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Περίληψη: 

Εμπορική μίσθωση - Νόμιμη ελάχιστη διάρκεια - H δωδεκαετής (νόμιμη) διάρκεια 

της εμπορικής μίσθωσης δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή όσο και το μισθωτή, η δε 

συνομολόγηση της εμπορικής μίσθωσης για μικρότερο από το νόμιμο ή για αόριστο 

χρόνο, μετατρέπεται από το νόμο σε μίσθωση με τη νόμιμη διάρκεια ανεξάρτητα αν 

οι συμβαλλόμενοι την ήθελαν ή όχι - Κάθε διαλυτική αίρεση που συνομολογείται για 

λύση της μίσθωσης πριν από τη συμπλήρωση της νόμιμης διάρκειας της είναι 

ανίσχυρη και θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί.  

  

Κείμενο: 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αχιλλέα Νταφούλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη 

(κωλυομένου του Αντιπροέδρου), Πλαστήρα Αναστασάκη, Αντώνιο Παπαθεοδώρου, 

Γεώργιο Πετράκη και Δημήτριο Πατινίδη, Αρεοπαγίτες.  

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημα του, στις 27 Απριλίου 2007, με την 

παρουσία και της Γραμματέως Μάρθας Ψαραύτη, για να δικάσει μεταξύ:  

Των αναιρεσειόντων: 1. Ανώνυμης εμπορικής και βιομηχανικής εταιρίας με την 

επωνυμία "Φ* ΒΑΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ", και τον διακριτικό τίτλο "Φ* ΑΕΒΕ", που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και 

εκπροσωπείται νόμιμα και 2. ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο 

δικηγόρο τους Αντώνιο Κουδρόγλου, ο οποίος δήλωσε ότι η ως άνω εταιρεία 

βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης.  

Της αναιρεσίβλητης: Ανώνυμης εμπορικής και βιομηχανικής εταιρίας με την 

επωνυμία "* ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ-ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-

ΕΠΙΠΛΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "*", που εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή 

Σίνδου Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον 

πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Κατρά, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 

ΚΠολΔ.  

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 21 Ιουλίου 2004 αγωγή της ήδη αναιρεσίβλητης, 

που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Εκδόθηκαν οι 

αποφάσεις: 9335/2005 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 112/2006 οριστική του 
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Εφετείου Θεσσαλονίκης. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι 

αναιρεσείοντες με την από 3 Απριλίου 2006 αίτηση τους και τους από 26 Μαρτίου 

2007 πρόσθετους λόγους αυτής.  

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

παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Δημήτριος 

Πατινίδης, ανέγνωσε την από 18 Απριλίου 2007 έκθεση του, με την οποία 

εισηγήθηκε την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης και των πρόσθετων 

λόγων αυτής. O πληρεξούσιος των αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αίτησης 

και των προσθέτων λόγων αυτής και την καταδίκη του αντίδικου μέρους στη 

δικαστική δαπάνη.  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Ι. Κατά το άρθρο 7 παρ. 6 ν. 2741/1999 (άρθρο 5 παρ. 1 Π.Δ/τος 34/1995), η 

εμπορική μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για 

βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής η 

συνομολόγησης τέτοιας μίσθωσης για χρονικό διάστημα μικρότερο από δώδεκα έτη 

μετατραπείσα από το νόμο σε μίσθωση με διάρκεια δώδεκα ετών, ανεξαρτήτως της 

θελήσεως των συμβληθέντων και συνεπώς στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η 

διάταξη του άρθρου 608 περ. 1 του ΑΚ, κατά την οποία η μίσθωση του 

συνομολογήθηκε για ορισμένο χρόνο λήγει μόλις περάσει αυτός ο χρόνος χωρίς να 

απαιτείται τίποτε άλλο. Επομένως, ο μισθωτής δεν δικαιούται να εναντιωθεί στην 

επιμήκυνση της διάρκειας της μισθώσεως, ούτε να παραιτηθεί μονομερώς της 

προστασίας του νόμου και να θεωρήσει ότι η μίσθωση έληξε με την πάροδο του 

συμβατικού χρόνου, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 

813/1978 (άρθρο 43 ως άνω Π.Δ/τος). Στην προκείμενη περίπτωση η προσβαλλόμενη 

απόφαση δέχθηκε ότι η καταρτισθείσα στις 30.3.2001, μεταξύ των διαδίκων, 

εμπορική μίσθωση ήταν χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) ετών, παρά τη 

συνομολόγηση με το μισθωτήριο συμβόλαιο ότι είναι χρονικής διάρκειας τριών (3) 

ετών και ότι μετά την καταγγελία αυτής, από την πρώτη αναιρεσείουσα μισθώτρια, με 

εξώδικη δήλωση της που επιδόθηκε στην αναιρεσίβλητη - εκμισθώτρια, που συνιστά 

την από το άρθρο 43 Π.Δ/τος 34/1995 έγγραφη καταγγελία, τα αποτελέσματα αυτής 

(καταγγελίας) επήλθαν μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από αυτή. Ακολούθως τούτων 

το Εφετείο επικύρωσε την ομοίως αποφανθείσα πρωτόδικη απόφαση, με την οποία 

υποχρεώθηκαν οι εναγόμενοι αναιρεσείοντες (το δεύτερο τούτων με την ιδιότητα του 

εγγυητή υπέρ της πρώτης, ως εις ολόκληρον συνοφειλέτη, της πιστής τήρησης των 
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συμφωνηθέντων, μεταξύ των οποίων και την άμεση καταβολή κάθε ποσού του τυχόν 

οφείλει η πρώτη αναιρεσείουσα, παραιτηθέντος της ενστάσεως της διζήσεως) να 

καταβάλουν εις ολόκληρον καθένας το ποσό των 40.614,10 ευρώ, για οφειλόμενα 

μισθώματα και ως αποζημίωση τα μισθώματα τεσσάρων (4) μηνών. Με την κρίση 

αυτή το Εφετείο δεν παραβίασε, αλλά σωστά ερμήνευσε και εφάρμοσε, τις ανωτέρω 

διατάξεις των ο Εισηγητής άρθρων 5 και 43 Π.Δ/τος 34/1995, και συνεπώς ο περί του 

αντιθέτου από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ μοναδικός πρόσθετος λόγος αναιρέσεως, 

ότι ισχύει ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης (τριετής) και όχι ο νόμιμος, ανεξάρτητα 

από την αοριστία του για έλλειψη παραδοχών στο πρόσθετο αναιρετήριο (ΟλΑΠ 27-

28/1998), είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί σε κάθε περίπτωση.  

II. Από τα άρθρα 118 αρ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολΔ, προκύπτει, ότι το 

δικόγραφο της αναίρεσης (αναιρετήριο) πρέπει να περιέχει κατά τρόπο σαφή, 

ορισμένο και ευσύνοπτο λόγο αναίρεσης, ώστε να εξάγεται απ' αυτόν σε ποιόν από 

τους λόγους του άρθρου 559 του ίδιου Κώδικα υπάγεται, αλλά και να καθορίζονται 

τα πραγματικά γεγονότα τα οποία κατά τον αναιρεσείοντα στοιχειοθετούν την 

πλημμέλεια που αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση με βάση τις παραδοχές 

της, οι οποίες πρέπει επίσης να παρατίθενται στο αναιρετήριο. Ειδικότερα, για το 

ορισμένo των λόγων από τα εδάφια 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ.Δικ, χρειάζεται 

να αναφέρονται στο αναιρετήριο, αντίστοιχα, α) οι πραγματικές διαπιστώσεις της 

αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, η έννομη συνέπεια που με βάση αυτές διαγνώστηκε, 

ο κανόνας του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάστηκε και που συγκεκριμένα 

βρίσκεται η παραβίαση και β) ο ισχυρισμός (αγωγικός, ένσταση κ.λ.π) και τα 

περιστατικά που προτάθηκαν για θεμελίωση του, ως προς τον οποίο παρουσιάζεται η 

έλλειψη, ανεπάρκεια ή αντίφαση, η εξειδίκευση του σφάλματος του δικαστηρίου, 

καθώς και οι πραγματικές παραδοχές ή η μνεία ότι δεν έχει καθόλου αιτιολογία 

(ΟλΑΠ 28/1998, 32/1996). Δεν αρκεί, για το ορισμένο των λόγων από τα εδάφια 1 

και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δικ., η ανάλυση της έννοιας που ο αναιρεσείων 

αποδίδει στη φερόμενη ως παραβιασθείσα διάταξη και η παράθεση του 

συμπεράσματος (ΑΠ 784/2006).  

Στην προκείμενη περίπτωση οι αναιρεσείοντες, χωρίς επίκληση κάποιου εδαφίου από 

αυτά του άρθρου 559 ΚΠολΔικ., με το μοναδικό λόγο του κυρίου δικογράφου της 

αναίρεσης, όπως αυτός συμπληρώνεται με το πρόσθετο αναιρετήριο, ζητούν να 

αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, γιατί εσφαλμένα απέρριψε ένσταση τους για 

καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Συγκεκριμένα ισχυρίζονται, ότι τόσο πρωτόδικα, 
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όσο και στο Εφετείο "προέβαλαν παραδεκτά την ένσταση ότι η αγωγή της 

αναιρεσίβλητης είχε ασκηθεί καθ' υπέρβαση των ορίων του άρθρου 281 ΑΚ, μάλιστα 

επικαλέστηκαν σωρεία δικαστικών αποφάσεως, που δέχονται ότι η εμμονή του 

μισθωτού να παραμείνει στο μίσθιο παρά το ότι έχει στην κυριότητα του ελεύθερο 

και κατάλληλο ανάλογο κατάστημα για την εμπορική δραστηριότητα του υπερβαίνει 

τον κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος, έτσι η κοινή λογική επιτάσσει οποιοδήποτε 

υγιή νου να δεχτεί και το ακριβώς αντίστροφο, παρότι στην πράξη δεν απαντάται 

συχνά, δηλαδή η εμμονή της εκμισθώτριας στην ελάχιστη νόμιμη 12ετή διάρκεια της 

μίσθωσης, ενώ η μισθώτρια επιθυμεί την 3τή συμβατική διάρκεια γιατί δεν μπορεί 

και δεν επιθυμεί να το εκμεταλλευθεί άλλο, ούτε μπορεί να πληρώνει το μίσθωμα, 

συνιστά προκλητική παράβαση των αρχών της καλής πίστεως και των χρηστών, 

ενόψει και του ότι η εκμισθώτρια μπορεί να εκμισθώσει το μίσθιο σε άλλο μισθωτή 

με μεγαλύτερο μίσθωμα". Όμως το Εφετείο, στο οποίο "νομίμως επαναφέρθηκε η 

ένσταση", την απέρριψε ως μη νόμιμη (όπως και το πρωτοδικείο) με νέα εσφαλμένη 

αιτιολογία που έχει ως εξής: "... Οι εν λόγω ισχυρισμοί δεν στοιχειοθετούν το 

πραγματικό του ως άνω κανόνα (άρθρο 281 ΑΚ) για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν, ήτοι αφενός γιατί η αξίωση της ενάγουσας (εκμισθώτριας) που 

στηρίζεται στις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων δεν ασκείται καταχρηστικά, 

καθόσον οι διατάξεις αυτές δεν μπορούν να αποκλειστούν από την ιδιωτική βούληση 

εκτός των προσδιοριζόμενων παραπάνω περιπτώσεων, αφετέρου δε γιατί δεν 

διατυπώνεται αίτημα απόρριψης της αγωγής για την αιτία αυτή...". Με τέτοιο 

περιεχόμενο ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί προεχόντως ως αόριστος και 

απαράδεκτος, διότι δεν εξάγεται απ' αυτόν σε ποιόν από τους λόγους του άρθρου 559 

ΚΠολΔικ υπάγεται, αφού δεν αναφέρονται στο αναιρετήριο όλα εκείνα τα αναγκαία 

γεγονότα, με πληρότητα και σαφήνεια, τα οποία κατά τους αναιρεσείοντες 

στοιχειοθετούν συγκεκριμένη πλημμέλεια από τα εδάφια του άνω άρθρου και 

Κώδικα, που αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, με βάση τις απορριπτικές 

παραδοχές της οι οποίες δεν παρατίθενται στο σύνολο τους, αλλά και τα περιστατικά 

που προτάθηκαν για θεμελίωση της ως άνω ένστασης από την ΑΚ 281. Επικουρικά, 

αν εκτιμηθεί ότι ο λόγος περιέχει: α) αιτίαση από το εδάφιο 19 του άρθρου 559 

ΚΠολΔικ για έλλειψη νόμιμης βάσης και ιδίως επαρκούς αιτιολογίας, αυτή η αιτίαση 

είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι δεν ιδρύεται στην εξεταζόμενη υπόθεση που ο 

ισχυρισμός (ένσταση) απορρίφθηκε ως μη νόμιμος (ΟλΑΠ 44/1990) και β) αιτίαση 

από το εδάφιο 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔικ για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
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δικαίου, η δεύτερη αυτή αιτίαση είναι επίσης απορριπτέα ως αόριστη και 

απαράδεκτη, διότι στο αναιρετήριο δεν περιλαμβάνονται, το περιεχόμενο του 

ισχυρισμού που προτάθηκε για τη θεμελίωση της ένστασης αυτής (ΟλΑΠ 28/1998), 

το αποδιδόμενο στην απόφαση νομικό σφάλμα ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή 

του άρθρου 281 ΑΚ, οι κρίσιμες παραδοχές της προσβαλλομένης και ο χρόνος και ο 

(νόμιμος) τρόπος (με κάποιες προτάσεις ή με έφεση) επαναφοράς της ένστασης στο 

Εφετείο. Τέλος, με βάση τα νομολογιακά δεδομένα, ότι η δωδεκαετής (νόμιμη) 

διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή, όσο και το μισθωτή 

(ΑΠ 364/2000), η δε συνομολόγηση της εμπορικής μίσθωσης για μικρότερο από το 

νόμιμο ή για αόριστο χρόνο, μετατρέπεται από το νόμο σε μίσθωση με τη νόμιμη 

διάρκεια ανεξάρτητα αν οι συμβαλλόμενοι την ήθελαν ή όχι, επομένως κάθε 

διαλυτική αίρεση που συνομολογείται για λύση της μίσθωσης πριν από τη 

συμπλήρωση της νόμιμης διάρκειας της είναι ανίσχυρη και θεωρείται σαν να μην έχει 

γραφεί (ΑΠ 1091/2004), πράγματι ο ισχυρισμός ότι "η εμμονή της ενάγουσας 

εκμισθώτριας (αναιρεσίβλητης) στη συνέχιση της μίσθωσης, αντί να το εκμισθώσει 

σε άλλο μισθωτή με μεγαλύτερο μίσθωμα, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι 

(αναιρεσείοντες) ούτε μπορούν, ούτε επιθυμούν να το εκμεταλλευτούν και να 

πληρώσουν το μίσθωμα, ενώ εκείνη από την αρχή συμφώνησε σε τριετή διάρκεια της 

μίσθωσης αυτής", αληθής υποτιθέμενος, δεν είναι ικανός να θεμελιώσει εδώ από 

μόνος του και χωρίς επίκληση άλλων περιστατικών την από το άρθρο 281 ΑΚ 

ένσταση, ώστε να απορριφθεί ως καταχρηστική η από ένδικη αγωγή της 

εκμισθώτριας αναιρεσίβλητης, με την οποία αξίωσε, ύστερα από έγγραφη κατά το 

άρθρο 43 π.δ/τος 34/1995 καταγγελία της μίσθωσης από την πρώτη αναιρεσείουσα 

μισθώτρια, και υποχρεώθηκαν οι αναιρεσείοντες, να της καταβάλουν, σε ολόκληρο ο 

καθένας, το ποσό των 40.614,10 ευρώ, για οφειλόμενα μισθώματα και ως 

αποζημίωση τα μισθώματα τεσσάρων (4) μηνών. Συνεπώς το Εφετείο που απέρριψε 

ως μη νόμιμο τον ισχυρισμό αυτό και λόγο έφεσης των αναιρεσειόντων, σωστά 

ερμήνευσε και εφάρμοσε την 281 ΑΚ και δεν υπέπεσε στην πλημμέλεια από το 

εδάφιο 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔικ, η δε αντίθετη αιτίαση του λόγου αυτού είναι 

απορρίπτεστε κάθε περίπτωση, ως αβάσιμη.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει την από 3-4-2006 αίτηση και τους από 26-3-2007 πρόσθετους λόγους της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Φ. ΒΑΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", και του ...., για αναίρεση της 112/2006 

αποφάσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και  

Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στη δικαστική δαπάνη της αναιρεσίβλητης, την 

οποία ορίζει στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα (770) ευρώ.  

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 20 Ιουνίου 2007. Και 

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 12 

Ιουνίου 2007.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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