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Γ' Πολιτικό Τμήμα 

 

Περίληψη: 

Κληρονομική διαδοχή επί ακινήτων κατά το προ του ΑΚ δίκαιο (βυζαντινορωμαϊκό) 

- Αποδοχή κληρονομιάς - Αποποίηση κληρονομιάς - Συγκληρονόμος - Κατοχή 

ολόκληρου του κοινού ακινήτου.  

 

Κείμενο: 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Παναγιώτη Φιλιππόπουλο, Αντιπρόεδρο, 

Σπυρίδωνα Μπαρμπαστάθη, Κωνσταντίνο Μουλαγιάννη, Αλέξανδρο Κασιώλα και 

Χαράλαμπο Αντωνιάδη, Αρεοπαγίτες.  

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Δεκεμβρίου 2003, με 

την παρουσία και της γραμματέως Γραμματικής Κονταξή, για να δικάσει την 

υπόθεση μεταξύ:  

Των αναιρεσειόντων: 11 αναιρεσείοντες οι οποίοι δεν παραστάθηκαν στο 

ακροατήριο.  

Των αναιρεσιβλήτων: Κ.Σ. του Α., κατοίκου Ι. και 2)Δ.Σ. του Α., κατοίκου Ι. που 

εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Βασίλη Σπανουδάκη, βάσει 

δηλώσεως κατ΄ άρθρο 242 παρ.2 Κ.Πολ.Δ. 

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 16 Φεβρουαρίου 1996 αγωγή των ήδη 

αναιρεσειόντων, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λασιθίου. Εκδόθηκαν 

οι αποφάσεις: 309/1997 μη οριστική, 364/2000 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 

259/2002 του Εφετείου Κρήτης. Την αναίρεση της τελευταίας αποφάσεως ζητούν οι 

αναιρεσείοντες με την από 2-9-2002 αίτησή τους.  

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

παραστάθηκαν μόνο οι αναιρεσίβλητοι όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο εισηγητής 

Αρεοπαγίτης Κωνσταντίνος Μουλαγιάννης ανέγνωσε την από 19 Νοεμβρίου 2003 

έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως 

αναιρέσεως.  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Επειδή, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες υπ’ αριθμ. 11504/21-11-2002 και 

11561/23-12-2002 εκθέσεις της δικαστικής επιμελήτριας Ιεραπέτρας Χρυσής 



Σταυρακάκη, επικυρωμένα αντίγραφα της κρινομένης αιτήσεως αναιρέσεως με την 

πάνω σ’ αυτήν πράξη ορισμού της προκειμένης δικασίμου και κλήση για συζήτηση 

κατ’ αυτήν επιδόθηκαν νομίμως στους αναιρεσιβλήτους με επίσπευση των 

αναιρεσειόντων, οι οποίοι δεν εμφανίσθηκαν κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από 

τη σειρά του πινακίου, ούτε κατέθεσαν δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ και 

συνεπώς πρέπει να συζητηθεί η υπόθεση σαν να ήσαν παρόντες (576 ΚΠολΔ).  

Επειδή κατ’ άρθρο 92 Εισ. ΝΑΚ οι σχέσεις του κληρονομικού δικαίου, αν ο 

κληρονομούμενος πέθανε πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, κρίνονται και 

στο εξής κατά το μέχρι τώρα δίκαιο, κατά δε το άρθρο 9 του νόμου 10 της 26-5-1899 

περί εισαγωγής της δικαστικής νομοθεσίας στην Κρήτη, «οι σχέσεις του 

κληρονομικού δικαίου διέπονται από τις διατάξεις του ρωμαϊκού δικαίου, ως νόμου 

κοινού, εφόσον δεν αντίκεινται στους ισχύοντες» και μόνο συμπληρωματικώς προς 

συμπλήρωση των κενών του Κρητ. ΑΚ και των λοιπών σχετικών νόμων της 

Κρητικής Πολιτείας (άρθρο 2 Ν.147/1914). Εξάλλου κατά τις διατάξεις των ν.12 

πανδ. (28.7), ν.14 παρ.8 πανδ. (11.7), ν.69 πανδ. (29.2) προκύπτει ότι οι εκούσιοι 

(εξωτικοί) κληρονόμοι, δηλαδή όλοι εκτός από τους οικείους (sui) που είναι τα υπό 

την πατρική εξουσία του κληρονομουμένου τέκνα του (ν.2 Εισ. 2.19, 6.2 Εισ. 31, ν.3 

κώδ. 6.30), για να αποκτήσουν την κληρονομία και συνεπώς για να γίνουν κύριοι των 

κληρονομιαίων ακινήτων, έπρεπε να υπεισέλθουν σ΄ αυτήν με ρητή ή σιωπηρή 

αποδοχή δι΄ αναμίξεως με πράξεις που φανερώνουν τη βέβαιη πρόθεσή τους να είναι 

κληρονόμοι. Περαιτέρω κατά τους ν.25 πανδ. (29.2), ν.136 πανδ. (38.9), ν.4 κώδ. 

(6.31) η αποποίηση της κληρονομίας είναι άτυπη και ανέκλητη, που μπορεί να γίνει 

ρητώς ή σιωπηρώς, συναγομένη από πράξεις που φανερώνουν σαφώς το σκοπό 

παραιτήσεως, ο οποίος μπορεί κατά τις περιστάσεις να εκδηλωθεί και με την επί 

μεγάλο διάστημα μη ανάμιξη στην κληρονομία. Και τέλος από τους ορισμούς των ν.7 

παρ.5 πανδ. (10.3), ν.42 πανδ. (41.2), ν.3 κώδ. (7.34), που αποτελούν απόρροια του 

κανόνα του άρθρ.28 πανδ. (10.3), σύμφωνα με τον οποίο κανένας κοινωνός δεν 

μπορεί να κάνει κάτι επί του κοινού πράγματος χωρίς τη γνώμη των άλλων, και τις 

αντίστοιχες του ΑΚ (άρθρα 980-984 και 1113), συνάγεται ότι εάν ο κοινωνός, όπως 

είναι και ο εξ αδιαθέτου συγκληρονόμος (ν.3 και 4 Εισ. (2.27), ΑΚ 1884), κατέχει 

ολόκληρο το κοινό, θεωρείται ότι κατέχει αυτό και για λογαριασμό των συγκοινωνών 

κατά τη μερίδα καθενός και δεν μπορεί να αντιτάξει εναντίον τους αποσβεστική ή 

κτητική παραγραφή, προτού να τους γνωστοποιήσει ότι νέμεται ποσοστό μεγαλύτερο 

από τη μερίδα του ή ολόκληρο ως αποκλειστικός κύριος. Στην προκειμένη περίπτωση 



το Εφετείο με την προσβαλλομένη απόφασή του δέχθηκε μετ΄ εκτίμηση των 

αποδείξεων τα ακόλουθα: Ο επίδικος αγρός εκτάσεως 6,5 στρεμμάτων μετά των επ΄ 

αυτού έξι ελαιοδένδρων και δεκατεσσάρων χαρουποδένδρων αποτελούσε το 

μοναδικό κληρονομικό στοιχείο της Μ. συζ. Κ.Σ. που απεβίωσε το έτος 1944. Δεν 

αποδείχθηκε όμως ότι όσα από τα τέκνα της είναι ενάγοντες και οι δικαιοπάροχοι των 

λοιπών εναγόντων υπεισήλθαν στην κληρονομία της. Αντιθέτως αποδείχθηκε ότι από 

του θανάτου της ο πρώτος εναγόμενος υιός της (Α.Σ.) επιλήφθηκε της νομής του 

επιδίκου και άρχισε να καλλιεργεί τα καλλιεργήσιμα τμήματά του, συλλέγοντας 

αποκλειστικά για τον εαυτό του με διάνοια κυρίου τους καρπούς των δημητριακών 

που έσπερνε και των ελαιοδένδρων και χαρουποδένδρων που υπήρχαν σ�αυτό. 

Ενόψει τούτων κανένα από τα τέκνα της Μ.Σ, ούτε και ο σύζυγος αυτής μετά θάνατό 

της κατέστησαν φανερή τη βούλησή τους να υπεισέλθουν στην κληρονομία της, με 

τις πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά τους, εκτός από τον πρώτο των 

εναγομένων, ο οποίος νεμήθηκε με διάνοια κυρίου το επίδικο, ασκώντας τις πράξεις 

νομής που προαναφέρθηκαν και προσιδιάζουν στη φύση του μέχρι το έτος 1980, 

οπότε με το υπ’ αριθμ.4650/8-3-1980 συμβόλαιο της συμβ/φου Ιεραπέτρας Μαρίας 

Βελουχάκη που μεταγράφηκε νομίμως, μεταβίβασε το επίδικο λόγω δωρεάς στους 

δεύτερο και τρίτο εναγομένους (τέκνα του). Με βάση τις παραδοχές αυτές το Εφετείο 

έκρινε ότι κατά την κατάρτιση της ανωτέρω δωρεάς ο εναγόμενος ΑΣ είχε γίνει 

κύριος του επιδίκου με έκτακτη χρησικτησία, δεν είχε δε υποχρέωση να 

γνωστοποιήσει στους ενάγοντες αδελφούς του και τους δικαιοπαρόχους των λοιπών 

εναγόντων, ότι νέμεται αυτό για δικό του αποκλειστικώς λογαριασμό, αφού εκείνοι 

δεν είχαν υπεισέλθει στην κληρονομία και ως εκ τούτου δεν είχαν γίνει 

συγκληρονόμοι, ώστε να δημιουργηθεί κοινωνία μεταξύ τους. Έκρινε ακόμη το 

Δικαστήριο, ότι από τις ανωτέρω περιστάσεις αδρανείας των λοιπών κληρονόμων και 

την παράλειψή τους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (35 χρόνια) να αναμιχθούν 

στην κληρονομία, συνάγεται η παραίτησή τους από αυτήν, με αποτέλεσμα την 

απώλεια των προβαλλομένων αγωγικών τους δικαιωμάτων. Με βάση τις αιτιολογίες 

αυτές το Εφετείο δέχθηκε κατ’ ουσίαν την έφεση των εναγομένων (αναιρεσιβλήτων) 

και απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμη την διεκδικητική του επιδίκου αγωγή των 

αναιρεσειόντων. Με την κρίση του αυτή το Εφετείο, του οποίου το αποδεικτικό 

πόρισμα διατυπώνεται σαφώς στην αναιρεσιβαλλομένη, δεν παραβίασε τις 

προαναφερόμενες ουσιαστικές διατάξεις, διέλαβε δε στην απόφασή του τις ανωτέρω 

σαφείς και πλήρεις αιτιολογίες που καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο. 



Επομένως πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι 2ος και 3ος λόγοι της αναιρέσεως 

από τα εδάφια 1 και 19 αντιστοίχως του άρθρου 559 ΚΠολΔ, με τους οποίους 

υποστηρίζονται τα αντίθετα. Κατά το μέρος δε που οι ίδιοι λόγοι βάλλουν κατά της 

εκτιμήσεως των αποδείξεων και την αιτιολόγηση του εξαγομένου από αυτές 

πορίσματος, πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτοι κατ’ άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολΔ.  

 

Επειδή από την υπάρχουσα βεβαίωση στην αναιρεσιβαλλομένη, ότι ελήφθησαν 

υπόψη μεταξύ άλλων και «τα έγγραφα που επικαλούνται και νομίμως προσκομίζουν 

οι διάδικοι», σε συνδυασμό με το όλο περιεχόμενο της αποφάσεως, δεν καταλείπεται 

αμφιβολία ότι το Εφετείο για το σχηματισμό της ουσιαστικής του κρίσεως έλαβε 

υπόψη και το προαναφερόμενο δωρητήριο συμβόλαιο (4650/1980), το οποίο μάλιστα 

ειδικώς μνημονεύεται στην απόφαση και συνεπώς συνεκτιμήθηκε και η φερομένη ως 

ενυπάρχουσα σ’ αυτό εξώδικη ομολογία του πρώτου εναγομένου. Επομένως πρέπει 

να απορριφθεί ως αβάσιμος ο 1ος από το εδάφιο 11 του άρθρου 559 ΚΠολΔ 

αντίθετος λόγος αναιρέσεως.  

Επειδή ως «πράγματα», των οποίων η λήψη υπόψη από το δικαστήριο χωρίς να 

προταθούν ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το εδάφιο 8 περ. α΄ του άρθρου 559 ΚΠολΔ, 

νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισμοί που τείνουν στη θεμελίωση ή κατάλυση του 

ασκουμένου δικαιώματος με την αγωγή ή την ένσταση, όχι δε και οι επουσιώδεις 

ισχυρισμοί που δεν ασκούν επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ. 2/89). Στην 

προκειμένη περίπτωση οι αναιρεσείοντες, με τον 4ο (τελευταίο) λόγο της αναιρέσεως 

προβάλλουν ότι το Εφετείο υπέπεσε στην πλημμέλεια του ανωτέρω εδαφίου, διότι επί 

της ενστάσεως ιδίας κυριότητας του πρώτου εναγομένου δέχθηκε ότι η 

χρησιδεσποτεία του άρχισε από το θάνατο της μητέρας του το 1944 και όχι από το 

έτος 1942, όπως ο ίδιος ισχυρίσθηκε, μετ’ άτυπη παραχώρηση του επιδίκου προς 

αυτόν από την ίδια δικαιοπάροχο μητέρα του. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως 

απαράδεκτος, διότι αναφέρεται σε επουσιώδη ισχυρισμό, αφού η ως άνω κατά δύο 

έτη μετατόπιση της ενάρξεως χρησικτησίας του ενισταμένου δεν επηρεάζει την 

κυριότητά του, που κατά την παραδοχή του Εφετείου απέκτησε εκείνος με τον 

υπόλοιπο χρόνο χρησιδεσποτείας του.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Απορρίπτει την από 2-9-2002 αίτηση των Μ.Σ. κ.λ. για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 

259/2002 αποφάσεως του Εφετείου Κρήτης. Και 



Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στη δικαστική δαπάνη των αναιρεσιβλήτων, την 

οποία ορίζει σε χίλια εκατόν εβδομήντα (1170) ευρώ. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 17 Δεκεμβρίου 2003. Και  

Δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του στις 21 Ιανουαρίου 2004. 

 


