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Σχετικά µε το παραπάνω θέµα, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους  µε την 323/2000 γνωµοδότηση, 
διατύπωσε την άποψη ότι, είναι .δυνατή η  µεταβίβαση του δικαιώµατος ενάσκησης της επικαρπίας 
από τον κύριο  του ακινήτου σε τρίτο µε οριστικό συµβόλαιο, χωρίς προηγούµενη  σύσταση του 
εµπράγµατου δικαιώµατος της επικαρπίας µε οριστικό  συµβόλαιο ή ιδιωτικό συµφωνητικό. 
Τη γνωµοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από τον  Υφυπουργό Οικονοµικών, σας 
κοινοποιούµε κατωτέρω για την εφαρµογή  της στις σχετικές περιπτώσεις. 
 
 ΜΕ Ε.Υ. 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

∆. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
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Αθήνα 9-6-2000 
 
Αριθµός Γνωµοδοτήσεως 323/2000 

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
(Γ' Τµήµα)  
Συνεδρίαση 8-6-2000 
 
 
Σύνθεση:  
 Προεδρεύων   : Χρήστος Τσεκούρας, Αντιπρόεδρος  Ν.Σ.Κ. 
 Νοµικοί Σύµβουλοι: Θ.Αµπλιανίτης, Γρ.Κρόµπας,  Α.Τζεφεράκος, 

Β.Κοντόλαιµος, Καποτάς, ∆.Παπαδόπουλος.  

Ι.  Σακελλαρίου. 

Εισηγήτρια : Χριστοπούλου Κων/να, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.  Αριθ.Ερωτήµατος:1003990/65/Α0012 της 
Γενικής ∆/νσης  Φορολογίας Εισοδήµατος (Τµήµα Α). 

 
Περίληψη Ερωτήµατος: Εάν είναι δυνατή η µεταβίβαση του δικαιώµατος της ενάσκησης της 
επικαρπίας από τον κύριο του ακινήτου, σε  τρίτο. µε συµβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό 
συµφωνητικό  απευθείας, χωρίς προηγούµενη σύσταση του εµπράγµατου  δικαιώµατος της 
επικαρπίας µε οριστικό συµβόλαιο. 

Ι. Με το υπ'αριθ.1003990/65/Α0012 έγγραφo της Γενικής ∆ιεύθυνσης  Φορολογίας Εισοδήµατος 
ερωτάται εάν για την εφαρµογή των  διατάξεων του άρθρ.20 του ν.2238/94 όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν  µε την παρ.10 του άρθρ.2 του ν.2753/99 είναι δυνατή η µεταβίβαση  του 



δικαιώµατος ενασκήσεως της επικαρπίας από τον κύριο σε τρίτο µε ιδιωτικό συµφωνητικό ή 
συµβολαιογραφικό έγγραφο χωρίς προηγούµενη σύσταση του εµπράγµατου  δικαιώµατος της 
επικαρπίας. 

ΙΙ. Επί του παραπάνω ερωτήµατος το Γ Τµήµα του Νοµικού Συµβουλίου  του Κράτους γνωµοδότησε 
οµοφώνως ως εξής: 

Στην παρ.1 του άρθρ.20 του ν.2238/94 όπως αυτή  αντικαταστάθηκε µε την παρ.10 του άθρ.2 του 
ν.2753/99 ορίζεται ότι: 

«1. Εισόδηµα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε  οικονοµικό ή κατά περίπτωση γεωργικό 
έτος, είτε από εκµίσθωση ή  επίταξη ή έµµεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιµοποίηση ή από  
παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγµα, µιας ή  περισσοτέρων οικοδοµών είτε από 
εκµίσθωση γαιών. Το εισόδηµα αυτό  αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόµιµα 
µεταβιβασθεί µε  οριστικό συµβόλαιο ή έχει αποκτηθεί µε δικαστική απόφαση ή λόγω  χρησικτησίας 
το δικαίωµα πλήρούς κυριότητας ή νοµής ή επικαρπίας ή  οίκησης, καθώς και από πρόσωπο στο 
οποίο έχει µεταβιβασθεί, µε  οριστικό συµβόλαιο, το δικαίωµα ενάσκησης επικαρπίας, κατά  
περίπτωση. Επίσης εισόδηµα από ακίνητα θεωρείται και το δικαίωµα  που αποκτάται από τον κύριο 
του εδάφους προκειµένου για οικοδοµές  που έχουν ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου ή αν 
πρόκειται για  επιφάνειες και εµφυτεύσεις που διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 
58 και 59 του α.ν. 2783/1941 (ΦΕΚ 29 Α')». 

Στο άρθρ.1142 και 1143 ΑΚ ορίζεται ότι «Η-προσωπική...δουλεία  της επικαρπίας συνίσταται στο 
εµπράγµατο δικαίωµα του επικαρπωτή  να χρησιµοποιεί και να καρπώνεται ξένο πράγµα. 
διατηρώντας όµως  ακέραιη την ουσία του. 

«Η επικαρπία συνιστάται µε δικαιοπραξία ή µε χρησικτησία. Οι διατάξεις  για την χρησικτησία 
κινητών ή ακινήτων και για τη µεταβίβαση της  κυριότητάς τους µε συµφωνία εφαρµόζονται 
αναλόγως και για την  σύσταση επικαρπίας πάνω σ'αυτά». 

Τέλος στο άρθρ.1166 ορίζεται ότι «Η επικαρπία εφόσον δεν  ορίστηκε διαφορετικά είναι 
αµεταβίβαστη. Η άσκηση της µπορεί να  µεταβιβαστεί σε άλλον για χρόνο που δεν υπερβαίνει τη 
διάρκεια της επικαρπίας, µε την  επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρ.1164». 

ΙΙΙ. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, επικαρπία είναι το εµπράγµατο  δικαίωµα της προσωπικής δουλείας 
που συνίσταται στην πλήρη χρήση  και κάρπωση αλλότριου πράγµατος διατηρούµενης της ουσίας 
αυτού  ακέραιος, και εντάσσεται στο σύστηµα των εµπραγµάτων δικαιωµάτων  και µάλιστα των 
προσωπικών δουλειών µε συνέπεια να επισύρει την εφαρµογή των γενικών κανόνων των 
εµπραγµάτων δικαιωµάτων. 

Έτσι για την σύσταση επικαρπίας πάνω σε ακίνητο απαιτείται η  σχετική συµφωνία να γίνει µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο και να  υποβληθεί σε µεταγραφή. 

Τα δικαιώµατα όµως και οι υποχρεώσεις που αποτελούν το  νόµιµο περιεχόµενο της επικαρπίας 
µπορούν να αποτελέσουν  αντικείµενο µιας καθαρής ενοχικής συµφωνίας, η ενέργεια της οποίας θα  
περιορίζεται µόνο µεταξύ των µερών της συµφωνίας αυτής (βλ.  Γεωργιάδη  Σταθόπουλο αρθ.1143 
σελ.72 παρ.25). 

Στη περίπτωση αυτή πρόκειται για µεταβίβαση δικαιώµατος  ενασκήσεως της επικαρπίας, δηλ. για 
ένα αυτοτελές ενοχικό δικαίωµα  το περιεχόµενο του οποίου ποικίλει ανάλογα µε τις συνοµολογήσεις 
στη  συµφωνία παραχωρήσεως. Ο ενοχικός χαρακτήρας του δικαιώµατος  αυτού δεν επηρεάζεται 
από το γεγονός ότι το περιεχόµενο του µπορεί  να συµπίπτει µε το περιεχόµενο τη ίδια της 
επικαρπίας. Για την  µεταβίβαση δε του δικαιώµατος ενασκήσεως της επικαρπίας δεν  απαιτείται 
ιδιαίτερος τύπος αφού είναι σύµβαση µε ενοχική µόνο ενέργεια και δεν απαιτείται εγγραφή της 
παραχωρήσεως. στο βιβλίο µεταγραφών και κατασχέσεων. 

Έχει γίνει άλλωστε δεκτό ότί η άκυρη σύσταση πραγµατικής ή  προσωπικής δουλείας µπορεί κατά 
µετατροπή να θεωρηθεί σαν έγκυρη  παραχώρηση (ολική ή µερική) της εξουσίας ασκήσεως της 
επικαρπίας  µε ενοχική µόνο ενέργεια (Α.Π. 691/70. Πρ.Αθ. 14507/81. 338  Μπαλής). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι δυνατή η µεταβίβαση  δικαιώµατος ενασκήσεως της 
επικαρπίας από τον κύριο ακινήτου σε  τρίτο ως αυτοτελούς ενοχικού δικαιώµατος. χωρίς την 
σύσταση προηγουµένως  του εµπραγµάτου δικαιώµατος της επικαρπίας, αφού στην περίπτωση  
αυτή µεταβιβάζεται µόνο το ενοχικό δικαίωµα ενασκήσεως της  επικαρπίας. 



Η µεταβίβαση δε του ενοχικού αυτού δικαιώµατος για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 20 
παρ. 1 του ν.2238/94 µπορούσε να  γίνει µε ιδιωτικό συµφωνητικό ή συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

Με τις διατάξεις όµως της παρ.10 του άρθρ.2 του ν.2753/99 οι  οποίες αντικατέστησαν τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρ.20 του ν.2238/94  η µεταβίβαση του δικαιώµατος ενασκήσεως της επικαρπίας  
προκειµένου να αναγνωρισθεί από την φορολογούσα αρχή η  µεταβίβαση σε διάφορο του κυρίου ή 
του επικαρπωτή πρόσωπο ,ώστε  το εκ της ενασκήσεως της επικαρπίας, τυχόν εισόδηµα, να 
υποβληθεί  σε φόρο στο πρόσωπο του ενασκούντος αυτήν, απαιτείται, να γίνεται  µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

IV. Συνεπώς, σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα είναι δυνατή η µεταβίβαση  δικαιώµατος ενασκήσεως 
της  επικαρπίας ως αυτοτελούς ενοχικού  δικαιώµατος από τον  κύριο στο  τρίτο, µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο. 
χωρίς να απαιτείται .προηγουµένως .σύσταση του εµπράγµατου δικαιώµατος  της επικαρπίας. 

Ενόψει των παραπάνω στο εν αρχή τεθέν ερώτηµα προσήκει η  κατά τ' ανωτέρω αναλυτικώς 
διδόµενη απάντηση. 
 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

ΑΘΗΝΑ 3.7.2000 

Η Εισηγήτρια 

 
 
       Κων/να Χριστοπούλου 
           Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. 

           Η γνωµοδότηση αυτή γίνεται  αποδεκτή 

                               Αθήνα  10.11.2000 
                                
                                 Ο Υφυπουργός 
                                  Α. ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ 


