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Αριθμός αποφάσεως 161/1990 
 
Περίληψη: 
Οριζόντια ιδιοκτησία - Επέκταση οικοδομήματος προς ακάλυπτο χώρο οικοπέδου - 
Δεν είναι επιτρεπτή, μονομερώς η επέκταση του υπό καθεστώς οροφοκτησίας 
οικοδομήματος προς το οικόπεδο, που το περιβάλλει και είναι κοινής κτήσεως και 
χρήσεως, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μεταβολή της οροφοκτησίας που 
συνεπάγεται την προσβολή του δικαιώματος των άλλων συνιδιοκτητών στα 
κοινόχρηστα μέρη – Επιτρεπτή τέτοια συμφωνία συνιδιοκτητών με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή. 
 
Κείμενο: 
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαος Σακελλαρόπουλος-Αντιπρόεδρος, 
Χρήστος Πλουμής, Αριστείδης Παπαθανασίου, Νικόλαος Παπαθανασίου και 
Ευάγγελος Ρίκος, Αρεοπαγίτες. 
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Δεκεμβρίου 1989, με την 
παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου Βλάχου (ο Εισαγγελέας 
είχε κώλυμα να μετάσχει) και του γραμματέα Σπυρίδωνα Ανδρικόπουλου, για να 
δικάσει μεταξύ: 
Των αναιρεσειόντων: 1) Μ.Γ.Α., κατοίκου Αιγάλεω Αττικής και 2) Φ.-Α. θυγ. Γ.Α., 
κατοίκου Ν. Ψυχικού-Αττικής . Εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο 
τους Αστέριο Χατζηδίνα. 
Του αναιρεσίβλητου: Α.Γ.Α., κατοίκου Αθηνών. Παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο 
δικηγόρο του Πέτρο Εξαρχάκο. 
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 1-9-83 αγωγή που κατατέθηκε στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 2755/1984 του ίδιου Δικαστηρίου 
και 4587/1987 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας αποφάσεως 
ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 20-9-87 αίτηση και τους από16-8-1988 
προσθέτους λόγους. 
Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι 
παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω, ο εισηγητής Αρεοπαγίτης Ευάγγελος 
Ρίκος ανάγνωσε την έκθεση του Αρεοπαγίτη Κων/νου Δαφέρμου, που είχε κώλυμα 
να μετάσχει στη σύνθεση του Δικαστηρίου τούτου, ο πληρεξούσιος των 
αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως και ο πληρεξούσιος του 
αναιρεσίβλητου την απόρριψή της και καθένας την καταδίκη του αντιδίκου στην 
δικαστική δαπάνη. 
Ο Εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη της αιτήσεως. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
Σύμφωνα με το άρθρο 173 ΑΚ, κατά την ερμηνεία της δηλώσεως βουλήσεως 
αναζητείται η αληθινή βούληση, χωρίς προσήλωση στις λέξεις. Ο κανόνας δε αυτός 
εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που στη δικαιοπραξία υπάρχει κενό ή γεννάται 
αμφιβολία για την έννοια της δηλώσεως. Για την ύπαρξη όμως η μη τέτοιου κενού ή 
αμφιβολίας, που συνεπάγεται την ανάγκη ή μη ερμηνείας κρίνει ανελέγκτως το 
δικαστήριο της ουσίας. Στην κρινομένη περίπτωση, το Εφετείο, όπως προκύπτει από 
την προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχθηκε ότι αποδεικνύεται από το περιεχόμενο της 
επίμαχης δημοσίας διαθήκης (1967/1951 ενώπιον του Σ/φου Πειραιά Φ.Μ.) της 
μητέρας των διαδίκων Β.Α. ότι συστήθηκε ιδιοκτησία κατ' ορόφους στο 
οικοδομημένο με μονόροφη οικία ακίνητο, που περιγράφεται σ' αυτή, και ότι σε 
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καθένα από τους διαδίκους κληρονόμους της περιήλθαν οι συγκεκριμένα 
αναγραφόμενες διαιρεμένες ιδιοκτησίες και, ειδικώτερα, σε έκαστον, από τους 
αναιρεσείοντες ανά ένα διαμέρισμα και στον αναιρεσίβλητο το δικαίωμα 
ανοικοδομήσεως στο δώμα, προσδιορίσθηκαν δε και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους 
(1/3 αδιαιρέτως καθενός) επί του όλου ακινήτου και των καθοριζομένων 
κοινοχρήστων. 
Ακολούθως, όπως γίνεται δεκτό με την απόφαση, καθορίζεται στη διαθήκη, με 
σαφήνεια και χωρίς να δημιουργείται καμμιά αμφιβολία για την έννοιά της, ότι στον 
καθένα από τους κληρονόμους περιέρχεται συγκεκριμένη ιδιοκτησία ως άνω με 
ορισμένο εμβαδόν και ότι ο ακάλυπτος χώρος του ακινήτου ανήκει σε όλους από 
κοινού κατ' ισομοιρία αδιαιρέτως. 
Συνεπώς, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως, κατά το πρώτο μέρος του, με τον οποίο 
υποστηρίζεται ότι έπρεπε να γίνει δεκτό, κατά το άρθρο 173 ΑΚ, ότι η αληθής 
βούληση της κληρονομουμένης ήταν να εξασφαλισθεί στον καθένα από τους 
συνιδιοκτήτες ίση επιφάνεια κτίσματος από το επιτρεπόμενο να οικοδομηθεί στο 
κοινό ακίνητο, με αντίστοιχη επέκταση των αναιρεσειόντων στον ακάλυπτο χώρο, 
είναι απαράδεκτος και πρέπει ν' απορριφθεί. Ο ίδιος λόγος είναι απορριπτέος και 
κατά το δεύτερο μέρος του, που αναφέρεται στην παραμόρφωση του περιεχομένου 
της διαθήκης, ως αόριστος, γιατί δεν προσδιορίζεται σε ποιό σημείο αλλοιώθηκε από 
το δικαστήριο ως προς το λεκτικό της περιεχόμενο η διάταξη τελευταίας βουλήσεως. 
Από το συνδυασμό των διατάξεων των αρθ. 1,2 παρ.1,3,4 επ., 13 και 15 του Ν. 
3741/1929 (όπως ισχύει μετά το Ν.Δ. 1024/1971) και 159, 1033, 1192, 1002 και 1117 
ΑΚ σαφώς συνάγεται ότι η χωριστή κατά όροφο ιδιοκτησία, που συνιστάται με 
δικαιοπραξία, παρέχει στο συνιδιοκτήτη του ορόφου ή διαμερίσματος τα επ' αυτού 
δικαιώματα που ανήκουν στον κύριο, γενικώς, εφόσον, όμως, με την άσκησή τους 
δεν παραβλάπτονται τα αντίστοιχα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών στις δικές 
τους χωριστές ιδιοκτησίες και στα κοινόκτητα μέρη. Έτσι, δεν είναι επιτρεπτή, 
μονομερώς η επέκταση του υπό καθεστώς οροφοκτησίας οικοδομήματος προς το 
οικόπεδο, που το περιβάλλει και είναι κοινής κτήσεως και χρήσεως, γιατί με τον 
τρόπο αυτό επέρχεται μεταβολή της οροφοκτησίας που συνεπάγεται, εκτός άλλων, 
προσβολή του δικαιώματος των άλλων συνιδιοκτητών στα κοινόχρηστα μέρη και γι' 
αυτό το λόγο συγχωρείται να γίνει μόνο κατόπιν συμβολαιογραφικής συμφωνίας 
όλων των συνιδιοκτητών, που υπόκειται σε μεταγραφή, γιατί αφορά μεταβολή σε 
εμπράγματα δικαιώματα (ΑΚ 1192 αριθ. 1). Συμφώνως προς τ' ανωτέρω, δεν 
αποτελούν "πράγμα", κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ, δηλαδή 
ουσιώδη αυτοτελή ισχυρισμό, όσα υποστηρίζουν με τον πρόσθετο λόγο αναιρέσεως 
οι αναιρεσείοντες ότι πρότειναν στα δικαστήρια της ουσίας και δεν ελήφθη υπόψει, 
ήτοι ότι, μετά τη συμβολ/κή αποδοχή της από τη διαθήκη κληρονομίας και τη 
μεταγραφή της , τα δημιουργηθέντα από την αιτία αυτή εμπράγματα δικαιώματα σε 
ακίνητο, με τη μορφή της οροφοκτησίας, μεταβλήθηκαν, ως προς τα ποσοστά επί του 
ακάλυπτου χώρου, με μεταγενέστερη συμφωνία των διαδίκων, που δεν καταρτίσθηκε 
συμβολ/κώς και δεν μεταγράφηκε. Γιατί η συμφωνία αυτή είναι άκυρη, από την 
έλλειψη του νόμιμου τύπου, είτε θεωρηθεί ότι συνιστά τροποποίηση της συστατικής 
της οροφοκτησίας πράξεως, είτε χαρακτηρισθεί ότι προσδίδει με ερμηνεία στη 
διαθήκη, έννοια διαφορετική από τη διατυπούμενη σ' αυτή σαφή διάταξη. Συνεπώς, 
πρέπει ν' απορριφθεί ως απαράδεκτος ο πρόσθετος λόγος. 
Το δικάσαν Εφετείο δέχθηκε, περαιτέρω, ότι από το θάνατο της κληρονομουμένης 
(1951) διατηρήθηκε η ίδια κατάσταση στα δικαιώματα από την οροφοκτησία μέχρι το 
έτος 1978, οπότε ο αναιρεσίβλητος οικοδόμησε όροφο στο δώμα. Στη συνέχεια, κατά 
το 1983, οι αναιρεσείοντες ιδιοκτήτες των ισογείων διαμερισμάτων, αντιποιούμενοι 
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δικαίωμα επεκτάσεώς τους κατά πλάτος στον ακάλυπτο χώρο, ανάθεσαν σε πολιτικό 
μηχανικό την εκπόνηση σχετικής μελέτης επεκτάσεως (κατά μ2 56, 82 και 45, 26 
αντιστοίχως) και κατασκευής βοηθητικού κτίσματος (μ2 60), μετά την οποία έλαβαν 
την από 18/4/1983 οικοδομική άδεια και άρχισαν να εκτελούν βοηθητικές εργασίες 
(εκσκαφής, θεμελιώσεως κλπ). Αλλά ο αναιρεσίβλητος αντέδρασε σχεδόν αμέσως, με 
την υποβολή αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων (επί της οποίας εκδόθηκε η 12167/1983 
απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών) και την έγερση της από 1/9/1983 ένδικης 
αγωγής του. Δέχθηκε, επίσης , ότι η ως άνω επέκταση είναι αντίθετη προς τη ρύθμιση 
της διαθήκης, διαταράσσει τις μεταξύ των διαδίκων σχέσεις, απομειώνει το δικαίωμα 
του αναιρεσιβλήτου να αναγείρει και άλλον όροφο και ακολούθως έκρινε ότι, υπό τις 
περιστάσεις αυτές, το γεγονός και μόνο ότι ο αναιρεσίβλητος προσυπέγραψε αρχικά 
τα σχέδια της επεκτάσεως υπό την ένδειξη "συμφωνούμε", αλλά υπαναχώρησε 
αμέσως, δεν καθιστά την άσκηση του δικαιώματος της αγωγής καταχρηστική, γιατί 
δεν ενέχει προφανή υπέρβαση των ορίων του αρθ. 281 ΑΚ. 
Σύμφωνα προς τ' ανωτέρω, το Δικαστήριο έλαβε υπόψει τον ισχυρισμό των 
αναιρεσειόντων περί της καταχρήσεως δικαιώματος και τον απέρριψε με πλήρεις και 
σαφείς αιτιολογίες, ο δε αντίθετος δεύτερος λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 
αριθ. 8 και 19 ΚΠολΔ πρέπει ν' απορριφθεί κατ' αμφότερα τα μέρη του. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Απορρίπτει την από 20/9/1987 αίτηση των Μ.Γ. Α. και Φ.-Α.Γ.Α. περί αναιρέσεως 
της υπ' αριθ. 4587/1987 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών. Και 
Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στη δικαστική δαπάνη του αναιρεσιβλήτου, που 
ορίζεται σε δραχμές πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000). 
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιανουαρίου 1990 και δημοσιεύθηκε 
στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου 1990. 
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