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Αρικμόσ 1182/2013 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΙΟ ΤΟΥ ΑΕΙΟΥ ΡΑΓΟΥ 

 

Γ' Ρολιτικό Τμιμα 

 

Συγκροτικθκε από τουσ Δικαςτζσ: Δ. Μαηαράκθ, Ρροεδρεφοντα Αρεοπαγίτθ (λόγω μθ 

υπάρξεωσ Αντιπροζδρου ςτο Τμιμα και κωλφματοσ του αρχαιοτζρου Αρεοπαγίτθ), Νικόλαο 

Μπιχάκθ, Ερωτόκριτο Καλοφδθ, Αργφριο Σταυράκθ και Μαρία Βαρελά, Αρεοπαγίτεσ. 

Συνεδρίαςε δθμόςια ςτο ακροατιριό του, ςτισ 17 Απριλίου 2013, με τθν παρουςία και τθσ 

γραμματζωσ Αγγελικισ Ανυφαντι, για να δικάςει τθν εξισ υπόκεςθ μεταξφ: 

Του αναιρεςείοντοσ: Ελλθνικοφ Δθμοςίου νόμιμα εκπροςωπουμζνου από τον Υπουργό 

Οικονομικϊν, που εκπροςωπικθκε από τθν πλθρεξουςία του Κωνςταντίνα Χριςτοποφλου, 

Ράρεδρο του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου, με διλωςθ του 

άρκρου 242 παρ. 2 Κ.Ρολ.Δ. 

Τθσ αναιρεςίβλθτθσ: Α. Δ. του Ρ., κατοίκου ... θ οποία εκπροςωπικθκε από τον 

πλθρεξοφςιο δικθγόρο τθσ Ελευκζριο Τςολάκο. 

Η ζνδικθ διαφορά άρχιςε με τθν από 14-11-2007 αγωγι τθσ ιδθ αναιρεςίβλθτθσ, που 

κατατζκθκε ςτο Ρολυμελζσ Ρρωτοδικείο Γυκείου. Εκδόκθκαν οι αποφάςεισ: 34/2008 

οριςτικι του ίδιου Δικαςτθρίου και 55/2010 του Εφετείου Καλαμάτασ. Τθν αναίρεςθ τθσ 



τελευταίασ απόφαςθσ ηθτεί το αναιρεςείον με τθν από 28-9-2010 αίτθςι του. Κατά τθ 

ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ αυτισ, που εκφωνικθκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραςτάκθκαν 

όπωσ ςθμειϊνεται πιο πάνω. Η Ειςθγιτρια Αρεοπαγίτθσ Μαρία Βαρελά ανζγνωςε τθν από 

22-1-2013 ζκκεςι τθσ, με τθν οποία πρότεινε τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ. 

Ο πλθρεξοφςιοσ τθσ αναιρεςίβλθτθσ ηιτθςε τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ και τθν καταδίκθ του 

αντιδίκου του ςτθ δικαςτικι δαπάνθ τθσ. 

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Επειδι, κατά τισ διατάξεισ των προϊςχφςαντοσ Β..Δ (ν. 8 παρ. 1 Κωδ. (739) ν. 9 παρ. 1, 

πανδ. (50.14), ν.2 παρ. 20 Ρανδ. (41.4), ν.δ. πανδ. (44.3), ν. 76 παρ. 1 Ρανδ. (18.1), ν. 7 παρ. 

3 (Ρανδ. 13.3.), εκείνοσ που ζχει νεμθκεί ακίνθτο με διάνοια κυρίου και καλι πίςτθ επί 

τριάντα χρόνια ζχοντασ τθ δυνατότθτα να ςυνυπολογίςει ςτθ δικι του νομι και τθν με τα 

ίδια προςόντα νομι του δικαιοπαρόχου του, γίνεται κφριοσ αυτοφ με ζκτακτθ χρθςικτθςία. 

Η ζκτακτθ αυτι χρθςικτθςία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 18 και 21 του Νόμου 

τθσ 21-6/3-7-1837 "περί διακρίςεωσ κτθμάτων" υπό τισ ωσ άνω προχποκζςεισ, εχϊρει και 

επί δθμοςίων κτθμάτων ακόμθ και όταν αυτά ζφεραν το χαρακτιρα δαςικϊν ι 

χορτολιβαδικϊν εκτάςεων με τθν περαιτζρω προχπόκεςθ ότι θ τριακονταετισ νομι να είχε 

ςυμπλθρωκεί μζχρι τθν 11 Σεπτεμβρίου 1915, κακόςον μεταγενεςτζρωσ δεν ιταν 

επιτρεπτι χρθςικτθςία επί των κτθμάτων αυτϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αφενόσ μεν του 

ν. ΔΞΗ/1912 και των βάςει αυτοφ εκδοκζντων ζκτοτε μζχρι και πζραν του ζτουσ 1926 

διαταγμάτων "περί δικαιοςταςίου" με τα οποία ανεςτάλθ κάκε παραγραφι και κάκε 

δικαςτικι προκεςμία ςε αςτικζσ διαφορζσ, αφετζρου δε του άρκρου 21 του από 22-4/16-5-

1926 ν.δ. "περί διοικθτικισ αποβολισ από των Κτθμάτων τθσ Αεροπορικισ Αμφνθσ" που 

διατθρικθκε ςε ιςχφ και μετά τθν ειςαγωγι του Α.Κ. δυνάμει του άρκρου 53 του Εις. 

Νόμου αυτοφ). Με τισ διατάξεισ αυτζσ απαγορεφκθκε κάκε παραγραφι των Δικαιωμάτων 

του Δθμοςίου επί των Κτθμάτων του άρα και θ επ' αυτϊν χρθςικτθςία τρίτων, πράγμα που 

επαναλιφκθκε και με τισ διατάξεισ των άρκρων 2 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 ΑΝ 1539/38 (Ολ. 

Α.Ρ. 75/87). Εξ άλλου "καλι πίςτθ" ωσ προχπόκεςθ για τθν κτιςθ κυριότθτασ με 

χρθςικτθςία νοείται κατά τισ διατάξεισ του προϊςχφςαντοσ Β..Δ. (ν.20 παρ. 12 Ρανδ. (5-8), 

ν27 Ρανδ. (18-1), ν. 10, 17 και 48 (Ρανδ. 11.41), ν. 3 πανδ. (41.10), ν. 109 πανδ. (50.16), θ 

ειλικρινισ πεποίκθςθ ότι με τθν κτιςθ τθσ νομισ του πράγματοσ δεν προςβάλλεται κατ' 

ουςίαν το δικαίωμα κυριότθτασ άλλου επ' αυτοφ. Τθ ςυνδρομι τθσ καλισ πίςτθσ ςυνάγει ο 

δικαςτισ εκ του πράγματοσ ιτοι από τα πραγματικά περιςτατικά που δζχκθκε ωσ 

αποδειχκζντα. Η κρίςθ του δε ότι θ νομι αςκικθκε με καλι πίςτθ είναι πλιρθσ και 

οριςμζνθ ενζχουςα κακ' εαυτι και χωρίσ άλλθ επεξιγθςθ τθν ςφμφωνα με τισ ωσ άνω 

διατάξεισ ζννοιά τθσ. Τζλοσ, από τισ διατάξεισ των άρκρων 369, 1033 και 1192 Α.Κ. 

ςυνάγεται ότι για τθ μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ επί ακινιτου απαιτείται ςυμφωνία μεταξφ 

του κυρίου και αυτοφ που αποκτά υποκειμζνθ ςτον ζγγραφο ςυςτατικό τφπο του 

ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου ότι για κάποια νόμιμθ αιτία μεταβιβάηεται ς' αυτόν θ 

κυριότθτα και μεταγραφι του ςυμβολαίου ςτα οικεία βιβλία. Ρεραιτζρω, κατά το άρκρο 

559 αρ. 1 Κ.Ρολ.Δ. αναίρεςθ επιτρζπεται αν παραβιάςκθκε κανόνασ του ουςιαςτικοφ 

δικαίου ςτον οποίον περιλαμβάνονται και οι ερμθνευτικοί κανόνεσ των δικαιοπραξιϊν, 



αδιάφορο αν πρόκειται για νόμο ι ζκιμο, ελλθνικό ι ξζνο, εςωτερικοφ ι διεκνοφσ δικαίου. 

Ευκεία παραβίαςθ κανόνα ουςιαςτικοφ δικαίου υπάρχει όταν το δικαςτιριο παρζλειψε να 

εφαρμόςει κανόνα ουςιαςτικοφ δικαίου αν και ιταν εφαρμοςτζοσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ, βάςει των παραδοχϊν του ι εφάρμοςε κανόνα ουςιαςτικοφ δικαίου που με 

βάςθ τισ ίδιεσ παραδοχζσ δεν ζπρεπε να εφαρμόςει. Τζλοσ, κατά τθν ζννοια του εδαφίου 

19 του άρκρου 559 Κ.Ρολ.Δ., λόγοσ αναιρζςεωσ για ζλλειψθ νομίμου βάςεωσ τθσ 

αποφάςεωσ ιδρφεται όταν από τισ αιτιολογίεσ δεν προκφπτουν ςαφϊσ τα περιςτατικά που 

είναι αναγκαία για κρικεί αν ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςυντρζχουν οι νόμιμοι όροι τθσ 

ουςιαςτικισ διατάξεωσ που εφαρμόςκθκε ι δεν ςυντρζχουν ϊςτε να αποκλείεται θ 

εφαρμογι τθσ, κακϊσ και όταν θ απόφαςθ δεν ζχει κακόλου αιτιολογίεσ ι ζχει ελλιπείσ ι 

αντιφατικζσ αιτιολογίεσ ωσ προσ το νομικό χαρακτθριςμό των πραγματικϊν περιςτατικϊν 

τα οποία ζγιναν δεκτά και ζχουν ουςιϊδθ επιρροι ςτθν ζκβαςθ τθσ δίκθσ. Στθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ, όπωσ προκφπτει από τθν προςβαλλομζνθ απόφαςθ, το Εφετείο δζχκθκε, μετ' 

εκτίμθςθ των αποδείξεων, τα ακόλουκα πραγματικά περιςτατικά. Το επίδικο ακίνθτο 

βρίςκεται ςτθ Θζςθ ... τθσ κτθματικισ περιφζρειασ του Διμου ... ενόψει δε του ότι κατά τθ 

διαδικαςία καταχϊρθςθσ των πρϊτων εγγραφϊν ςτα βιβλία του Κτθματολογικοφ Γραφείου 

του Γυκείου θ εφεςίβλθτθ - ενάγουςα δεν υπζβαλε τθν προβλεπόμενθ από το άρκρο 2 του 

Ν. 2308/1995 διλωςθ εγγραπτζου δικαιϊματοσ (είναι θλικίασ 80 ετϊν και πλζον και 

διαμζνει ςτθν Ακινα), καταχωρικθκε με φερόμενο δικαιοφχο το εκκαλοφν - εναγόμενο 

ελλθνικό Δθμόςιο κατά ποςοςτό 100% πλιρουσ κυριότθτασ, το οποίο διλωςε ότι το επίδικο 

τυγχάνει δθμόςια δαςικι ζκταςθ, ςφμφωνα με τον κεωρθμζνο προςωρινό δαςικό χάρτθ 

τθσ περιοχισ του Διμου Γυκείου, ζλαβε ΚΑΕΚ 300482101005/0/0, κατά δε τθν καταμζτρθςθ 

από τα αρμόδια όργανα αυτοφ βρζκθκε να ζχει ζκταςθ 1603,00 τ.μ. Το ανωτζρω ακίνθτο 

περιιλκε ςτθν εφεςίβλθτθ κατά πλιρθ κυριότθτα δυνάμει του υπ' αρικ. .../27-9-1973 

ςυμβολαίου διανομισ ακινιτων τθσ Συμβ/φου Ακθνϊν Φλωρεντίασ Ακαναςάκθ, που 

μεταγράφθκε νόμιμα ςτα βιβλία μεταγραφϊν του Υποκ/κείου Γυκείου (τόμοσ 39 και αρικ. 

171). Στο ανωτζρω ςυμβόλαιο το επίδικο περιγράφεται ωσ τμιμα του υπ' αρικ. 2 

αγροτεμαχίου, ζχει ζκταςθ κατά μεν τον ανωτζρω τίτλο 1.415 τ.μ., κατά δε νεϊτερθ 

καταμζτρθςθ 1.602,85 τ.μ., απεικονίηεται ωσ οικόπεδο ςτο από 6-2-2007 επικαλοφμενο και 

προςκομιηόμενο από τθν ενάγουςα τοπογραφικό διάγραμμα τθσ πολιτικοφ μθχανικοφ Ζ. Α. 

και ςυνορεφει, ςφμφωνα με το ανωτζρω ςυμβόλαιο, ανατολικά με ιδιωτικι οδό πλάτουσ 6 

μζτρων και Ρζραν αυτισ με ιδιοκτθςία κλθρονόμων Δ. Δ. και Η. Δ., δυτικά με ιδιωτικι οδό 

πλάτουσ 6 μζτρων και πζραν αυτισ με ιδιοκτθςία κλθρονόμων Δ. Δ. και Η. Δ., βόρεια με 

ιδιωτικι οδό πλάτουσ 6 μζτρων Ρερίπου και πζραν αυτισ με ιδιοκτθςία Μ. χιρασ Ρ. Δ., το 

γζνοσ Ρ. Λ. και νότια με ιδιοκτθςία Ι. ςυη. Γ. Ο. Ππωσ δε αποτυπϊνεται θ ςθμερινι 

κατάςταςθ ςτο με αρικ. πρωτ. .../20-11-2007 απόςπαςμα κτθματολογικοφ διαγράμματοσ 

του Κτθματολογικοφ Γραφείου Γυκείου και ςτο προαναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, 

το ανωτζρω επίδικο ακίνθτο ςυνορεφει ολόγυρα Βόρεια και δυτικά με δθμοτικό δρόμο 

(ΚΑΕΚ 30048ΕΚ00052/0/0), νότια με διεκδικοφμενθ από το Ελλθνικό Δθμόςιο ιδιοκτθςία Ι. 

Ο. (ΚΑΕΚ 3004821010041/0/0) και ανατολικά με δθμοτικό δρόμο (ΚΑΕΚ 

30048ΕΚ00062/0/0), δθλαδι όπωσ κατζκεςε ο μάρτυρασ απόδειξθσ ςτο πρωτοβάκμιο 

Δικαςτιριο ορίηεται από τρεισ πλευρζσ με δθμοτικοφσ δρόμουσ που ςχθματίηουν το γράμμα 

Ρ. Το ανωτζρω ακίνθτο αποτελοφςε τμιμα μείηονοσ εκτάςεωσ ςυνολικοφ εμβαδοφ 231 

ςτρεμμάτων ςτθν ίδια Θζςθ ... του Διμου Γυκείου, γεγονόσ που δεν αμφιςβθτικθκε από το 

εκκαλοφν, ςυναγόμενθσ αναφορικά με αυτό ομολογίασ του τελευταίου (άρκ. 262 ΚΡολΔ), 



αποτυπϊκθκε δε μετά νεϊτερθ καταμζτρθςθ ςτο από Ιουλίου 1973 τοπογραφικό 

διάγραμμα του μθχανικοφ Δ. Ρ., που ζχει προςαρτθκεί ςτο με αρικ. .../17-9-1973 

ςυμβόλαιο διανομισ που κα αναφερκεί παρακάτω. Η προαναφερόμενθ αρχικι ζκταςθ των 

231 ςτρεμμάτων, γνωςτι ωσ "κτιμα Δ.", θ οποία ςφμφωνα με παλαιότερθ (προ του ζτουσ 

1973) καταμζτρθςθ είχε εμβαδόν 195 ςτρεμμάτων περίπου βριςκόταν από αμνθμονεφτων 

χρόνων και πάντωσ προ του 1821 ςυνεχϊσ και αδιακόπωσ ςτθ νομι των δικαιοπαρόχων 

(γονζων, παπποφδων, κλπ.) τθσ ενάγουςασ και εν ςυνεχεία τθσ τελευταίασ, τθν οποία 

(νομι) αυτοί αςκοφςαν, όπωσ κα εκτεκεί κατωτζρω, με καλι πίςτθ. Αρχικόσ κφριοσ τθσ 

ανωτζρω μείηονοσ ζκταςθσ και απϊτατοσ δικαιοπάροχοσ τθσ ενάγουςασ υπιρξε ο Τ. Ν. Δ., θ 

δε φπαρξθ τθσ οικογζνειασ αυτοφ ςτο χωριό τότε Μαυροβοφνιο ςθμειϊνεται τουλάχιςτον 

από του ζτουσ 1809 (βλ. ςυμφωνθτικό του ζτουσ αυτοφ ςε ςχζςθ με τον ζκτοτε υφιςτάμενο 

ανεμόμυλο). Η φπαρξθ του ανωτζρω Τ. Δ., ο οποίοσ, όπωσ ενόρκωσ βεβαιϊνει ο 

προαναφερκείσ μάρτυρασ Ρ. Ρ., πλθροφορικθκε από τουσ προγόνουσ του κατοίκουσ τθσ 

περιοχισ αλλά και από άλλουσ κατοίκουσ του Γυκείου ότι ζλαβε ενεργό μζροσ ςτθν 

επανάςταςθ του 1821, ςθμειϊνεται και από άλλο ζγγραφο μνθμείο και ςυγκεκριμζνα από 

τθν αφιερωματικι επιγραφι επί παλιάσ εικόνασ του Αγίου Γεωργίου, που είναι πλζον 

τοποκετθμζνθ εντόσ του Ναοφ του Αγίου Σπυρίδωνοσ κτιςμζνου παραπλεφρωσ του 

Νεκροταφείου ..., κείμενοσ εντόσ τθσ ανωτζρω μεγαλφτερθσ ζκταςθσ. Η ζκταςθ που 

καταλαμβάνει το νεκροταφείο, όπωσ και ο ίδιοσ ο ναόσ, αποτελοφςε τμιμα τθσ 

προαναφερόμενθσ ευρφτερθσ ζκταςθσ, ιδιοκτθςίασ τθσ ανωτζρω οικογζνειασ, τθν οποία να 

ςθμειωκεί το ζτοσ 1916 ο Δ. Τ. Δ. (πρόγονοσ τθσ ενάγουςασ), δϊριςε ςτθν τότε Κοινότθτα 

..., δυνάμει του με αρικ. .../16-1-1916 δωρθτθρίου ςυμβολαίου του τότε ςυμβολαιογράφου 

Γυκείου Ραν. Μαντηάκου, επί τθσ ανατολικομεςθμβρινισ πλευράσ αυτισ, εμβαδοφ 3 

ςτρεμμάτων (βλ. ςχετ. φωτογραφία τθσ αφιερωματικισ πλάκασ). Τθ δωρεά μάλιςτα αυτι 

αποδζχκθκε ο εκπροςωπιςασ ςτο ανωτζρω ςυμβόλαιο τθν Κοινότθτα ... Ρρόεδροσ αυτισ, 

δυνάμει τθσ υπ' αρικ. ../15- 1-1916 πράξεωσ του Κοινοτικοφ τθσ Συμβουλίου, από τθν οποία 

ςυνάγεται ότι θ ανωτζρω Κοινότθτα αναγνϊριηε ανεπιφφλακτα τθν οικογζνεια Δ. 

ιδιοκτιτρια τθσ μείηονοσ αυτισ εκτάςεωσ. Τζκνο του εν λόγω Τ. Ν. ι Δ., υπιρξε ο Γ. Ν. Δ. Ο 

τελευταίοσ απεβίωςε προ του ζτουσ 1880 και με τθν υπ' αρικ. .../22-5-1878 δθμόςια 

διακικθ του, που ςυντάχκθκε ενϊπιον του τότε ςυμβολαιογράφου Γυκείου Γρθγορίου 

Ραπαδάκου εγκατζςτθςε μοναδικοφσ κλθρονόμουσ του κατ' ιςομοιρία τουσ γιουσ του Τ. Δ. 

και Σ. Δ., με τθν παραγγελία να διανείμουν όλθ τθν περιουςία του ςε δφο ίςα μερίδια και 

να λάβει ο κακζνασ από ζνα. Στθν ανωτζρω διακικθ δεν προςδιορίηονται επακριβϊσ τα 

περιουςιακά (κλθρονομιαία) του ςτοιχεία, πλθν όμωσ ο ανωτζρω διακζτθσ κάνει ς' αυτιν 

ρθτι αναφορά για τθν τφχθ ενόσ "ανεμόμυλου" που βρίςκεται ςτο άκρο του χωριοφ ..., 

πλθςίον του Ναοφ Αγ. Σπυρίδωνοσ". Ρρόκειται ακριβϊσ για τον ανεμόμυλο, ο οποίοσ 

υπιρχε από παλαιότατων χρόνων ςτθν ζκταςθ που οι δικαιοπάροχοι τθσ ενάγουςασ, όπωσ 

κ' αναφερκεί πιο κάτω, μεταβίβαςαν λόγω πωλιςεωσ με το υπ' αρικ. .../14-8-1972 

ςυμβόλαιο του Συμβ/φου Γυκείου Θεόδωρου Λιακάκου (βλ. κατάκεςθ του ςτα πρακτικά 

του πρωτοβάκμιου Δικαςτθρίου), νομίμωσ μεταγραφζντοσ ςτα βιβλία μεταγραφϊν του 

Υποκθκοφυλακείου Γυκείου (τόμοσ … και αρικμόσ …), ςτθ Γαλλίδα υπικοο S. M. τον οποίο 

κατεδάφιςε θ τελευταία. Στο ςυμβόλαιο αυτό θ ανωτζρω ζκταςθ περιγράφεται ωσ "αγρόσ" 

(βοςκότοποσ), που βρίςκεται ςτθ Θζςθ ... τθσ κτθματικισ περιφζρειασ ... του Διμου …, 

ειδικϊσ ονομαηόμενοσ ... εκτάςεωσ ενόσ (1) ςτρζμματοσ περίπου μετά του εντόσ αυτοφ 

ερειπίου ανεμόμυλου, ςτον οποίο κατά τθν κατάκεςθ του μάρτυρα αποδείξεωσ, Συμβ/φου 



που ςυνζταξε το ανωτζρω ςυμβόλαιο, άλεκαν τα κρικάρια και τα ςιτάρια οι κάτοικοι τθσ 

περιοχισ. Στθν ςυνζχεια, οι με τθν ανωτζρω δθμόςια διακικθ εγκαταςτακζντεσ κλθρονόμοι 

του Γ. Ν. ι Δ. με το υπ' αρικ. .../1880 ςυμβόλαιο του τότε ςυμβολαιογράφου Γυκείου 

Γρθγορίου Ραπαδάκου, νομίμωσ μεταγραφζντοσ ςτα βιβλία μεταγραφϊν του Υποκ/κείου 

Γυκείου (τόμοσ … και αρικ…) προζβθςαν ςε διανομι τθσ υπ' αυτϊν κλθρονομθκείςασ 

μεγάλθσ πατρικισ ακίνθτθσ περιουςίασ, ςτθν οποία περιλαμβανόταν - μεταξφ άλλων - και θ 

ανωτζρω ευρφτερθ ζκταςθ που, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτο ςυμβόλαιο αυτό, 

αποτελοφνταν από τουσ με αρικ. 5 και 6 "αγροφσ" κείμενουσ ςτθν ίδια ωσ άνω Θζςθ ... του 

ορίου ... και μάλιςτα ο με αρικ. 5 "εκ ςτρεμμάτων 150 ςυνορευόμενοσ (κατ' ακριβι 

μεταφορά) γφρωκεν με ομοίουσ του Απ. Δ., Ρ. Δ. και άμμου καλάςςθσ" και ο με αρικ. 6 

"ζτεροσ όμοιοσ αγρόσ εισ τθν αυτι κζςιν και όριον, τοιχογυριςμζνοσ, εκ ςτρεμμάτων 40, 

ςυνορευόμενοσ γφρωκεν με οποίουσ των Β., Δ. και κιπουσ τθσ επομζνθσ οικίασ...". Από 

τουσ ανωτζρω δφο ςυγκλθρονόμουσ, ο μεν Τ. Δ. που πζκανε το ζτοσ 1884, κλθρονομικθκε 

από τον γιό του Δ., που υπειςιλκε ζτςι ςτο 1/2 εξ αδιαιρζτου τθσ ανωτζρω μείηονοσ 

ζκταςθσ, ο δε Σ. Δ. ο οποίοσ απεβίωςε το 1893, κλθρονομικθκε από τουσ γιουσ του Ρ. και 

Γ., οι οποίοι απζκτθςαν το 1/4 εξ αδιαιρζτου ο κακζνασ τθσ προαναφερόμενθσ ευρφτερθσ 

ζκταςθσ, Τμιμα τθσ οποίασ αποτελεΙ θ επίδικθ. Στθ ςυνζχεια ο Γ. Δ. με το υπ' αρικ. .../1931 

πωλθτιριο ςυμβόλαιο του τότε Συμβ/φου Γυκείου Δθμ. Σκουρομίχαλου μεταβίβαςε το 

ανωτζρω μερίδιο του ςτον αδελφό του Ρ. Δ. και ζτςι κατζςτθ αυτόσ ςυγκφριοσ τθσ ζκταςθσ 

αυτισ κατά ποςοςτό 1/4 εξ αδιαιρζτου, κατά δε το υπόλοιπο 1/2 εξ αδιαιρζτου κατζςτθ 

ςυγκφριοσ ο προαναφερκείσ εξάδελφοσ του Δ. Τ. Δ.. Ο Ρ. Δ. που απεβίωςε το ζτοσ 1953 

κλθρονομικθκε εξ αδιακζτου από τθ ςφηυγο του Μ. Μ., το γζνοσ Ρ. και Ε. Λ. και τα τζκνα 

του Σ., Δ., Ρ., Β., Γ., Ε., Ε., Ι., Σ. και Α. (ενάγουςα) Δ., ενϊ ο ζτεροσ των ςυγκυρίων Δ., ο 

οποίοσ απεβίωςε το ζτοσ 1967, κλθρονομικθκε από τουσ υιοφσ του Θ., Η. και Κ. Οι ωσ άνω 

ςυγκλθρονόμοι του Ρ. και Δ. Δ., αφοφ αποδζχκθκαν τισ ς' αυτοφσ επαχκείςεσ κλθρονομιζσ 

με τισ υπ' αρικ. .../1970 και .../1973 πράξεισ αποδοχισ κλθρονομιάσ του ςυμβολαιογράφου 

Γυκείου Θεόδωρου Λιακάκου, που μεταγράφθκαν νόμιμα ςτα βιβλία μεταγραφϊν του 

Υποκθκοφυλακείου Γυκείου (τόμοσ .. και αρικ…θ πρϊτθ και τόμοσ … και αρικ…θ δεφτερθ, 

αντίςτοιχα), προζβθςαν ςε διανομι του μείηονοσ κοινοφ κτιματοσ με το υπ' αρικ. .../1973 

ςυμβόλαιο διανομισ ακινιτων του ιδίου ωσ άνω ςυμβολαιογράφου που μεταγράφθκε 

νόμιμα ςτα ίδια ωσ άνω βιβλία μεταγραφϊν (τόμοσ …και αρικμόσ …). Με το ςυμβόλαιο 

αυτό οι μεν κλθρονόμοι του Δ. Δ. ζλαβαν το ιμιςυ τοφτου (κατατμθκζν ςε περιςςότερα 

αγροτεμάχια), οι δε κλθρονόμοι του Ρ. Δ., το υπόλοιπο ιμιςυ, επίςθσ κατατμθκζν ςε 

περιςςότερα αγροτεμάχια, ζνα εκ των οποίων είναι και το υπ' αρικ. 2 αγροτεμάχιο, 

εκτάςεωσ 9.220 τ.μ., τμιμα του οποίου αποτελεί το επίδικο ακίνθτο, όπωσ ανωτζρω 

εκτζκθκε. Τζλοσ, οι ςυγκλθρονόμοι του Ρ. Δ., μεταξφ των οποίων περιλαμβάνεται, όπωσ 

προεκτζκθκε, και θ ενάγουςα, με το υπ' αρικ. .../27-9-1973 ςυμβόλαιο διανομισ ακινιτων 

τθσ ςυμβολαιογράφου Ακθνϊν Φλωρεντίασ Ακαναςάκθ, νομίμωσ μεταγραφζντοσ, 

προζβθςαν ςε περαιτζρω διανομι των αντιςτοιχοφντων ςτο μερίδιο τουσ ανωτζρω 

αγροτεμαχίων, τα οποία κατατμικθκαν ακόμθ περαιτζρω, από τθν οποία διανομι ζλαβε θ 

ενάγουςα (μεταξφ άλλων) και το περιγραφόμενο ωσ άνω ακίνθτο, εκτάςεωσ 1.602,85 τ.μ. 

Κακ' όλθ τθν αναφερόμενθ μακρόχρονθ περίοδο, όλοι οι κατά ςειρά προαναφερόμενοι 

δικαιοπάροχοι τθσ εφεςίβλθτθσ προ του ζτουσ 1821, κατείχαν και αςκοφςαν πράξεισ νομισ 

ςε ολόκλθρθ τθ μεγαλφτερθ ζκταςθ των 231 ςτρεμμάτων, ςτθν οποία περιλαμβάνεται και 

το επίδικο ακίνθτο, ςυνεχϊσ και αδιαλείπτωσ με διάνοια κυρίων και καλι πίςτθ, δθλαδι με 



τθν πεποίκθςθ ότι δεν προςβάλλουν εμπράγματα δικαιϊματα τρίτου επ αυτισ και ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ του εναγομζνου Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Οι ειδικότερεσ πράξεισ νομισ 

τουσ ςτθν ανωτζρω ζκταςθ ςυνίςταντο ςτθν καλλιζργεια με αξίνεσ και με άροτρο 

παραδεδεγμζνου ςτθ Μάνθ τρόπου καλλιζργειασ λόγω του ιδιαίτερα πετρϊδουσ 

χαρακτιρα του εδάφουσ τθσ, των τμθμάτων εκείνων τθσ όλθσ ζκταςθσ που ιταν επιδεκτικά 

αυτισ με κρικάρι και λοφπινα, για τθν παραγωγι των οποίων δεν απαιτοφνταν ιδιαίτερεσ 

καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ, ςτθν εκμίςκωςθ των μθ καλλιεργιςιμων τμθμάτων τθσ ωσ 

βοςκότοπων με αντάλλαγμα τυρί, ςτθν εκμετάλλευςθ του προαναφερόμενου ανεμόμυλου, 

ςτθν ανζγερςθ οικίςκων και αποκθκευτικϊν χϊρων, ςτθν καταςκευι μανδριϊν που για 

πάρα πολλά χρόνια βρίςκονταν ςτο βόρειο τμιμα τθσ ευρφτερθσ αυτισ ζκταςθσ και εν 

ςυνεχεία μεταφζρκθκαν ςτο νότιο τμιμα αυτισ κακϊσ και ςτθν καταςκευι μανδρότοιχων 

για τθν οριοκζτθςθ τθσ ζκταςθσ ςτισ πλευρζσ τθσ (βόρεια και δυτικά) που δεν ςυνόρευαν 

με κάλαςςα. Η φπαρξθ ιχνϊν καλλιζργειασ, όπωσ παλιζσ αναβακμίδεσ (πεηοφλια), που 

χρθςίμευαν για να ςυγκρατοφν τα χϊματα ςτα καλλιεργθμζνα τμιματα κακϊσ και κεμζλια 

παλιϊν οικίςκων αναφζρονται και ςτισ κατακζςεισ των δαςικϊν υπαλλιλων (μαρτφρων 

ανταπόδειξθσ) κατά τθν εκδίκαςθ ενϊπιον του Ειρθνοδικείου Γυκείου τθσ από 17-10-1978 

ανακοπισ των κλθρονόμων τθσ εν γζνει οικογζνειασ Δ. (μεταξφ των οποίων 

περιλαμβανόταν και θ ενάγουςα) κατά του υπ' αρικμ. ../1978 πρωτοκόλλου διοικθτικισ 

αποβολισ του Δαςάρχθ Γυκείου, ενϊ τθν φπαρξθ τζτοιων ιχνϊν ςε τμιμα τθσ μείηονοσ 

αυτισ εκτάςεωσ εμβαδοφ 40 - 50 ςτρεμμάτων βεβαιϊνει και ο επικεωρθτισ δαςϊν 

Ρελοποννιςου με το με αρικ. .../2-9-1978 ζγγραφο του. Ραράλλθλα, προζβθςαν ςτθ 

διάνοιξθ δρόμων, ςτθν κατάτμθςθ τθσ ευρφτερθσ ζκταςθσ, κακϊσ και ςε μεταβιβάςεισ 

τμθμάτων αυτισ προσ άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ Δ. ι τρίτα πρόςωπα, όπωσ ςτθν 

αναφερκείςα ανωτζρω S. M., θ οποία ανιγειρε μάλιςτα εντόσ του αγοραςκζντοσ από 

αυτιν τμιματοσ οικία. Με τον τρόπο αυτό, οι προαναφερκζντεσ δικαιοπάροχοι τθσ 

ενάγουςασ, ο κακζνασ από αυτοφσ κατά το αναφερόμενο αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα, δια 

των αναφερκειςϊν πράξεων νομισ και των αναφερκζντων τρόπων διαδοχισ κατείχαν και 

νζμονταν διαδοχικά, με διάνοια κυρίων και καλι πίςτθ (τεκμαιρόμενθ εκ τθσ υπάρξεωσ 

διακθκϊν και τθσ καταρτίςεωσ διαφόρων ςυμβολαίων, όπωσ δωρεάσ, πϊλθςθσ, κλπ.), τθν 

ευρφτερθ ζκταςθ των 231 ςτρεμμάτων, τμιμα τθσ οποίασ, όπωσ αναφζρκθκε, αποτελεί το 

επίδικο ακίνθτο, καλλιεργϊντασ τα καλλιεργιςιμα τμιματα, εκμιςκϊνοντασ τα μθ 

καλλιεργιςιμα τματα αυτισ ωσ βοςκοτόπια και εν γζνει ενεργϊντασ όλεσ τισ 

προςιδιάηουςεσ ςτθ φφςθ του πράξεισ νομισ και κατοχισ, ςυνεχϊσ και αδιαλείπτωσ, προ 

του ζτουσ 1821 τουλάχιςτον μζχρι τισ 11-9-1915, αλλά και κατά το πραν τθσ θμερομθνίασ 

αυτισ χρονικό διάςτθμα. Με τον τρόπο αυτό με τθ ςυμπλιρωςθ αδιάλειπτθσ, καλόπιςτθσ 

νομισ επί χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο τθσ τριακονταετίασ μζχρι τισ 11-9-1915, αυτοί 

απζκτθςαν ςε κάκε περίπτωςθ με ζκτακτθ χρθςικτθςία, τθν κυριότθτα ολόκλθρθσ τθσ 

μείηονοσ εκτάςεωσ, επομζνωσ και του επίδικου ακινιτου, το οποίο ζκτοτε, ωσ ιδιωτικι 

ιδιοκτθςία, κατζςτθ δεκτικό μεταβίβαςθσ και ςυνζχιςε να είναι δεκτικό χρθςικτθςίασ και 

μετά τθν ωσ άνω θμερομθνία. Εξάλλου ςε βάροσ οριςμζνων κλθρονόμων του αρχικοφ 

κυρίου μεταξφ των οποίων ςυμπεριλαμβανόταν και θ ενάγουςα, εκδόκθκε όπωσ 

προαναφζρκθκε το με αρικ…/1978 πρωτόκολλο διοικθτικισ αποβολισ του Δαςάρχθ 

Γυκείου, που αφοροφςε τθν ίδια ωσ άνω μείηονα ζκταςθ, το οποίο ακυρϊκθκε τελεςίδικα 

με τισ υπ αρικμ. 1/1979 και 19/1979 αποφάςεισ του Ειρθνοδικείου και Μονομελοφσ 

Ρρωτοδικείου Γυκείου αντίςτοιχα, που εκδόκθκαν επί τθσ ςχετικισ ανακοπισ αυτϊν, που 



δζχκθκαν τα ίδια. Μάλιςτα ο Ειρθνοδίκθσ Γυκείου από τθν αυτοψία που διενιργθςε 

διαπίςτωςε ίχνθ παλιάσ καλλιζργειασ (μανδρότοιχοι, αναβακμίςεισ, υπολείμματα παλιοφ 

κτίςματοσ. Επίςθσ, το ζτοσ 1979 επί αςκθκείςθσ ποινικισ δίωξθσ κατά των παραπάνω 

κλθρονόμων τθσ οικογζνειασ Δ., ςτουσ οποίουσ περιλαμβανόταν και θ ιδθ εφεςίβλθτθ - 

ενάγουςα για αυκαίρετθ κατάλθψθ δθμοςίου κτιματοσ, αφορϊςα ζκταςθ 194,5 

ςτρεμμάτων εκδόκθκε το υιτ' αρικ. 8/1979 απαλλακτικό βοφλευμα του Συμβουλίου 

Ρλθμμελειοδικϊν Γυκείου με ςφμφωνθ ειςαγγελικι πρόταςθ. Με βάςθ τα παραπάνω 

πραγματικά περιςτατικά που αποδείχκθκαν θ εφεςίβλθτθ ζγινε κυρία του επιδίκου 

ακινιτου με παράγωγο τρόπο, αφοφ νόμιμα απζκτθςε αυτό από κλθρονομιά και ςτθ 

ςυνζχεια με τθ διανομι ςτθν οποία προζβθ, όπωσ αναφζρκθκε ανωτζρω, με τουσ λοιποφσ 

κλθρονόμουσ του πατζρα τθσ, αςκεί δε ςτο ακίνθτο τθσ αυτό από του χρόνου τθσ 

ςυμβολαιογραφικισ αυτισ διανομισ (27-9-1973) μζχρι τθν άςκθςθ τθσ υπό κρίςθ αγωγισ 

κάκε προςιδιάηουςα ςτθ φφςθ και ςτον προοριςμό του πράξθ νομισ και κατοχισ και 

ειδικότερα το επιβλζπει, το οριοκετεί και το προςτατεφει από καταπατιςεισ τρίτων, 

ζχοντασ καταςτεί ζτςι αποκλειςτικι κυρία αυτοφ και με τα προςόντα τθσ ζκτακτθσ 

χρθςικτθςίασ, αφοφ προςμετρθκεί ο χρόνοσ χρθςικτθςίασ των δικαιοπαρόχων τθσ, ςτο δικό 

τθσ χρόνο νομισ. Τα ανωτζρω ςχετικά με τθν πραγματικι κατάςταςθ του επιδίκου ακινιτου 

πλιρωσ αποδείχκθκαν από τισ κατακζςεισ των μαρτφρων απόδειξθσ και ανταπόδειξθσ, 

όπωσ αυτζσ εκτιμικθκαν ξεχωριςτά, αλλά και ςε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ, αλλά και από τα 

ζγγραφα που προαναφζρκθκαν και δεν αναιροφνται, κατά τθν κρίςθ του Δικαςτθρίου, από 

τισ προςκομιηόμενεσ από μζρουσ του εκκαλοφντοσ εκκζςεισ φωτοερμθνείασ των ετϊν 1945 

και 1960, κακόςον μόνο το βραχϊδεσ κατά ζνα μζροσ τθσ μορφισ του εδάφουσ του 

επιδίκου και θ αναπτυχκείςα καμνϊδθσ βλάςτθςθ δεν είναι (αρκετά για να προςδϊςουν 

ςτο επίδικο δαςικό χαρακτιρα, οφτε ςυνάγεται εξ αυτϊν άςκθςθ νομισ από το εκκαλοφν 

επί του επιδίκου για χρονικό διάςτθμα μιασ ςυνεχοφσ τριακονταετίασ (άρκρα 18 και 21 του 

ν. 21.6Ι3-7-1837 "περί διακρίςεωσ δθμοςίων κτθμάτων"). Κατ' ακολουκίαν, θ ενάγουςα 

ζγινε κυρία του εν λόγω ακινιτου, με παράγωγο τρόπο *κλθρονομιά τθν οποία αποδζχκθκε 

και διανομι+, αλλά και με πρωτότυπο *ζκτακτθ χρθςικτθςία+, ςυνυπολογιηομζνου του δικοφ 

τθσ χρόνου χρθςικτθςίασ ς' εκείνο των δικαιοπαρόχων τθσ. Τα ίδια, επομζνωσ, που ζκρινε 

και το Ρρωτοβάκμιο δικαςτιριο και με τθ εκκαλουμζνθ απόφαςι του απζρριψε τον 

ςχετικό ιςχυριςμό του εκκαλοφντοσ - εναγομζνου περί του ότι νεμόταν το επίδικο από τθν 

απελευκζρωςθ του Ελλθνικοφ κράτουσ και μζχρι τθν άςκθςθ τθσ αγωγισ δεν ζςφαλε, με 

αποτζλεςμα ο ςχετικόσ λόγοσ ζφεςθσ να πρζπει ν' απορριφκεί ωσ αβάςιμοσ. Ρεραιτζρω, 

από τα ίδια αποδεικτικά μζςα, αποδείχκθκε ότι ςτθν περιοχι τθσ Μάνθσ, όπου βρίςκεται 

και το επίδικο, ίςχυε κατά τα τελευταία ζτθ τθσ Τουρκοκρατίασ ιδιότυπο νομικό κακεςτϊσ, 

γιατί θ περιοχι αυτι ουδζποτε είχε υποταγεί ςτουσ Τοφρκουσ, αλλά διατιρθςε τθν 

ανεξαρτθςία τθσ. Κατά τα τελευταία δε ζτθ τθσ Τουρκοκρατίασ ιταν ανεξάρτθτθ θγεμονία 

διοικοφμενθ από Ζλλθνα Ηγεμόνα *Μπζθ+, τον οποίο διόριηε ο Σουλτάνοσ, ςτον όποιο 

ζπρεπε να καταβάλει ετθςίωσ μικρό φόρο υποτζλειασ αλλά "επί τω όρω όπωσ οι Τοφρκοι 

επ' ουδενί λόγω κζτουςι τον πόδα αυτϊν επί του εδάφουσ τθσ Μάνθσ". Επομζνωσ ςτθν 

Μάνθ δεν ίςχυαν οι Οκωμανικοί νόμοι και δεν υπιρχαν περιουςίεσ που να ανικουν ςτο 

Οκωμανικό Δθμόςιο ι ςε Τοφρκουσ υπθκόουσ και όςα αντίκετα ιςχυρίηεται το εκκαλοφν 

Δθμόςιο είναι αβάςιμα και πρζπει ν' απορριφκοφν, (βλ Α. Δαςκαλάκθ Η Μάνθ και θ 

οκωμανικι Αυτοκρατορία, ςελ. 36-37 και 213-218, ςε ςυνδ. το ζργο του ειδικοφ ςυμβοφλου 

του Υπουργείου Γεωργίασ "ΜΟΝΑΣΤΗΙΑ ΚΑΙ ΓΑΙΑ" Ν.Ρ Ελευκεριάδθ, ςελ. 131-132, ο 



οποίοσ ςθμειωτζον δζχεται μεν τα περί αυτονομίασ τθσ Μάνθσ, αλλά από τθν φπαρξθ τινϊν 

ταπίων καταλιγει ςυμπεραςματικά ότι το ςφςτθμα περί δθμοςίων γαιϊν πικανόν να ίςχυε 

και ςτθν περιοχι αυτι). Τα ίδια επομζνωσ που ζκρινε και ςτο ςθμείο αυτό το Ρρωτοβάκμιο 

δικαςτιριο και με τθν εκκαλουμζνθ απζρριψε τον ιςχυριςμό του εκκαλοφντοσ ότι θ επίδικθ 

ζκταςθ ανικε κατ' αρχιν ςτο Τουρκικό Δθμόςιο και μετά τθν ανεξαρτθςία, ςφμφωνα με τθν 

ςυνκικθ τθσ Κων/λεωσ τθσ 9/7/1932 "Ρερί οριςτικοφ διακανονιςμοφ των ορίων τθσ 

Ελλάδοσ)> και τα από 6-6 και 7-7-1830 πρωτόκολλα του Λονδίνου, "περιιλκε ς' αυτό 

(Ελλθνικό Δθμόςιο)", αλλιϊσ ότι αυτι είχε εγκαταλειφκεί από τουσ τζωσ κυρίουσ τθσ 

Οκωμανοφσ και χωρίσ να καταλθφκεί από άλλουσ περιιλκε ςτθν νομι τοφτου 

(εκκαλοφντοσ) μετά τθν απελευκζρωςθ, δεν ζςφαλε, γι' αυτό και ο ςχετικόσ λόγοσ ζφεςθσ 

πρζπει ν' απορριφκεί ωσ αβάςιμοσ κατ' ουςίαν. Ρεραιτζρω, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, το 

επίδικο ακίνθτο, αλλά και το μεγαλφτερο ακίνθτο, του οποίου αποτελεί τμιμα, ιταν 

αγροτογεωργικι ζκταςθ και θ χριςθ του ςυνεχϊσ από τον προθγοφμενο αιϊνα και εφεξισ 

για τον εκάςτοτε κφριο τοφτου ςυνίςτατο ςτθν καλλιζργεια μικρισ ζκταςθσ όςθσ ιταν 

επιδεκτικισ προσ τοφτο και βόςκθςθ ηϊων, ενϊ ιδθ είναι αςτικι κειμζνθ εντόσ των ορίων 

του οικιςμοφ ..., προχφιςταμζνου του 1923 και όχι δάςοσ καλυπτόμενο εν όλω ι εν μζρει 

από άγρια ξυλϊδθ φυτά πριν από το ζτοσ 1836, όπωσ αβάςιμα ιςχυρίηεται το εκκαλοφν- 

εναγόμενο. Η επίδικθ ζκταςθ παρουςιάηει ςιμερα χαμθλι και αραιι καμνϊδθ βλάςτθςθ 

κυρίωσ δαςικι τθσ διαπλάςεωσ των αείφυλλων πλατφφυλλων (ςχίνο, κλπ.), όχι όμωσ και 

από δενδρϊδθ τζτοια, λόγω τθσ μθ καλλιζργειασ τθσ κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ενϊ δεν 

προζκυψε από τα υπάρχοντα αποδεικτικά ςτοιχεία ότι αυτι ζφερε το χαρακτιρα δαςικισ 

πριν από το ζτοσ 1915, ενϊ τα προςκομιηόμενα από το εκκαλοφν (εναγόμενο) ςτοιχεία 

αφοροφν το χρονικό διάςτθμα μετά το ζτοσ 1945. Αλλά και αν ακόμθ το εκκαλοφν Ελλθνικό 

Δθμόςιο είχε οποιοδιποτε εμπράγματο δικαίωμα επί του επιδίκου, αυτό (δικαίωμα) 

απωλζςκθ με τθ ςυμπλιρωςθ ςτο πρόςωπο των δικαιοπαρόχων τθσ ενάγουςασ 

αδιάλειπτθσ καλόπιςτθσ νομισ επί χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο τθσ τριακονταετίασ μζχρι 

τισ 11-9-1915, ςφμφωνα με τα όςα προαναφζρκθκαν. Τα ίδια επομζνωσ που ζκρινε και το 

πρωτοβάκμιο δικαςτιριο και απζρριψε τον ιςχυριςμό του εκκαλοφντοσ ότι το επίδικο 

ακίνθτο αποτελοφςε δαςικι ζκταςθ, για τθν οποία κανζνασ, μζχρι τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ 

του Β. Δ/τοσ τθσ 17-11-1836 "περί ιδιωτικϊν δαςϊν", δεν παρουςίαςε, μζςα ςε ζνα ζτοσ 

από τθν δθμοςίευςθ του *ΦΕΚ 69/1-12-1836+, τίτλουσ ιδιοκτθςίασ για τθν αναγνϊριςθ του 

ωσ κυρίου, ορκά εκτίμθςε τισ αποδείξεισ κι εφάρμοςε το νόμο, με αποτζλεςμα και ο λόγοσ 

αυτόσ τθσ ζφεςθσ να απορριφκεί ωσ αβάςιμοσ. Ακολοφκωσ, το Εφετείο κατ' επικφρωςθ τθσ 

πρωτόδικθσ αποφάςεωσ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Γυκείου, ζκρινε ωσ κατ' ουςίαν 

βάςιμθ τθν αγωγι τθσ αναιρεςίβλθτθσ με τθν οποία ηθτοφςε να αναγνωριςκεί κυρία του 

περιγραφομζνου εκεί ακινιτου κειμζνου ςτθ κζςθ ... τθσ κτθματικισ περιφζρειασ του 

Διμου Γυκείου. Ζτςι όπωσ ζκρινε το Εφετείο και με αυτά που δζχκθκε, δεν παραβίαςε τισ 

ωσ άνω διατάξεισ του προϊςχφςαντοσ Βυηαντινορωμαϊκοφ δικαίου για τθν κτιςθ τθσ 

κυριότθτασ επί του επιδικοφ ακινιτου με τα προςόντα τθσ ζκτακτθσ χρθςικτθςίασ ευκζωσ ι 

εκ πλαγίου διαλαμβάνοντασ ςτθν απόφαςι του επαρκείσ, ςαφείσ και χωρίσ αντίφαςθ 

αιτιολογίεσ για τθν κτιςθ κυριότθτασ από τθν αναιρεςίβλθτθ επί του επιδίκου ακινιτου με 

τα προςόντα τθσ ζκτακτθσ χρθςικτθςίασ. Δεν ιταν δε απαραίτθτο για τθν πλθρότθτα τθσ 

αιτιολογίασ και θ περαιτζρω εξειδίκευςθ των επί μζρουσ πράξεων νομισ ςε κάκε μζροσ τθσ 

μείηονοσ εκτάςεωσ αφοφ πρόκειται περί ενιαίασ εκτάςεωσ και ο φυςικόσ εξουςιαςμόσ τθσ 

αναιρεςίβλθτθσ και των δικαιοπαρόχων τθσ ωσ και το πνευματικό ςτοιχείο τθσ νομισ 



επεκτείνεται ςε όλθ τθν ζκταςθ ωσ και θ περαιτζρω εξειδίκευςθ των περιςτατικϊν από τα 

οποία το Εφετείο ςυνιγαγε τθ δικανικι του κρίςθ περί τθσ ςυνδρομισ του ςτοιχείου τθσ 

καλισ πίςτθσ υπό τθν προαναφερομζνθ ζννοια. Οφτε προχπόκεςθ για τθν καλι πίςτθ υπό 

τθν προεκτεκείςα ζννοια είναι θ φπαρξθ νομίμου τίτλου ςτον νομζα τθσ ζκταςθσ. Κατ' 

ακολουκία, οι από το άρκρο 559 αρ. 1 και 19 Κ.Ρολ.Δ. λόγοι αναιρζςεωσ που υποςτθρίηουν 

τα αντίκετα, είναι αβάςιμοι. Οι αυτοί λόγοι αναίρεςθσ κατά τα λοιπά προςβάλλουν τισ ωσ 

άνω παραδοχζσ του Εφετείου ωσ εςφαλμζνεσ γι' αυτό και πρζπει να απορριφκοφν ωσ 

απαράδεκτοι διότι ανάγονται ςε εκτίμθςθ πραγμάτων που δεν ελζγχεται αναιρετικά (άρκρο 

561 παρ. 1 Κ.Ρολ.Δ.). Επομζνωσ πρζπει να απορριφκεί θ αίτθςθ αναιρζςεωσ και να 

καταδικαςκεί το αναιρεςείον ςτθ δικαςτικι δαπάνθ τθσ αναιρεςίβλθτθσ κατά το νόμιμο 

αίτθμά τθσ μειωμζνθ κατά τα άρκρα 22 παρ. 1 και 3 ν. 3693/1957 που διατθρικθκε ςε ιςχφ 

με το άρκρο 52 αρ. 18 Εις.ΝΑΚ, 5 παρ. 12 ν. 1738/1987 και 2 τθσ ΥΑ 134.423/1992 

(Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ) (άρκρα 183 και 176 Κ.Ρολ.Δ.), όπωσ ορίηεται ςτο 

διατακτικό. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει τθν από 28 Σεπτεμβρίου 2010 αίτθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου περί αναιρζςεωσ 

τθσ υπ' αρικμ. 55/2010 αποφάςεωσ του Εφετείου Καλαμάτασ. Και 

Καταδικάηει το αναιρεςείον ςτθ δικαςτικι δαπάνθ τθσ αναιρεςίβλθτθσ τθν οποία ορίηει ςε 

τριακόςια (300) ευρϊ. 

Κρίκθκε και αποφαςίςκθκε ςτθν Ακινα ςτισ 5 Ιουνίου 2013. Και 

Δθμοςιεφκθκε ςτθν Ακινα ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο ακροατιριό του ςτισ 11 Ιουνίου 

2013. 

 

Ο ΡΟΕΔΕΥΩΝ Η ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 


