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Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Σουλτανιά, Αντιπρόεδρο Αρείου 

Πάγου, Ελευθέριο Τσακόπουλο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Ιωάννη Βερέτσο και 

Μιχαήλ Μαργαρίτη, Αρεοπαγίτες.  

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 1η Νοεμβρίου 2004, με την 

παρουσία και της Γραμματέως Ευθυμίας Μαντζάνα, για να δικάσει μεταξύ: 

Της αναιρεσείουσας: 1) ***, 2) ***, κατοίκων Θεσσαλονίκης, οι οποίοι 

εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Αθανάσιο Αργυριάδη. 

Του αναιρεσιβλήτου: ***, κατοίκου Θεσσαλονίκης, που εκπροσωπήθηκε από τον 

πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Παπαδάκο, ο οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις. 

Η ένδικη διαφορά έχει εισαχθεί με την από 18 Νοεμβρίου 1999 αγωγή του ήδη 

αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. 

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 34335/2001 οριστική του ίδιου δικαστηρίου και 633/2003 

του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Την αναίρεση της τελευταίας αποφάσεως ζητούν οι 

αναιρεσείοντες, με την από 24 Απριλίου 2003 αίτησή τους.  

Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι 

παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. 

Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Μιχαήλ Μαργαρίτης ανέγνωσε την από 18 Οκτωβρίου 

2004 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη όλων των λόγων της 

αιτήσεως αναιρέσεως. 

Ο πληρεξούσιος των αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως 

αναιρέσεως, ο πληρεξούσιος του αναιρεσιβλήτου την απόρριψή της και καθένας την 

καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Ι. Η σύμβαση, με την οποία αναγνωρίζει κάποιος την υποχρέωση που έχει από 

ορισμένη αιτία, δεν προβλέπεται μεν ρητά στον Αστικό Κώδικα, ισχύει όμως με βάση 

το άρθρο 361 ΑΚ που καθιερώνει την ελευθερία των συμβάσεων. Η σύμβαση αυτή 

διαφέρει από τη σύμβαση αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους που 

ρυθμίζεται από το άρθρο 873 ΑΚ και ιδρύει νέα, αυτοτελή και ανεξάρτητη από την 

αιτία βάση υποχρεώσεως, με συνέπεια αυτός που αναγνωρίζει την από ορισμένη αιτία 



οφειλή του να μη μπορεί πλέον να προτείνει τις ενστάσεις που είχε από την κύρια 

αιτία. Εξ άλλου, από το άρθρο 513 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 18 παρ. 3 του Ν. 

1587/1950 προκύπτει ότι επί πωλήσεως ακινήτου είναι άκυρη κάθε συμφωνία περί 

συνομολόγησης εκτός συμβολαίου τιμήματος. Τα καταβληθέντα, σε εκτέλεση μιας 

τέτοιας συμφωνίας αναζητούνται κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου 

πλουτισμού, κατά το μέτρο μόνο που υπερβαίνουν την πραγματική αγοραία αξία του 

ακινήτου κατά το χρόνο της δικαιοπραξίας (ΟλΑΠ 560/74). 

Στην προκειμένη περίπτωση, το Εφετείο δέχεται ανελέγκτως τα ακόλουθα, ως 

προκύψαντα από τις αποδείξεις: Η πρώτη αναιρεσείουσα πώλησε με το υπ’ αριθ. 

5725/7.7.1998 συμβόλαιο προς τον αναιρεσίβλητο το αναφερόμενο στην απόφαση 

ποσοστό ακινήτου, αντί τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο δραχ. 5.000.000, 

πραγματικά όμως καταβληθέντος δραχ. 20.700.000, κατά τη συμφωνία των μερών, 

ήτοι τίμημα ανταποκρινόμενο στην πραγματική αγοραία αξία του εν λόγω 

πωληθέντος ποσοστού ακινήτου. Όμως, μετά τη σύνταξη του συμβολαίου ο 

αναιρεσίβλητος ανακάλυψε ότι από το πωληθέν δεν μεταβιβάσθηκε προς αυτόν 

μέρος που ανερχόταν σε 875 τ.μ., διότι τούτο είχε προηγουμένως απαλλοτριωθεί υπέρ 

του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης. Εν όψει τούτου, τα μέρη συμφώνησαν ότι 

μέχρι τις 10.2.1999 οι αναιρεσείοντες (η πρώτη ως πωλήτρια, ο δεύτερος ως 

αναδεχθείς σωρευτικά το χρέος αυτής) έπρεπε να επιστρέψουν στον αναιρεσίβλητο 

αγοραστή το ποσό των δραχ. 3.800.000, που ανταποκρινόταν στην αξία του 

πωληθέντος και μη παραδοθέντος ποσοστού του ανωτέρω μέρους του ακινήτου. 

Προς τούτο υπογράφθηκε από το δεύτερο αναιρεσείοντα που ενεργούσε ως 

αντιπρόσωπος της πρώτης (συζύγου του) ιδιωτικό έγγραφο, με το οποίο αυτός 

αναγνώρισε την ανωτέρω υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων, που είχαν 

εισπραχθεί από τους αναιρεσείοντες, χωρίς νόμιμη αιτία και υπερέβαιναν την αξία το 

πωληθέντος εξ αδιαιρέτου ποσοστού συγκυριότητας του ακινήτου. Και καταλήγει το 

Εφετείο ότι με τη συμφωνία αυτή ιδρύθηκε, κατά τη βούληση των συμβαλλομένων, 

νέα αυτοτελής υποχρέωση, ανεξάρτητη από την υποκειμένη αιτία, της πρώτης 

αναιρεσείουσας και σύμβαση σωρευτικής αναδοχής του δεύτερου αναιρεσείοντος 

από το ανωτέρω συμφωνητικό. Με τις παραδοχές του αυτές το Εφετείο, που δέχθηκε 

ότι η αγωγή για την καταβολή του άνω ποσού των δραχ. 3.800.000 ήταν νόμιμη και 

βάσιμη, δεν παραβίασε τις ανωτέρω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις. Πρέπει λοιπόν να 

απορριφθεί ως αβάσιμος ο αντίθετος πρώτος λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 

αριθ. 1 ΚΠολΔ. 



ΙΙ. Κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 270 παρ. 2 εδ. α και 524 παρ. 1 

ΚΠολΔ (όπως ίσχυσαν πριν από το ν. 2915/2001 που αντικατέστησε το άρθρο 270 

και όρισε διαφορετική ρύθμιση και άρχισαν να ισχύουν κατά το άρθρο 15 του ν. 

2943/2001 από 1.1.2002), εφαρμόζονται δε στην προκειμένη περίπτωση κατά τη ρητή 

διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 2915/2001, εφόσον η συζήτηση της υπόθεσης 

στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (Μονομελές Πρωτοδικείο) έγινε στις 22.11.2001 

δηλαδή στο χρονικό διάστημα μεταξύ δημοσίευσης (29.5.2001) και έναρξης ισχύος 

(1.1.2002) των άρθρων 270 και 524 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκαν από το ν. 

2915/2001, το μονομελές πρωτοδικείο και το κατ’ έφεση δικάζον Εφετείο ενώπιον 

του οποίου έχει προσβληθεί απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, λαμβάνουν 

υπόψη και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου. Επομένως, 

λαμβάνουν υπόψη και μαρτυρικές καταθέσεις, έστω και αν συντρέχει περίπτωση, 

όπου κατά τα άρθρα 393 και 394 ΚΠολΔ είναι ανεπίτρεπτη η εμμάρτυρη απόδειξη 

και συνεπώς σε μια τέτοια περίπτωση δεν ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος του αριθ. 11 

του άρθρου 559 ΚΠολΔ (ΑΠ 459/1988). Είναι κατόπιν τούτου απαράδεκτος ο 

δεύτερος λόγος της αναιρέσεως (από τον αριθ. 11, κατ’ ορθή εκτίμησή του), με τον 

οποίο αποδίδεται στην απόφαση του Εφετείου η αναιρετική πλημμέλεια της λήψεως 

υπόψη μαρτυρικών αποδείξεων για την απόδειξη καταβολής τιμήματος πώλησης 

ακινήτου εκτός συμβολαίου.  

ΙΙΙ. Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολΔ, για λήψη υπόψη 

πραγμάτων μη προταθέντων απορρίπτεται ως αβάσιμος, αν από την 

αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση προκύπτει ότι ο ισχυρισμός εξετάσθηκε και 

απορρίφθηκε ως απαράδεκτος ή κατ’ ουσίαν αβάσιμος (ΟλΑΠ 12/91). Εξ άλλου, ο 

λόγος αναίρεσης από τον αριθ. 10 του ίδιου άρθρου 559 ΚΠολΔικ ιδρύεται αν το 

δικαστήριο παρά το νόμο δέχθηκε πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 

έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε αποδείξεις γι’ αυτά. Εν 

όψει τούτων, πρέπει να απορριφθεί ο τρίτος λόγος αναιρέσεως: α) Κατά το πρώτο 

μέρος του, με το οποίο αποδίδεται στην αναιρεσιβαλλομένη απόφαση η πλημμέλεια 

από τον αριθ. 8, ως αβάσιμος, αφού από την απόφαση προκύπτει ότι το Εφετείο 

ερεύνησε την επικαλούμενη στο αναιρετήριο ένσταση πλαστότητας και την απέρριψε 

ως ουσιαστικά αβάσιμη. β) Κατά το δεύτερο μέρος του με το οποίο αποδίδεται στην 

αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια από τον του αριθ. 10, εν μέρει ως 

απαράδεκτος, αφού εν προκειμένω η αιτίαση αναφέρεται σε υπόθεση αρμοδιότητας 

μονομελούς πρωτοδικείου για την οποία, κατά το άρθρο 270 ΚΠολΔ δεν εκδίδεται 



προδικαστική περί αποδείξεως απόφαση (ΟλΑΠ 12/91) και κατά τα λοιπά ως 

αβάσιμος, διότι, όπως προκύπτει από την απόφαση του Εφετείου, το αποδεικτικό της 

πόρισμα το συνήγαγε από τις καταθέσεις των μαρτύρων και την ανώμοτη κατάθεση 

ενός από τους διαδίκους που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου 

δικαστηρίου και από όλα τα προσκομισθέντα με επίκληση έγγραφα. 

IV. Ο αναιρετικός λόγος από τον αριθ. 10 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, εξ αιτίας του ότι 

το δικαστήριο της ουσίας δεν διέταξε πραγματογνωμοσύνη, ιδρύεται μόνο αν, 

ζητήθηκε τούτο από τον αναιρεσείοντα και κατά τα αναφερόμενα στην 

αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το δικαστήριο έκρινε πως χρειάζονται στην 

προκειμένη περίπτωση ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης. Εν όψει τούτων, πρέπει 

να απορριφθεί ως απαράδεκτος ο τέταρτος (και τελευταίος) λόγος της αναιρέσεως, 

αφού στο αναιρετήριο δεν εκτίθεται προς θεμελίωσή του ότι οι αναιρεσείοντες 

ζήτησαν από το Εφετείο να διατάξει τη διεξαγωγή γραφολογικής 

πραγματογνωμοσύνης και ότι τούτο, παρόλο που διέγνωσε ότι χρειάζονται ειδικές 

γνώσεις επιστήμης ή τέχνης, απέρριψε το αίτημα.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει την από 24 Απριλίου 2003 αίτηση των *** και *** για αναίρεση της υπ’ 

αριθ. 633/2003 αποφάσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης.Και 

Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στη δικαστική δαπάνη του αναιρεσιβλήτου, την 

οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ.  

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 29 Νοεμβρίου 2004. Και 

Δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του στις 10 Ιανουαρίου 2005. 


