβάςιμοσ, ςφμφωνα με όςα 

ςτθν αμζςωσ προθγθκείςα νομικι ςκζψθ αναφζρκθκαν, διότι το Εφετείο για να καταλιξει 



ςτο αποδεικτικό του πόριςμα, ότι υπάρχει πρόβλθμα ςτατικότθτασ από τθ διάνοιξθ του 

αικρίου επιφάνειασ ..., με τθν αφαίρεςθ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ του κοινόχρθςτου 

φωταγωγοφ (κόψιμο του μπετόν αρμζ τθσ ταράτςασ), δεν ςτθρίχκθκε αποκλειςτικά ι 

κυρίωσ ςτα ανωτζρω ζγγραφα, το περιεχόμενο των οποίων φζρεται ότι παραμορφϊκθκε, 

αλλά τα ςυνεκτίμθςε μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα χωρίσ να εξαίρει τα ζγγραφα 

αυτά αναφορικά με το πόριςμα ςτο οποίο κατζλθξε. Επομζνωσ, το Εφετείο δεν υπζπεςε ςε 

διαγνωςτικό λάκοσ και ςυνακόλουκα δεν ιδρφεται θ πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 20 

ΚΠολΔ. Κατόπιν τοφτου ο 2οσ κατά το Α’ ςκζλοσ του λόγοσ τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ πρζπει να 

απορριφκεί ςτο ςφνολό του. Κατά τθν ζννοια του άρκρου 559 αρικ. 12 του Κ.Πολ.Δ. 

ιδρφεται λόγοσ αναίρεςθσ για παραβίαςθ των οριςμϊν του νόμου ςχετικά με τθ δφναμθ 

των αποδεικτικϊν μζςων, όταν το δικαςτιριο τθσ ουςίασ κατά τθν εκτίμθςθ των 

αποδείξεων αποδίδει ςε οριςμζνα αποδεικτικά μζςα δφναμθ απόδειξθσ μικρότερθ ι 

μεγαλφτερθ από εκείνθ που δεςμευτικά γι’ αυτά κακορίηει ο νόμοσ. Δεν ιδρφεται όμωσ ο 

λόγοσ αυτόσ αναίρεςθσ ςτθν περίπτωςθ που το δικαςτιριο, εκτιμϊντασ, όπωσ δικαιοφται, 

τισ αποδείξεισ, αποδίδει ςε οριςμζνα αποδεικτικά μζςα που κατά το νόμο ζχουν τθν ίδια 

αποδεικτικι δφναμθ με άλλα, μεγαλφτερθ βαρφτθτα ι αξιοπιςτία, γιατί θ κρίςθ αυτι του 

δικαςτθρίου τθσ ουςίασ είναι αναιρετικϊσ ανζλεγκτθ. Εξάλλου, κατά το άρκρο 440 

Κ.Πολ.Δ., για όςα περιςτατικά βεβαιϊνονται ςτα κατά τα άρκρα 438 και 439 του ίδιου 

Κϊδικα δθμόςια ζγγραφα, τθν αλικεια των οποίων όφειλε να διαπιςτϊςει εκείνοσ, που 

ζχει ςυντάξει το ζγγραφο, τα ζγγραφα αυτά παρζχουν πλιρθ απόδειξθ, κατά τθσ οποίασ 

όμωσ επιτρζπεται ανταπόδειξθ (ΑΠ 995/2014). 

Με τον 2ο λόγο αναίρεςθσ, κατά το Γ’ ςκζλοσ αυτοφ, οι αναιρεςείοντεσ αποδίδουν ςτθν 

προςβαλλόμενθ απόφαςθ τθν πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 12 ΚΠολΔ, με τθν αιτίαςθ 

ότι το Εφετείο παραβίαςε τουσ οριςμοφσ του νόμου ςχετικά με τθ δφναμθ των 

αποδεικτικϊν μζςων και ειδικότερα, ότι δεν προςζδωςε ςτθν από 22-2-2001 διλωςθ 

αυτοψίασ του μθχανικοφ . Λ. τθν αποδεικτικι ιςχφ δθμοςίου εγγράφου, τθν οποία αυτι 

είχε, διότι εμπεριζχεται ςτθν υπ’ .../2001 οικοδομικι άδεια τθσ Πολεοδομίασ του ... και 

χρθςιμοποιικθκε για τθν ζκδοςι τθσ, ςτθν οποία δθλϊνεται θ ζλλειψθ κινδφνου 

ςτατικότθτασ τθσ οικοδομισ, που ιταν το κρίςιμο ηιτθμα αναφορικά με τθν ζνςταςθ 

καταχρθςτικισ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ των αναιρεςιβλιτων. 

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ, ςφμφωνα με όςα ζχουν εκτεκεί αναλυτικά ςε προθγοφμενουσ 

αναιρετικοφσ λόγουσ, θ διλωςθ αυτοψίασ εμπεριζχεται ωσ ςυνθμμζνο ζγγραφο ςτθν 

οικοδομικι άδεια υπ’ .../2001, όπωσ άλλωςτε και οι αναιρεςείοντεσ αναφζρουν. Θ 

οικοδομικι άδεια ωσ δθμόςιο ζγγραφο αποτελεί πλιρθ απόδειξθ για όςα βεβαιϊνονται ότι 

ζγιναν από τον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Πολεοδομίασ ι ενϊπιόν του. Επιτρζπεται όμωσ κατά 

του περιεχομζνου τθσ ανταπόδειξθ (άρκρα 438 και 440 ΚΠολΔ). Εξάλλου, ο νόμοσ δεν ορίηει 

ρθτά ότι το αποδεικτικό μζςο τθσ αυτοψίασ αποτελεί πλιρθ απόδειξθ με ςυνζπεια, το 

Δικαςτιριο ουςίασ να κρίνει ελεφκερα τοφτο, κατ’ άρκρ. 340 ΚΠολΔ. τθν ζνδικθ υπόκεςθ, 

θ διλωςθ αυτοψίασ ζχει ςυνταχκεί από τον τεχνικό ςφμβουλο των αναιρεςειόντων, που 

δεν είναι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ και επομζνωσ, κατά του περιεχομζνου τθσ επιτρζπεται 

ανταπόδειξθ μετά από τθν αξιολόγθςθ του λοιποφ αποδεικτικοφ υλικοφ. 

υνεπϊσ, το Εφετείο δεν προςζδωςε ςτθν ωσ άνω ζκκεςθ αυτοψίασ μικρότερθ αποδεικτικι 

δφναμθ, αλλά τθν ςυνεκτίμθςε ελεφκερα κατά τον κανόνα που προβλζπει θ διάταξθ του 

άρκρ. 340 ΚΠολΔ και ςυνακόλουκα, δεν ελζγχεται αναιρετικά θ ωσ άνω εκτίμθςθ. Κατόπιν 



τοφτου ο 2οσ κατά το Γ’ ςκζλοσ του αναιρετικόσ λόγοσ πρζπει να απορριφκεί ωσ ουςιαςτικά 

αβάςιμοσ. 

Ο λόγοσ αναιρζςεωσ του αρικ. 8 του άρκρου 559 του ΚΠολΔ ιδρφεται όταν το δικαςτιριο 

παρά το νόμο ζλαβε υπόψθ του πράγματα που δεν προτάκθκαν ι δεν ζλαβε υπόψθ 

πράγματά που προτάκθκαν και ζχουν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτθν ζκβαςθ τθσ δίκθσ. Κατά τθν 

ζννοια τθσ διάταξθσ αυτισ ωσ "πράγματα" κεωροφνται οι πραγματικοί ιςχυριςμοί που 

ζχουν αυτοτελι φπαρξθ και τείνουν ςτθ κεμελίωςθ, κατάλυςθ ι παρακϊλυςθ ουςιαςτικοφ 

ι δικονομικοφ δικαιϊματοσ, που αςκικθκε, είτε ωσ επικετικό, είτε ωσ αμυντικό μζςο και 

άρα ςτθρίηουν το αίτθμα αγωγισ, ανταγωγισ, ζνςταςθσ, αντζνςταςθσ ι λόγου ζφεςθσ, όχι 

δε οι αιτιολογθμζνεσ αρνιςεισ τουσ, οφτε οι ιςχυριςμοί που αποτελοφν επιχειριματα ι 

ςυμπεράςματα των διαδίκων ι του δικαςτθρίου, τα οποία ςυνάγονται από τθν εκτίμθςθ 

των αποδείξεων, αλλά οφτε και οι απαράδεκτοι ι αβάςιμοι κατά νόμο ιςχυριςμοί (Ολ.ΑΠ 

3/1997, ΑΠ 200/2013, ΑΠ 1933/2006). Εξ άλλου, δεν ςτοιχειοκετείται ο λόγοσ αυτόσ 

αναιρζςεωσ, όταν το δικαςτιριο ζλαβε υπόψθ προτακζντα ιςχυριςμό (πράγμα) και τον 

απζρριψε ευκζωσ για οποιοδιποτε λόγο τυπικό ι ουςιαςτικό (Ολ.ΑΠ 12/1997), αλλά και 

όταν το δικαςτιριο αντιμετωπίηει και απορρίπτει ςτθν ουςία εκ των πραγμάτων 

προβλθκζντα ιςχυριςμό, με τθν παραδοχι ωσ αποδειχκζντων γεγονότων αντίκετων προσ 

αυτά που τον ςυγκροτοφν (Ολ.ΑΠ 11/1996, ΑΠ 131/2015, ΑΠ 1004/2015, ΑΠ 150/2015). Με 

τον 3ο λόγο αναίρεςθσ (κατ’ ορκι αρίκμθςθ, αντί τθσ εςφαλμζνθσ από τουσ αναιρεςείοντεσ 

ωσ 4οσ λόγοσ) και κατά το Α’ ςκζλοσ του, οι αναιρεςείοντεσ αποδίδουν ςτθν 

προςβαλλόμενθ απόφαςθ τθν πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 8 ΚΠολΔ, με τθν αιτίαςθ 

ότι το Εφετείο ζλαβε υπόψθ του πράγματα που δεν προτάκθκαν και ζχουν ουςιϊδθ 

επίδραςθ ςτθν ζκβαςθ τθσ δίκθσ και ειδικότερα, ότι αν και οι ενάγοντεσ, μετά τον 

περιοριςμό τθσ αγωγισ με διλωςθ που καταχωρικθκε ςτα πρακτικά ηθτοφςαν να 

αφαιρεκοφν δφο εξωτερικζσ μονάδεσ κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων, θ προςβαλλόμενθ 

απόφαςθ διαπίςτωςε τρία κλιματιςτικά μθχανιματα, το ζνα εκ των οποίων δεν ζχει 

αφαιρεκεί. 

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ από τθν επιτρεπτι επιςκόπθςθ των υπ’ αρ. 134/23-9-2013 

πρακτικϊν ςυνεδρίαςθσ τθσ πρωτοβάκμιασ δίκθσ ενϊπιον του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου 

Ακθνϊν και ειδικότερα, ςτθ ςελίδα 3 αυτϊν προκφπτει, ότι οι ενάγοντεσ και ιδθ 1οσ και 2θ 

αναιρεςίβλθτοι διλωςαν, ότι διορκϊνουν τθν αγωγι τουσ ωσ προσ τισ διαςτάςεισ των 

κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων ωσ εξισ, κατ’ ακριβι λεκτικι αντιγραφι των πρακτικϊν, που 

επιτρεπτά επιςκοποφνται για τισ ανάγκεσ του ερευνϊμενου ωσ άνω αναιρετικοφ λόγου: 

"τθν παρ. 2 τθσ 4θσ ςελ. τθσ αγωγισ αντί του "διά τθσ τοποκετιςεωσ επ’ αυτοφ μιασ 

μονάδασ ψφξθσ - κζρμανςθσ τεράςτιων διαςτάςεων αποτελοφμενθ από τρία (3) μεγάλων 

διαςτάςεων μθχανιματα του ενόσ εξ αυτϊν μικοσ 3,20 μ. επί πλάτοσ 0,60 μ. επί φψοσ 0,75 

μ. του ετζρου διαςτάςεων μικοσ 1,10 μ. επί πλάτοσ 0,80 μ. επί φψοσ 0,65 μ. και του τρίτου 

διαςτάςεων μικοσ 4,50 μ. επί πλάτοσ 0,60 μ. επί φψοσ 1,20 μ. καλυπτόμενου του τρίτου 

από ςιδεριά αντίςτοιχων με αυτό διαςτάςεων" τίκεται θ ορκι περιγραφι ωσ προσ τισ 

διαςτάςεισ και τθν ονομαςία των κλιματιςτικϊν ωσ εξισ: "διά τθσ τοποκετιςεωσ επ’ αυτοφ 

μιασ μονάδασ ψφξθσ - κζρμανςθσ τεραςτίων διαςτάςεων αποτελοφμενθ από τρία (3) 

μεγάλων διαςτάςεων μθχανιματα, ιτοι 1) εξωτερικι μονάδα κλιματιςτικοφ μθχανιματοσ 

πλάτουσ 0,60 μ., μικουσ 3,20 μ. με τισ ςωλθνϊςεισ και φψοσ 0,77 μ. με επικάλυψθ 

λαμαρίνα αντιςτοίχου μικουσ, 2) εξωτερικι μονάδα κλιματιςτικοφ μθχανιματοσ 



διαςτάςεων 1,10 μ. επί πλάτοσ 0,80 μ. επί φψοσ 0,83 μ. με τισ ςωλθνϊςεισ του και 3) 

καταςκευι από λαμαρίνα ςε επαφι με το διαφϊτιςτο διαςτάςεων επί πλάτουσ 0,65 μ. επί 

μικοσ 4,35 μ. και επί φψοσ 1,25 μ. καλυπτόμενθ από διπλό ςιδερζνιο πλαίςιο"...". Επίςθσ, 

οι ενάγοντεσ αμζςωσ παρακάτω υπζβαλαν αίτθμα να προςκομίςουν οι εναγόμενοι και ιδθ 

αναιρεςείοντεσ "Μελζτθ Πολιτικοφ Μθχανικοφ τθσ αντοχισ του φζροντοσ οργανιςμοφ του 

επίδικου ακαλφπτου χϊρου από τισ φορτίςεισ των τριϊν (3) κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων 

που ζχουν τοποκετθκεί". Θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ, όπωσ ζχει εκτεκεί ςτον 1ο 

αναιρετικό λόγο, δζχτθκε, ανελζγκτωσ αναιρετικά, ςτο αιτιολογικό τθσ (βλ. ςελ. 33 αυτισ), 

ότι τα κλιματιςτικά δεν αφαιρζκθκαν εξ ολοκλιρου, αλλά αντικζτωσ μόνο τα δφο εξ αυτϊν 

και ότι ςτο παραμζνον ζνα κλιματιςτικό, που δεν είχε αφαιρεκεί υπάρχουν ακόμθ οι 

ςωλθνϊςεισ - αεραγωγοί που ςυνδζουν τα άλλα δφο αφαιρεκζντα και ότι και οι αεραγωγοί 

καταλαμβάνουν τμιμα του κοινόχρθςτου χϊρου του ακάλυπτου φωταγωγοφ. Επομζνωσ, 

ςφμφωνα με τισ παραδοχζσ του, το Εφετείο δεν δζχκθκε πράγματα, που δεν προτάκθκαν, 

διότι μετά τον περιοριςμό και τθ διόρκωςθ τθσ αγωγισ οι ενάγοντεσ - αναιρεςίβλθτοι 

ηθτοφςαν τθν αφαίρεςθ τριϊν μεγάλων διαςτάςεων μθχανθμάτων (δφο εξωτερικζσ 

μονάδεσ και μια καταςκευι από λαμαρίνα) και το Εφετείο, αφοφ ερεφνθςε τον ιςχυριςμό 

των αναιρεςειόντων -εναγομζνων, με τον οποίο υποςτιριηαν ότι είχαν αφαιρεκεί όλα τα 

κλιματιςτικά, τον απζρριψε κατ’ ουςίαν εκ των πραγμάτων με τθν παραδοχι ωσ 

αποδειχκζντων γεγονότων αντίκετων προσ αυτά που τον ςυγκροτοφςαν. Επομζνωσ, δεν 

ιδρφεται θ αναιρετικι πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 8 ΚΠολΔ, διότι υπό τθν επίφαςθ 

αυτισ πλιττεται θ ανζλεγκτθ αναιρετικά περί των πραγμάτων εκτίμθςθ του αποδεικτικοφ 

υλικοφ από το Δικαςτιριο τθσ ουςίασ. 

Κατά το άρκρο 559 αρικμόσ 9 ΚΠολΔ "αναίρεςθ επιτρζπεται, αν το δικαςτιριο, επιδίκαςε 

κάτι που δεν ηθτικθκε ι επιδίκαςε περιςςότερα από όςα ηθτικθκαν ι άφθςε αίτθςθ 

αδίκαςτθ". Ο όροσ "επιδίκαςε" ςθμαίνει ότι το δικαςτιριο αποφάςιςε ςχετικά ςε αίτθμα, 

ζςτω και με αναγνωριςτικι διάταξθ (ΑΠ 1811/2009). Δθλαδι, όταν το δικαςτιριο επιδίκαςε 

ι αναγνϊριςε ι προζβθ ςε διάπλαςθ, χωρίσ να υπάρχει αντίςτοιχο αίτθμα (ΑΠ 1708/2014, 

ΑΠ 204/2011, ΑΠ 858/2011). 

Με τον 3ο λόγο αναίρεςθσ, κατ’ ορκι αρίκμθςθ, κατά το Β’ ςκζλοσ αυτοφ, οι 

αναιρεςείοντεσ αποδίδουν τθν πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 9 ΚπολΔ, με τθν αιτίαςθ 

ότι το Εφετείο επιδίκαςε κάτι που δεν ηθτικθκε και ειδικότερα, ότι μετά τον περιοριςμό τθσ 

αγωγισ κατά τα αναφερόμενα ςτον 3ο κατά το Α’ ςκζλοσ λόγο τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ, προσ 

αποφυγι άςκοπθσ επανάλθψθσ, (για τθν αφαίρεςθ και περιγραφι των διαςτάςεων των 

δφο κλιματιςτικϊν, κατά τθν άποψθ των αναιρεςειόντων), θ προςβαλλόμενθ διαπίςτωςε 

ςτο ςκεπτικό τθσ ότι υπιρχαν τρία κλιματιςτικά, εκ των οποίων ζνα δεν είχε αφαιρεκεί και 

ςτο διατακτικό υποχρζωςε τουσ αναιρεςείοντεσ να αφαιρζςουν τα υπάρχοντα κλιματιςτικά 

μθχανιματα με τα εξαρτιματά τουσ και ζτςι επιδίκαςε πλζον του αιτθκζντοσ. 

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ και πζραν των όςων ζχουν εκτεκεί ςτο Α’ ςκζλοσ του ίδιου 3ου 

αναιρετικοφ λόγου, από τθν επιςκόπθςθ του διατακτικοφ τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ 

προκφπτει ότι για το ερευνϊμενο ωσ άνω ηιτθμα, το Εφετείο υποχρζωςε τουσ εναγομζνουσ 

και ιδθ αναιρεςείοντεσ να αφαιρζςουν (από το φωταγωγό - ακάλυπτο χϊρο του κτιρίου) 

"...τα υπάρχοντα επ’ αυτοφ κλιματιςτικά μθχανιματα μετά των εξαρτθμάτων αυτϊν...". 

Κρίνοντασ ζτςι το Εφετείο δεν επιδίκαςε πλζον του αιτθκζντοσ παραβιάηοντασ τθ διάταξθ 

του άρκρου 106 ΚΠολΔ (Αρχι διάκεςθσ του αντικειμζνου τθσ δίκθσ), διότι το Δικαςτιριο με 



βάςθ τα προκφψαντα από τισ αποδείξεισ προζβθ ςτθν ςυγκεκριμενοποίθςθ των αναγκαίων 

περιςτατικϊν. ε κάκε περίπτωςθ θ από προφανι παραδρομι αναγραφι τθσ λζξθσ 

κλιματιςτικά μθχανιματα ςτον πλθκυντικό αρικμό αντί του ορκοφ κλιματιςτικό μθχάνθμα 

μετά των εξαρτθμάτων των άλλων δφο, εκτιμάται ωσ ακοφςια πλθμμζλεια, που δικαιολογεί 

διόρκωςθ τθσ απόφαςθσ κατ’ άρκρ. 315 ΚΠολΔ και όχι τθν αναίρεςθ αυτισ. Επομζνωσ ο 

ςχετικόσ 3οσ κατά το Β’ ςκζλοσ αναιρετικόσ λόγοσ πρζπει να απορριφκεί ωσ ουςιαςτικά 

αβάςιμοσ. 

Κατά τθ διάταξθ του άρκρου 559 αρικ. 19 του ΚΠολΔ, αναίρεςθ επιτρζπεται αν θ απόφαςθ 

δεν ζχει νόμιμθ βάςθ και ιδίωσ αν δεν ζχει κακόλου αιτιολογίεσ, ι ζχει αιτιολογίεσ 

αντιφατικζσ ι ανεπαρκείσ ςε ηθτιματα που αςκοφν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτθν ζκβαςθ τθσ 

δίκθσ. Από τθν υπόψθ διάταξθ, που αποτελεί κφρωςθ τθσ παράβαςθσ του άρκρου 93 

παράγραφοσ 3 του υντάγματοσ προκφπτει, ότι ο προβλεπόμενοσ απ’ αυτι λόγοσ 

αναίρεςθσ ιδρφεται, όταν ςτθν ελάςςονα πρόταςθ του νομικοφ ςυλλογιςμοφ δεν εκτίκενται 

κακόλου πραγματικά περιςτατικά (ζλλειψθ αιτιολογίασ), ι όταν τα εκτικζμενα δεν 

καλφπτουν όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται βάςει του πραγματικοφ του εφαρμοςτζου 

κανόνα δικαίου για τθν επζλευςθ τθσ ζννομθσ ςυνζπειασ που απαγγζλκθκε ι τθν άρνθςι 

του (ανεπαρκισ αιτιολογία), ι όταν αντιφάςκουν μεταξφ τουσ (αντιφατικι αιτιολογία) 

(Ολ.ΑΠ 1/1999). Δεν υπάρχει, όμωσ, ανεπάρκεια αιτιολογιϊν, όταν θ απόφαςθ περιζχει 

ςυνοπτικζσ αλλά πλιρεισ αιτιολογίεσ (ΑΠ 622/1983). Εξάλλου, το κατά νόμο αναγκαίο 

περιεχόμενο τθσ ελάςςονοσ πρόταςθσ προςδιορίηεται από τον εκάςτοτε εφαρμοςτζο 

κανόνα ουςιαςτικοφ δικαίου, του οποίου το πραγματικό πρζπει να καλφπτεται πλιρωσ από 

τισ παραδοχζσ τθσ απόφαςθσ ςτο αποδεικτικό τθσ πόριςμα, και να μθν καταλείπονται 

αμφιβολίεσ (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεισ δε αναγόμενεσ μόνο ςτθν ανάλυςθ και ςτάκμιςθ των 

αποδεικτικϊν μζςων και γενικότερα ωσ προσ τθν αιτιολόγθςθ του αποδεικτικοφ 

πορίςματοσ, αν αυτό διατυπϊνεται ςαφϊσ, δεν ςυνιςτοφν ανεπαρκείσ αιτιολογίεσ (Ολ.ΑΠ 

861/1984). Δθλαδι, μόνο το τι αποδείχκθκε ι δεν αποδείχκθκε είναι ανάγκθ να εκτίκεται 

ςτθν απόφαςθ πλιρωσ και ςαφϊσ, και όχι γιατί αποδείχκθκε ι δεν αποδείχκθκε (ΑΠ 

1547/1997). Σα επιχειριματα δε του δικαςτθρίου, που ςχετίηονται με τθν εκτίμθςθ των 

αποδείξεων δεν ςυνιςτοφν παραδοχζσ επί τθ βάςει των οποίων διαμορφϊνεται το 

αποδεικτικό πόριςμα και ωσ εκ τοφτου δεν αποτελοφν "αιτιολογία" τθσ απόφαςθσ, ϊςτε 

ςτο πλαίςιο τθσ ερευνϊμενθσ διάταξθσ του άρκρου 559 αρικ. 19 ΚΠολΔ να επιδζχεται αυτι 

μομφι για αντιφατικότθτα ι ανεπάρκεια, ενϊ δεν δθμιουργείται ο ίδιοσ λόγοσ αναίρεςθσ 

του αρικμοφ 19 του άρκρου 559 του ΚΠολΔ οφτε εξαιτίασ του ότι το δικαςτιριο δεν 

αναλφει ιδιαιτζρωσ και διεξοδικά τα μθ ςυνιςτϊντα αυτοτελείσ ιςχυριςμοφσ επιχειριματα 

των διαδίκων, οπότε ο ςχετικόσ λόγοσ αναίρεςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτοσ (ΑΠ 

174/2015, ΑΠ 198/2015, ΑΠ 845/2012). Επίςθσ, από τθ διάταξθ του άρκρου 561 παρ. 1 του 

ΚΠολΔ προκφπτει, ότι θ εκτίμθςθ από το δικαςτιριο τθσ ουςίασ των πραγματικϊν 

περιςτατικϊν, εφόςον δεν παραβιάςτθκαν με αυτά κανόνεσ ουςιαςτικοφ δικαίου, ςτουσ 

οποίουσ περιλαμβάνονται και οι ερμθνευτικοί, ι εφόςον θ εκτίμθςι τουσ δεν ιδρφει λόγουσ 

αναίρεςθσ από τουσ αρικμοφσ 19 και 20 του άρκρου 559 του ΚΠολΔ, είναι από τον Άρειο 

Πάγο ανζλεγκτθ, ο δε αντίςτοιχοσ λόγοσ αναίρεςθσ, εκ του περιεχομζνου του οποίου 

προκφπτει ότι δεν ςυντρζχει καμία από τισ προαναφερκείςεσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτοσ, εφόςον πλζον πλιττεται θ ουςία τθσ υπόκεςθσ που δεν 

υπόκειται ςε αναιρετικό ζλεγχο (ΑΠ 198/2015, ΑΠ 1987/2007). Εξάλλου, για να είναι 



οριςμζνοσ ο λόγοσ αναίρεςθσ από τον αρικ. 19 του ωσ άνω άρκρου για ανεπαρκείσ ι 

αντιφατικζσ αιτιολογίεσ, όπωσ προκφπτει από τισ διατάξεισ των άρκρ. 118 αρικ. 4, 566 παρ. 

1, 577 παρ. 3 ΚΠολΔ, εάν το δικαςτιριο τθσ ουςίασ ερεφνθςε τθν υπόκεςθ ςτθν ουςία τθσ, 

πρζπει να κακορίηεται θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ του ουςιαςτικοφ δικαίου που φζρεται ότι 

παραβιάςκθκε, κακόςον ο κανόνασ αυτόσ προςδιορίηει το ηιτθμα που ζχει ουςιϊδθ 

επίδραςθ ςτθν ζκβαςθ τθσ δίκθσ, οι ανεπαρκείσ και αντιφατικζσ αιτιολογίεσ και ςε τι 

ςυνίςταται θ ανεπάρκεια και αντιφατικότθτα αυτϊν και όλεσ οι κρίςιμεσ ουςιαςτικζσ 

παραδοχζσ τθσ προςβαλλομζνθσ απόφαςθσ, δθλ. τα πραγματικά περιςτατικά που δζχκθκε 

το δικαςτιριο ότι προζκυψαν από τισ αποδείξεισ ωσ κεμελιωτικά τθσ κρίςθσ του για το 

βάςιμο ι αβάςιμο τθσ αγωγισ ι άλλθσ αυτοτελοφσ αίτθςθσ ι ανταίτθςθσ. Διαφορετικά ο 

ςχετικόσ αναιρετικόσ λόγοσ είναι αόριςτοσ και απορριπτζοσ, χωρίσ να είναι επιτρεπτι θ 

ςυμπλιρωςι του με παραπομπι ςε άλλα διαδικαςτικά ζγγραφα ι τθν προςβαλλομζνθ 

απόφαςθ (Ολ.ΑΠ 20/2005, ΑΠ 140/2010, πρβλ. επίςθσ ΑΠ 49/2013). 

Με τον 4ο λόγο αναίρεςθσ (κατ’ ορκι αρίκμθςθ αντί τθσ εςφαλμζνθσ ωσ 5οσ), οι 

αναιρεςείοντεσ αποδίδουν τθν πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 19 ΚΠολΔ με τθν 

αιτίαςθ, ότι θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ ςτερείται νόμιμθσ βάςθσ, διότι διζλαβε αςαφείσ 

αιτιολογίεσ για τθν προςβολι τθσ ςφγχρθςθσ των αναιρεςιβλιτων από τα κλιματιςτικά 

μθχανιματα, τα οποία οι αναιρεςείοντεσ είχαν αφαιρζςει και από το αίκριο, που 

αξιολόγθςε ςωρευτικά και ζτςι δεν προκφπτει ο βακμόσ προςβολισ από κάκε επί μζρουσ 

καταςκευι. Ο λόγοσ αυτόσ πρζπει να απορριφκεί πρωτίςτωσ ωσ απαράδεκτοσ, διότι οι 

αναιρεςείοντεσ δεν εξειδικεφουν τθ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ του ουςιαςτικοφ δικαίου, που 

φζρεται ότι παραβιάςκθκε με βάςθ τθν οποία προςδιορίηεται θ προςβολι τθσ ςφγχρθςθσ. 

ε κάκε περίπτωςθ είναι ουςιαςτικά αβάςιμοσ, διότι ςτθρίηεται ςτθν εςφαλμζνθ 

προχπόκεςθ ότι ζχουν αφαιρεκεί τα κλιματιςτικά μθχανιματα από τον φωταγωγό, ενϊ 

ςφμφωνα με τισ παραδοχζσ τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ δεν αφαιρζκθκαν εξ 

ολοκλιρου, αλλά τα εναπομζνοντα (κλιματιςτικό μθχάνθμα και οι αεραγωγοί των 

αφαιρεκζντων δφο κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων) εξακολουκοφν να καταλαμβάνουν μζροσ 

του κοινόχρθςτου φωταγωγοφ. Εκτόσ τοφτου δεν ιταν αναγκαία θ ξεχωριςτι αξιολόγθςθ 

τθσ προςβολισ τθσ ςφγχρθςθσ των αναιρεςιβλιτων από τα μθχανιματα κλιματιςμοφ και 

τουσ αεραγωγοφσ των δφο αφαιρεκζντων κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων και από τθ διάνοιξθ 

του αικρίου ..., αλλά θ παραδοχι τθσ προςβαλλόμενθσ, ότι προςβάλλεται θ ςφγχρθςθ κατά 

παράβαςθ του Κανονιςμοφ, που απαγορεφει τισ καταλιψεισ των κοινοχριςτων μερϊν του 

κτιρίου και τισ επεμβάςεισ ςτον φζροντα οργανιςμό τθσ οικοδομισ από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα, όπωσ είναι ο ακάλυπτοσ χϊροσ του φωταγωγοφ, που αποτελεί τθ ςκεπι 

(ταράτςα) του ενιαίου καταςτιματοσ των αναιρεςειόντων, ςτο οποίο διανοίχκθκε το αίκριο 

... και τοποκετικθκε θ ανωτζρω μονάδα κλιματιςμοφ με τισ ςωλθνϊςεισ αεραγωγοφσ, 

αρκοφςε για τθν υπαγωγι των πραγματικϊν περιςτατικϊν, που το Εφετείο δζχκθκε ότι 

αποδείχκθκαν ςτουσ ουςιαςτικοφσ κανόνεσ δικαίου που εφάρμοςε και ζτςι δεν ςτζρθςε 

τθν απόφαςι του από νόμιμθ βάςθ ωσ προσ το ουςιϊδεσ ηιτθμα τθσ προςβολισ τθσ 

ςφγχρθςθσ τθσ ςυνιδιοκτθςίασ, κατά παράβαςθ του Κανονιςμοφ και χωρίσ ςυναίνεςθ των 

λοιπϊν ςυνιδιοκτθτϊν. 

Περαιτζρω, κατά το άρκρο 281 ΑΚ, θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ απαγορεφεται αν υπερβαίνει 

προφανϊσ τα όρια που επιβάλλουν θ καλι πίςτθ ι τα χρθςτά ικθ ι ο κοινωνικόσ ι 

οικονομικόσ ςκοπόσ του δικαιϊματοσ. Κατά τθν ζννοια τθσ διατάξεωσ αυτισ το δικαίωμα 



κεωρείται ότι αςκείται καταχρθςτικϊσ, όταν θ ςυμπεριφορά του δικαιοφχου που 

προθγικθκε ι θ πραγματικι κατάςταςθ που διαμορφϊκθκε κατά το χρονικό διάςτθμα που 

μεςολάβθςε, χωρίσ κατά νόμο να εμποδίςουν τθ γζνεςθ ι να επάγονται τθν απόςβεςθ του 

δικαιϊματοσ, κακιςτοφν μθ ανεκτι τθν μεταγενζςτερθ άςκθςι του, κατά τισ περί δικαίου 

και θκικισ αντιλιψεισ του μζςου κοινωνικοφ ανκρϊπου, αφοφ τείνει ςτθν ανατροπι 

καταςτάςεωσ που δθμιουργικθκε υπό οριςμζνεσ ειδικζσ ςυνκικεσ και διατθρικθκε για 

πολφ χρόνο, με επακόλουκο να ςυνεπάγεται επαχκείσ ςυνζπειεσ για τον υπόχρεο. 

Απαιτείται δθλαδι, για να χαρακτθριςκεί καταχρθςτικι θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ, να ζχει 

δθμιουργθκεί ςτον υπόχρεο, από τθ ςυμπεριφορά του δικαιοφχου, ςε ςυνάρτθςθ και με 

εκείνθ του υπόχρεου και μάλιςτα ευλόγωσ, θ πεποίκθςθ ότι ο δικαιοφχοσ δεν πρόκειται να 

αςκιςει το δικαίωμά του. Απαιτείται ακόμθ οι πράξεισ του υπόχρεου και θ υπ’ αυτοφ 

δθμιουργθκείςα κατάςταςθ, επαγόμενθ ιδιαιτζρωσ επαχκείσ για τον υπόχρεο επιπτϊςεισ, 

να τελοφν ςε αιτιϊδθ ςφνδεςμο με τθν προθγθκείςα ςυμπεριφορά του δικαιοφχου. Μόνθ θ 

μακροχρόνια αδράνεια του δικαιοφχου και όταν ακόμθ δθμιοφργθςε τθν εφλογθ 

πεποίκθςθ ςτον υπόχρεο ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα ι ότι δεν πρόκειται αυτό να αςκθκεί, 

δεν αρκεί για να καταςτιςει καταχρθςτικι τθν μεταγενζςτερθ άςκθςθ αυτοφ, αλλά 

απαιτείται να ςυντρζχουν, προςκζτωσ, ειδικζσ ςυνκικεσ και περιςτάςεισ, προερχόμενεσ, 

κυρίωσ, από τθν προθγθκείςα ςυμπεριφορά του δικαιοφχου και του υπόχρεου, ενόψει των 

οποίων και τθσ αδράνειασ του δικαιοφχου, θ επακολουκοφςα άςκθςθ του δικαιϊματοσ, 

τείνουςα ςτθν ανατροπι τθσ διαμορφωκείςασ καταςτάςεωσ υπό τισ ανωτζρω ειδικζσ 

ςυνκικεσ και διατθρθκείςασ για αρκετά μεγάλο χρονικό διάςτθμα, να εξζρχεται των υπό 

τθσ ανωτζρω διατάξεωσ διαγραφομζνων ορίων. Θ ειρθμζνθ δε αδράνεια του δικαιοφχου, 

που δεν είναι απαραίτθτο να προκαλεί αφόρθτεσ ι δυςβάςτακτεσ για τον υπόχρεο 

ςυνζπειεσ, αρκεί και θ επζλευςθ δυςμενϊν απλϊσ για τα ςυμφζροντά του επιπτϊςεων, 

πρζπει να υφίςταται επί μακρό χρονικό διάςτθμα, πλθν ελάςςονα του διά τθν παραγραφι 

του δικαιϊματοσ υπό του νόμου προβλεπομζνου, από τότε που ο δικαιοφχοσ μποροφςε να 

αςκιςει το δικαίωμά του, επί δε διεκδικθτικισ ι περί κλιρου αγωγισ από τότε που ο 

διεκδικϊν απζκτθςε το δικαίωμά του (ΑΠ 831/2013). 

Εξάλλου, με το άρκρο 559 αρικ. 1 του Κ.Πολ.Δ., ιδρφεται λόγοσ αναίρεςθσ αν παραβιάςτθκε 

κανόνασ του ουςιαςτικοφ δικαίου, ςτον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμθνευτικοί 

κανόνεσ των δικαιοπραξιϊν. Κατά τθν ζννοια τθσ διάταξθσ αυτισ, ο κανόνασ δικαίου 

παραβιάηεται, αν δεν εφαρμοςτεί, ενϊ ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι του 

ι αν εφαρμοςτεί, ενϊ δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ αυτζσ, κακϊσ και αν εφαρμοςτεί 

εςφαλμζνα, θ δε παραβίαςθ εκδθλϊνεται, είτε με ψευδι ερμθνεία, είτε με κακι 

εφαρμογι, δθλαδι με εςφαλμζνθ υπαγωγι (Ολ.ΑΠ 7/2006, 4/2005). Με τον ςυγκεκριμζνο 

λόγο αναίρεςθσ ελζγχονται τα ςφάλματα του δικαςτθρίου κατά τθν εκτίμθςθ του νόμω 

βαςίμου τθσ αγωγισ ι των ιςχυριςμϊν των διαδίκων, κακϊσ και τα νομικά ςφάλματα κατά 

τθν ζρευνα τθσ ουςίασ τθσ διαφοράσ. Ελζγχεται, δθλαδι, αν θ αγωγι, ζνςταςθ κ.λπ. ορκϊσ 

απορρίφκθκε ωσ μθ νόμιμθ ι αν, κατά παράβαςθ ουςιαςτικοφ κανόνοσ δικαίου, ζγινε 

δεκτι ωσ νόμιμθ ι απορρίφκθκε ι ζγινε δεκτι κατ’ ουςίαν (Ολ.ΑΠ 27 και 28/1998, ΑΠ 

150/2015, ΑΠ 349/2014). Αντίκετα, θ ζλλειψθ μείηονοσ πρόταςθσ ςτθν απόφαςθ ι οι 

εςφαλμζνεσ κρίςεισ του δικαςτθρίου ς’ αυτι ωσ προσ τθν ζννοια διάταξθσ ουςιαςτικοφ 

δικαίου δεν αρκοφν από μόνεσ τουσ για να ιδρφςουν το λόγο αναίρεςθσ από τον αρικμό 1 

του άρκρ. 559 ΚΠολΔ, αν κατά τα λοιπά δεν ςυνζχονται με τθν ουςιαςτικι κρίςθ του 



δικαςτθρίου, αφοφ το διατακτικό τθσ απόφαςθσ δεν ςτθρίηεται ςτισ νομικζσ αναλφςεισ του 

δικαςτθρίου, αλλά ςτισ ουςιαςτικζσ παραδοχζσ του, που διατυπϊνονται ςτθν ελάςςονα 

πρόταςθ του δικανικοφ ςυλλογιςμοφ του. Θ παράλειψθ δθλαδι του δικαςτθρίου να 

παρακζςει ςτθν απόφαςι του τισ διατάξεισ, ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται το αγωγικό αίτθμα, δεν 

κακιςτά αναιρετζα τθν απόφαςι του, αρκεί να υφίςτανται τζτοιεσ διατάξεισ, που να 

ςτθρίηουν τθν αγωγι, οπότε ο Άρειοσ Πάγοσ επιτρεπτά ςυμπλθρϊνει μ’ αυτζσ, κατά το 

άρκρ. 578 ΚΠολΔ, τθν αναιρεςιβαλλόμενθ απόφαςθ, αφοφ θ μεν ςυνταγματικι επιταγι τθσ 

ειδικισ και εμπεριςτατωμζνθσ αιτιολόγθςθσ των αποφάςεων (άρκρ. 93 παρ. 3 του 

υντάγματοσ) δεν κακιερϊνει, οφτε επιβάλλει αντίςτοιχο αναιρετικό ζλεγχο, ενϊ, ωσ 

αντιφατικζσ ι ανεπαρκείσ αιτιολογίεσ ςτθ διάταξθ του άρκρ. 559 αρικ. 19 ΚΠολΔ, που 

ιδρφει ωσ λόγο αναίρεςθσ τθν ζλλειψθ νόμιμθσ βάςθσ τθσ απόφαςθσ, νοοφνται μόνον οι 

αντιφατικζσ ι ανεπαρκείσ ουςιαςτικζσ παραδοχζσ τθσ απόφαςθσ (ΑΠ 684/2013, πρβλ. 

επίςθσ, ΑΠ 178/2015, ΑΠ 42/ 2014, ΑΠ 1724/2010). 

Με τον 5ο, κατ’ ορκι αρίκμθςθ, αντί του εςφαλμζνου 6ου λόγου αναίρεςθσ και κατά το Α’ 

ςκζλοσ του οι αναιρεςείοντεσ αποδίδουν ςτθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ τθν πλθμμζλεια 

εκ του άρκρου 559 αρ. 1 ΚΠολΔ, με τθν αιτίαςθ ότι το Εφετείο παραβίαςε ευκζωσ τθν 

ουςιαςτικοφ κανόνα δικαίου διάταξθ του άρκρου 281 ΑΚ, ωσ προσ τθν ερμθνεία τθσ 

μείηονοσ πρόταςθσ κατά τθν οποία το Εφετείο δζχκθκε, κατ’ ακριβι αντιγραφι, ότι "δεν 

είναι καταχρθςτικι θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ όταν απλϊσ και μόνο προξενεί ηθμία ςτον 

υπόχρεο αλλά όταν γίνεται με αποκλειςτικό ςκοπό τθ βλάβθ του υποχρζου, ιτοι εκ 

κακοβουλίασ παρά τθν ζλλειψθ ςοβαροφ ςυμφζροντοσ ι κάποιασ ωφζλειασ του 

δικαιοφχου" παραδοχι, που, όπωσ υποςτθρίηουν οι αναιρεςείοντεσ, είναι εςφαλμζνθ, διότι 

μπορεί να ςυντρζχει κατάχρθςθ δικαιϊματοσ, χωρίσ θ αδράνεια να είναι κακόβουλθ. 

Ο λόγοσ αυτόσ πρζπει να απορριφκεί ωσ απαράδεκτοσ, διότι θ πλθμμζλεια που οι 

αναιρεςείοντεσ αποδίδουν ςτθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ δεν αφορά τισ παραδοχζσ τθσ 

ωσ προσ τα πραγματικά περιςτατικά, που το Εφετείο δζχκθκε ότι αποδείχκθκαν (κακόςον 

δίκαςε κατ’ ουςίαν τθν υπόκεςθ). Αντίκετα, θ πλθμμζλεια για τθν οποία αιτιϊνται ςυνιςτά 

εςφαλμζνθ κρίςθ κατά τθν ανάλυςθ τθσ νομικισ ζννοιασ τθσ κατάχρθςθσ δικαιϊματοσ, 

δθλαδι ατζλεια τθσ μείηονοσ πρόταςθσ. Πράγματι θ κακοβουλία αποτελεί μία από τισ 

κατθγορίεσ καταχρθςτικισ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνονται 

ενδεικτικά, (εκτόσ από τθν κακοβουλία), θ μακροχρόνια αδράνεια του δικαιοφχου και θ 

αντιφατικι ςυμπεριφορά αυτοφ κατά τθν άςκθςθ του δικαιϊματόσ του. Θ ζλλειψθ όμωσ 

μείηονοσ πρόταςθσ (αλλά και θ ατζλεια αυτισ, εφόςον ςτο μείηον εμπεριζχεται και το 

ζλαττον), δεν κακιςτά αναιρετζα τθν απόφαςθ για εςφαλμζνθ ερμθνεία του νόμου, διότι θ 

ορκι ι μθ εφαρμογι αυτοφ κα κρικεί με βάςθ τισ παραδοχζσ τθσ απόφαςθσ, εφόςον θ 

υπόκεςθ ζχει κρικεί κατ’ ουςίαν κατά τθν υπαγωγι των πραγματικϊν περιςτατικϊν, που 

αποδείχκθκαν ςτον κανόνα δικαίου που εφαρμόςτθκε. 

υνεπϊσ, ο ςχετικόσ 5οσ λόγοσ αναίρεςθσ, κατά το Α’ ςκζλοσ αυτοφ πρζπει να απορριφκεί. 

Περαιτζρω υπό τουσ όρουσ του Ν. 3741/1929, αν με τον κανονιςμό απαγορεφεται θ 

ενζργεια από τουσ ςυνιδιοκτιτεσ μεταβολισ ςτα κοινά μζρθ, θ απαγόρευςθ αυτι δεςμεφει 

όλουσ τουσ ςυνιδιοκτιτεσ, ακόμθ και αν από τθν απαγορευμζνθ ενζργεια δεν 

παραβλάπτεται θ χριςθ των άλλων ςυνιδιοκτθτϊν ι των οικοδομθμάτων, οφτε 

μεταβάλλεται ο ςυνικθσ προοριςμόσ τουσ. Ζτςι και επί κάκετθσ ςυνιδιοκτθςίασ, κακϊσ και 

επί τθσ οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ, κάκε ςυνιδιοκτιτθσ δικαιοφται ςτθν απόλυτθ χριςθ των 



κοινϊν πραγμάτων, κακϊσ και ςτθ χριςθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό, ςε περίπτωςθ δε που 

προςβάλλεται ςτθ χριςθ αυτι δικαιοφται να ηθτιςει τθν άρςθ τθσ προςβολισ και τθν 

παράλειψθ αυτισ ςτο μζλλον (ΑΠ 115/2003), δικαίωμα που ςτθν περίπτωςθ αυτι αςκείται 

ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ του νόμου και δεν ενζχει, άνευ άλλου, 

καταχρθςτικότθτα, ακόμθ και αν πζραςαν πολλά ζτθ από τισ βλαπτικζσ ενζργειεσ (ΑΠ 

1314/2005, ΑΠ 463/2003). 

Με τον ίδιο 5ο λόγο τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ και κατά το Β’ ςκζλοσ του, οι αναιρεςείοντεσ 

αποδίδουν ςτθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ τθν αιτίαςθ ότι δεν ζχει νόμιμθ βάςθ, διότι 

διζλαβε ανεπαρκείσ αιτιολογίεσ ωσ προσ τθν καταχρθςτικι άςκθςθ του δικαιϊματοσ των 

αναιρεςιβλιτων να ηθτιςουν τθν κακαίρεςθ των δικεν βλαπτικϊν καταςκευϊν 

(κλιματιςτικά - αίκριο) και ειδικότερα, ότι το Εφετείο δεν ςυνεκτίμθςε ότι: 1) οι 

αναιρεςίβλθτοι και οι δικαιοπάροχοί τουσ δεν αντζδραςαν ςτθν ανζγερςθ του αικρίου 

παρά τθν πάροδο μιςοφ αιϊνα, αλλά και οι αναιρεςίβλθτοι μετά τθν πάροδο εννζα ετϊν 

από τθν απόκτθςθ των γραφείων τουσ, 2) ότι δεν δθμιουργικθκε κανζνα πρόβλθμα 

ςτατικότθτασ του επίκοινου κτιρίου, 3) ότι το αίκριο ωφελεί τθν ςυνιδιοκτθςία, διότι 

καταυγάηει φωσ ςτθν ςτοά και 4) ότι θ κακαίρεςθ του αικρίου ςυνιςτά δυςανάλογθ 

υποχρζωςθ των αναιρεςειόντων λόγω του απαιτοφμενου κόςτουσ και τθσ ζκδοςθσ ςχετικισ 

άδειασ δόμθςθσ, ςε ςχζςθ με το αποδυναμωμζνο ωσ άνω δικαίωμα των αναιρεςιβλιτων. 

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ από τθν παραδεκτι επιςκόπθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 

απόφαςθσ, όπωσ αναλυτικά ζχει ιδθ εκτεκεί, για τθν αποφυγι άςκοπων επαναλιψεων, 

προκφπτει ότι το Εφετείο με ςαφείσ και πλιρεισ αιτιολογίεσ απζρριψε ωσ ουςιαςτικά 

αβάςιμθ τθν ζνςταςθ καταχρθςτικισ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ των αναιρεςιβλιτων, που 

είχαν προτείνει παραδεκτά ενϊπιόν του οι αναιρεςείοντεσ, το πρϊτον κατ’ άρκρ. 524 παρ. 

1 ΚΠολΔ, λόγω τθσ ερθμοδικίασ τουσ ςτο πρωτοβάκμιο Δικαςτιριο. Ειδικότερα, το Εφετείο 

χωρίσ λογικά κενά δζχεται ότι, 1) τα κλιματιςτικά μθχανιματα, όπωσ εξειδικεφονται κατά τα 

προεκτεκζντα, δεν αφαιρζκθκαν εξ ολοκλιρου, αλλά ότι εξακολουκοφν να καταλαμβάνουν 

τμιμα του κοινόχρθςτου φωταγωγοφ, 2) ότι το αίκριο ... καταςκευάςτθκε από τουσ 

αναιρεςείοντεσ για τον επαρκι φωτιςμό των καταςτθμάτων τουσ, 3) ότι θ οικοδομικι άδεια 

τθσ Πολεοδομίασ του ... αφοροφςε τθν εςωτερικι επιςκευι και διαμόρφωςθ των 

καταςτθμάτων των αναιρεςειόντων και όχι τον ζλεγχο τθσ ςτατικότθτασ τθσ οικοδομισ. 

θμειϊνεται, ότι οι αναιρεςείοντεσ ςτισ προτάςεισ τουσ ενϊπιον του Δικαςτθρίου τοφτου 

αναφζρουν ότι ςτθν ανωτζρω οικοδομικι άδεια που εκδόκθκε ενόψει τθσ ανακαίνιςθσ των 

καταςτθμάτων τουσ δεν αναφζρεται "ρθτά" θ αντικατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ υαλοςκεπισ 

επιβεβαιϊνοντασ εμμζςωσ πλθν ςαφϊσ τθν παραδοχι ότι το αίκριο ... καταςκευάςτθκε 

από τουσ αναιρεςείοντεσ μετά το ζτοσ 2000, που απζκτθςαν τθν κυριότθτα των 

καταςτθμάτων του ιςογείου, 4) ότι ο Κανονιςμόσ ρθτά απαγορεφει επεμβάςεισ ςτουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, 5) ότι οι αναιρεςείοντεσ χωρίσ προθγοφμενθ ςυναίνεςθ των 

ςυνιδιοκτθτϊν τθσ οικοδομισ, τοποκζτθςαν ςτον φωταγωγό τθν κλιματιςτικι μονάδα, που 

εκπζμπει κόρυβο και υψθλι κερμοκραςία με ςυνζπεια να προςβάλλουν τθν ακϊλυτθ 

ςφγχρθςθ των αναιρεςιβλιτων, 6) ότι πλζον τθσ άνω κατάλθψθσ δθμιουργείται κίνδυνοσ 

ςτατικότθτασ από τθ διάνοιξθ του αικρίου με αφαίρεςθ του οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, 7) 

ότι θ αξίωςθ των εναγόντων, με τθν άςκθςθ τθσ αγωγισ τουσ το ζτοσ 2010, δεν είναι 

καταχρθςτικι από μόνθ τθν αδράνεια εννζα ετϊν μετά τισ παράνομεσ επεμβάςεισ και τζλοσ 

8) το Εφετείο με επάλλθλθ αιτιολογία, που αυτοτελϊσ ςτθρίηει το διατακτικό τθσ απόφαςισ 



του, δζχκθκε ότι, ακόμθ και εάν ικελε γίνει δεκτό ότι το αίκριο προχπιρχε πριν από τθν 

κτιςθ τθσ κυριότθτασ των καταςτθμάτων των αναιρεςειόντων, δθλαδι ότι το άνοιγμα τθσ 

οπισ του ζγινε από τουσ δικαιοπαρόχουσ τουσ με τθ ςυναίνεςθ των λοιπϊν ςυνιδιοκτθτϊν 

(αλλά χωρίσ μεταγραφι) και ότι δεν προκαλεί βλάβθ ς’ αυτοφσ, αλλά είναι μια καλαίςκθτθ 

καταςκευι και ςτθν περίπτωςθ αυτι το Εφετείο δζχεται, ότι θ άςκθςθ τθσ αγωγισ των 

αναιρεςιβλιτων δεν ενζχει καταχρθςτικότθτα, διότι ο Κανονιςμόσ απαγορεφει ρθτά τθ 

μεταβολι των κοινϊν πραγμάτων, απαγόρευςθ που δεςμεφει όλουσ τουσ ςυνιδιοκτιτεσ, 

ακόμθ και αν δεν παραβλάπτεται θ χριςθ τουσ, οφτε μεταβάλλεται ο ςυνικθσ προοριςμόσ 

τθσ και ότι ςτθν ζνδικθ υπόκεςθ πράγματι παραβλάπτεται θ ςφγχρθςθ των αναιρεςιβλιτων 

από τισ επεμβάςεισ των αναιρεςειόντων. Οι ανωτζρω ουςιαςτικζσ παραδοχζσ τθσ 

απόφαςθσ, με βάςθ τισ οποίεσ το Εφετείο απζρριψε τθν ζνςταςθ καταχρθςτικότθτασ τθσ 

αγωγισ, τθν οποία είχαν προτείνει οι αναιρεςείοντεσ, κρίνοντασ ότι δεν αποδυναμϊκθκε το 

δικαίωμα των αναιρεςιβλιτων, αρκοφςαν για να μθν εφαρμοςτεί θ ουςιαςτικι διάταξθ του 

άρκρου 281 ΑΚ, ενϊ επίςθσ δεν δθμιουργοφνται αμφιβολίεσ από τισ παραπάνω ςαφείσ 

αιτιολογίεσ, ϊςτε κακίςταται εφικτόσ ο αναιρετικόσ ζλεγχοσ για τθν ορκι ι μθ υπαγωγι 

των πραγματικϊν περιςτατικϊν που αποδείχκθκαν ςτο πραγματικό τθσ ανωτζρω 

ουςιαςτικισ διάταξθσ. Άλλωςτε οι αναιρεςείοντεσ δεν επικαλζςτθκαν ςυμφωνία για τον 

περιοριςμό τθσ ςφγχρθςθσ των λοιπϊν ςυνιδιοκτθτϊν τθσ κοινισ οικοδομισ με 

ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο νόμιμα μεταγραμμζνο, ςφμφωνα με όςα ορίηει θ διάταξθ του 

άρκρου 13 του Ν. 3741/1929 κατά παρζκκλιςθ του Κανονιςμοφ, οπότε κα ιταν δεςμευτικι 

για όλουσ τουσ ςυνιδιοκτιτεσ. Επομζνωσ, ο 5οσ αναιρετικόσ λόγοσ κατά το Β’ ςκζλοσ αυτοφ 

πρζπει να απορριφκεί ωσ ουςιαςτικά αβάςιμοσ. 

Κατόπιν όλων αυτϊν και μθ υπάρχοντοσ άλλου λόγου προσ ζρευνα θ κρινόμενθ αίτθςθ 

αναίρεςθσ πρζπει να απορριφκεί ςτο ςφνολό τθσ. Επίςθσ, πρζπει να διαταχκεί θ ειςαγωγι 

του παραβόλου, που ζχουν κατακζςει οι αναιρεςείοντεσ για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 

αναίρεςθσ ςτο Δθμόςιο Σαμείο (άρκρο 495 παρ. 3 εδ. Βδ’ ΚΠολΔ). Σζλοσ, πρζπει να 

καταδικαςτοφν οι αναιρεςείοντεσ, που θττικθκαν (άρκρα 176, 183 ΚΠολΔ) ςτα δικαςτικά 

ζξοδα των αναιρεςιβλιτων, που παραςτάκθκαν και κατζκεςαν προτάςεισ ενϊπιον του 

Δικαςτθρίου τοφτου και ειδικότερα, ςτα δικαςτικά ζξοδα του 1ου και 2ου τοφτων που 

εκπροςωπικθκαν από κοινοφ με τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο τουσ και ξεχωριςτά ςτα 

δικαςτικά ζξοδα τθσ 3θσ αναιρεςίβλθτθσ, που παραςτάκθκε αυτοπροςϊπωσ λόγω τθσ 

ιδιότθτάσ τθσ ωσ δικθγόρου, όπωσ ειδικότερα, ορίηεται ςτο διατακτικό. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Απορρίπτει τθν από 4-1-2016 (αρ. .../2016) αίτθςθ για τθν αναίρεςθ τθσ οριςτικισ υπ’ αρ. 

3737/2015 απόφαςθσ του Μονομελοφσ Εφετείου Ακθνϊν (ειδικι διαδικαςία των διαφορϊν 

από τθ ςχζςθ μεταξφ οροφοκτθτϊν - άρκρ. 647 παρ. 2 ςε ςυνδ. 17 παρ. 3 ΚΠολΔ). 

Διατάςςει τθν ειςαγωγι του παραβόλου που ζχουν κατακζςει οι αναιρεςείοντεσ ςτο 

Δθμόςιο Σαμείο.  

Και  

Καταδικάηει τουσ αναιρεςείοντεσ ςτα δικαςτικά ζξοδα των αναιρεςιβλιτων, που κακορίηει 

ςε δφο χιλιάδεσ επτακόςια (2.700) ευρϊ για τον 1ο και 2θ των αναιρεςιβλιτων και 

ξεχωριςτά ςε δφο χιλιάδεσ επτακόςια (2.700) ευρϊ για τθν 3θ αναιρεςίβλθτθ. 

ΚΡΙΘΘΚΕ και αποφαςίςτθκε ςτθν Ακινα ςτισ 12 Ιανουαρίου 2018. 



ΔΘΜΟΙΕΤΣΘΚΕ ςτθν Ακινα ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ςτο ακροατιριό του ςτισ 29 

Ιανουαρίου 2018. 

Θ ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 


