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Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved. 

Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμ νινθιήξνπ ή 

ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα 

ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα 

αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα.  

Οη απφςεηο θαη ζέζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη δελ 

πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 
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Ως ελάτιζηο θόρο ηιμής ζηε μνήμε ηοσ δαζκάλοσ μοσ,  

Κωνζηανηίνοσ Φελοσηδή.  

 

ηε ζηεληφξεηα θσλή ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, πνπ κνηάδεη  

λα ερεί αθφκε ζην ακθηζέαηξν αξηπφισλ… 

 

ηα ρλάξηα ηεο πνξείαο πνπ ράξαμε, αθνινπζψ θαη εγψ. 

 

«Γελ ζέισ ηνπ θηζζνχ ην πιάλν ςήισκα  

ζε μέλα αλαζηπιψκαηα δεκέλν. 

Αο είκαη έλα θαιάκη, έλα ρακφδεληξν,  

κα φζν αλεβαίλσ, κφλνο λα αλεβαίλσ. 

Γελ ζέισ ηνπ γπαιηνχ ην ιακπξνθέγγηζκα,  

πνπ δείρλεηαη άζηξν κε ηνπ ήιηνπ ηε ράξε. 

Θέισ λα δίλσ θσο απφ ηε θιφγα κνπ  

θη αο είκαη ηαπεηλφ ιπρλάξη». 

 

 

Γεώργιος Δροζίνες 

 



ΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΤ 
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ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ  

Δίζηζηαη ζε θάζε επηζηεκνληθφ έξγν, λα εθθξάδεη ν ζπγγξαθέαο ηελ επγλσκνζχλε ηνπ, ζε 

φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ πξνζπάζεηαο. ηε δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή ε πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο επηινγήο ππεξβαίλεη ηνλ πήρπ ηεο ηππηθήο επγκσκνζχλεο. 

Πξάγκαηη, δίρσο ηε ζπκβν(π)ιή ησλ δαζθάισλ καο, αθφκε θαη ε πξσηνηππία ηεο λνκηθήο 

ζθέςεο, ζηελ νπνία θαηεμνρήλ εξείδεηαη θάζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, θαζίζηαηαη «γξάκκα θελφ» 

θαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα ράλεη ηνλ νπζηαζηηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ.  

Δθθηλψληαο απφ ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή, θ. Φίιηππν Γσξή, ηνλ επραξηζηψ γηα ηελ 

πξνζσπηθή ζηήξημε θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ζπκβνιή. Μέζσ ησλ παξαδφζεψλ ηνπ ηφληδε ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηηζάζεπζεο ηνπ θαηαηγηζκνχ λνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη κεηαηξνπήο ηνπο ζε 

νπζηαζηηθή γλψζε, ψζηε λα αληηκεησπίδεηαη θξηηηθά θάζε κειινληηθή λνκνζεηηθή κεηαβνιή.  

εκαληηθή είλαη, επίζεο, ε ζπκβνιή ηνπ Καζεγεηή θ. Ησάλλε Καξάθσζηα, ν νπνίνο ιφγσ 

ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη καθξνρξφληαο ελαζρφιεζήο ηνπ κε δεηήκαηα ηνπ δηθαίνπ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηξνθνδφηεζε ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, αλ αλαινγηζηνχκε φηη ε 

πξνζσπηθφηεηα θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα «επάισηε» ιφγσ πξνζβνιψλ απφ ηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο θαη ην δηαδίθηπν.  

Πνιχηηκε είλαη, επίζεο, ε βνήζεηα ηεο Καζεγήηξηαο κνπ θαο. Γήκεηξαο Παπαδνπνχινπ, ε 

νπνία ελίζρπζε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κνπ ζε ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ ζε έλα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη απφ ηηο ζηηγκέο εθείλεο, πνπ ν εξκελεπηήο ή 

εθαξκνζηήο ηνπ δηθαίνπ έξρεηαη αληηκέησπνο, φρη κφλν κε δπζρεξή λνκηθά δεηήκαηα, αιιά θαη 

κε έλα εζηθφ ρξένο πνπ θαιείηαη λα εθπιεξψζεη κέζσ πηνζέηεζεο ιχζεσλ, πνπ ε ζπλείδεζή ηνπ 

«επηηάζζεη», κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. 

Δθηφο απφ ηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, επραξηζηψ ηνπο Καζεγεηέο ηνπ 

Αζηηθνχ Γηθαίνπ, κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθα ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ θαη ηδηαηηέξσο ηελ θα. Διηζάβεη Πνχινπ. 

Δπραξηζηψ, ηέινο, ηνλ Νίθν Πεηεηλάην φρη κφλν γηα ηελ βνήζεηά ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

ειεθηξνληθή δηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή ζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηνπ παξφληνο. 

Αζήλα, Απξίιηνο 2013 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ 

ά.     άξζξν 

αδεκ.     Αδεκνζίεπηε 

Α.Δ.      Αλψλπκε Δηαηξία 

ΑΔΓ     Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην 

ΑΗΓ     Αξρείν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Αηη.εθζ     Αηηηνινγηθή έθζεζε  

ΑΚ     Αζηηθφο Κψδηθαο 

ΑΝ      Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 

αληηζ.     αληίζεηα 

ΑΠ     Άξεηνο Πάγνο 

ΑΠΓΠΥ     Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ  

      Υαξαθηήξα 

αξ.      αξηζκφο 

αξζ(ξ).      άξζξν, άξζξα 

Αξκ     Αξκελφπνπινο 

ΑξρΝ     Αξρείν Ννκνινγίαο 

ΑρΝ      Αρατθή Ννκνινγία (πεξηνδηθφ) 

β. δ.      βαζηιηθφ δηάηαγκα 

βι.      βιέπε 

γαιιΑΚ     γαιιηθφο Αζηηθφο Κψδηθαο 

γεξκΑΚ     γεξκαληθφο Αζηηθφο Κψδηθαο 

γλκδ ή γλσκ.    γλσκνδφηεζε 



ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 
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ΓΟΚ     Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο 

ΓΟ     Γεληθνί Όξνη πλαιιαγψλ 

Γ     Γίθε 

ΓΔΔ      Γηθαζηήξην Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΓΔΔ     Γίθαην Δπηρεηξήζεσλ θαη Δηαηξηψλ (πεξηνδηθφ) 

ΓΔΚ     Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

ΓΔΝ     Γειηίν Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο 

ΓΔθ     Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 

ΓίΜΔΔ     Γίθαην Μέζσλ Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο 

ΓΠξ(ση)     Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 

ΓΑ     Γηθεγνξηθφο χιινγνο Αζελψλ 

ΓΑΠΓ Γηεζλέο χκθσλν γηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηψκαηα 

ΓΘ  Γηθεγνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο  

ΓηΑ Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ 

ΓσδΝ(νκ) Γσδεθαλεζηαθή Ννκνινγία 

ΔΑ ή ΔθΑζ    Δθεηείν Αζελψλ 

εδ.      εδάθην 

ΔΓΓΑ  Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ  

ΔΓΚΑ Δπηζεψξεζε Γηθαίνπ Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο  

ΔΔκπΓ     Δπηζεψξεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ (πεξηνδηθφ) 

ΔΔΝ     Δθεκεξίο Διιήλσλ Ννκηθψλ (πεξηνδηθφ) 

ΔΔξγΓ     Δπηζεψξεζε Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ (πεξηνδηθφ) 



ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 
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ΔΔπξΓ     Δπηζεψξεζε Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ (πεξηνδηθφ) 

Δηξ     Δηξελνδηθείν 

Δηζ     Δηζαγγειέαο ή Δηζεγεηήο 

εηζαγ. παξ.     εηζαγσγηθή παξαηήξεζε 

ΔηζΝΑΚ     Δηζαγσγηθφο Νφκνο Αζηηθνχ Κψδηθα 

EK     Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην 

ΔΚ      Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

εθδ.      έθδνζε  

ΔιβΑΚ     Διβεηηθφο Αζηηθφο Κψδηθαο 

ΔιιΓλε     Διιεληθή Γηθαηνζχλε 

ΔκπΝ     Δκπνξηθφο Νφκνο 

ΔΝΟΒΔ     Δηαηξία Ννκηθψλ Βνξείνπ Διιάδνο 

επ.      επφκελα  

ΔπηζθΔ(κπ)Γ    Δπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ (πεξηνδηθφ) 

ΔΓΑ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ 

Διεπζεξηψλ  

Δθ Δθεηείν 

ΔθΑΓ     Δθαξκνγέο Αζηηθνχ Γηθαίνπ (πεξηνδηθφ) 

θ.ά.      θαη άιια 

ΚΗΓ ή ΚσδΗαηξΓ   Κψδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο 

θιπ.     θαη ινηπά 

θ.λ.      θσδηθνπνηεκέλνο λφκνο 

θ.ν.θ.     θαη νχησ θαζεμήο 



ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 
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ΚΟΚ     Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο 

ΚΠΓ     Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο 

ΚΠνιΓ     Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο 

ΚξηηΔ Κξηηηθή Δπηζεψξεζε Ννκηθήο Θεσξίαο θαη Πξάμεο 

(πεξηνδηθφ) 

θ.η.φ.  θαη ηα φκνηα 

Κ.Τ.Α. Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ι.ρ. ιφγνπ ράξηλ 

ΜΜΔ Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

ΜΠξ(ση) Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν 

Ν. ή λ.     Νφκνο ή λφκνο 

Ν.Γ. ή λ.δ.    Ννκνζεηηθφ δηάηαγκα 

ΝνΒ     Ννκηθφ Βήκα 

Οι ή Οινκ    Οινκέιεηα 

φ.π.      φπνπ παξαπάλσ 

παξ.      παξάγξαθνο 

π.δ.      πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

πεξ.      πεξίπησζε 

ΠεηξΝνκ    Πεηξατθή Ννκνινγία 

ΠεξΓηθ     Πεξηβάιινλ θαη Γίθαην 

ΠΚ     Πνηληθφο Κψδηθαο 

Πιεκ.     Πιεκκειεηνδηθείν 

ΠνηλΛνγ     Πνηληθφο Λφγνο (πεξηνδηθφ) 

ΠνηλΓηθ     Πνηληθή Γηθαηνζχλε (πεξηνδηθφ) 



ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 
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ΠνηλΥξνλ    Πνηληθά Υξνληθά (πεξηνδηθφ) 

πξβι.      παξάβαιε 

π.Υ.      πξν Υξηζηνχ 

π.ρ.     παξαδείγκαηνο ράξηλ 

.     χληαγκα 

ζ. ή ζει.     ζειίδα ή ζειίδεο 

ΔΑΚ     χληνκε Δξκελεία Αζηηθνχ Κψδηθα 

ζεκ.      ζεκείσζε 

ΛΔΔ     πλζήθε γηα ηελ Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

      Έλσζεο 

ηΔ      πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 

πκβ.     πκβνχιην 

ζρεη.      ζρεηηθά 

η. ή ηνκ.     ηφκνο  

ηηκ. ηνκ. ή η.η.     ηηκεηηθφο ηφκνο 

ΣΝΠ     Σξάπεδα Ννκηθψλ Πιεξνθνξηψλ 

ΣΝΠΓΑ Σξάπεδα Ννκηθψλ Πιεξνθνξηψλ Γηθεγνξηθνχ 

πιιφγνπ Αζελψλ 

Σν     Σν χληαγκα (πεξηνδηθφ) 

Σξ(ηκ)Πξ(ση)     Σξηκειέο Πξσηνδηθείν 

Σξ(ηκ)Πιεκ    Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν 

ΤΚ     Τπαιιειηθφο Κψδηθαο 

Τπνζ. ή ππνζ.    ππνζεκείσζε 

ΦΔΚ     Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο 



ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

 
 

11 

ΥξΗΓ     Υξνληθά Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (πεξηνδη 

ABGB      Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 

AC     Law Reports, Appeal Cases (3
rd

 Series) 

AG     Amtsgericht 

All ER     All England Law Reports 

Art.     Artikel 

Aufl.      Auflage 

BB     Der Betriebs-Berater (πεξηνδηθφ) 

Bd      Band 

BGB      Bürgerliches Gesetzbuch 

BGE Bundesgerichtsentscheidungen Schweiz (πεξηνδηθφ) 

BGH      Bundesgerichthshof 

BGHZ Entscheidunngen des Bundesgerichtshofs in 

Zivilsachen (πεξηνδηθφ) 

BVerfGE     Bundesverfassungsgericht 

BVerwGe    Bundesverwaltungsgericht 

CC      Code civil 

Co     Corporation 

Cr. App. R.     Criminal Appeal Reports 

DB     Der Betrieb (πεξηνδηθφ) 

Die Justiz  Amtsblatt des Justizministeriums Baden – 

Wüttemberg (πεξηνδηθφ) 

DNotZ Zeitschrift des deutschen Notarverereins 

(πεξηνδηθφ) 



ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 
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DVR Deutsche Verkehrssteuerrundschau (πεξηνδηθφ) 

EGBGB  Einführungsgesetz zum BGB 

EWHC England and Wales High Court 

FamRZ Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 

(πεξηνδηθφ) 

ff. folgende 

F.S. ή Fest. Festschrift 

G Gesetz 

GG Grundgesetz 

GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 

JA  Juristische Arbeitsblätter (πεξηνδηθφ) 

JBl Juristische Blätter 

JCP Jurisclasseur périodique (πεξηνδηθφ) 

JR Juristische Rundschau (πεξηνδηθφ) 

Jura Juristische Ausbildung (πεξηνδηθφ) 

JuS  Juristische Schulung (πεξηνδηθφ) 

JW  Juristische Wochenschrift (πεξηνδηθφ) 

JZ Juristische Zeitung (πεξηνδηθφ)  

HL House of Lords 

Inc. Incorporation 

ISFL International Survey of Family Law (εηήζηα έθδνζε 

ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ) 

Komm Kommentar 

LAG Landesarbeitsgericht 
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LG Landgericht 

LJ Lord Justice 

Ltd Limited 

Mer. Merivale’s Chancery Reports 1815-1817 
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ΕΙΑΓΨΓΗ  

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ  ΜΕΛΕΣΗ  

ηελ παξνχζα κειέηε ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζε δεηήκαηα πξνζβνιψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη, ηδίσο, ζε ζέκαηα εζηθήο βιάβεο κέζα ζην επξχ πιαίζην ηεο ειιεληθήο 

λνκνινγίαο θαη ζεσξίαο κε ζπγθξηηηθέο αλαθνξέο γηα ηα ίδηα δεηήκαηα ζηε λνκνινγία θαη 

ζεσξία άιισλ θξαηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηδηαηηέξσο επαίζζεηα δεηήκαηα ζε ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, 

ζηηο νπνίεο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαζηζηνχλ πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε «ζσξάθηζεο» ηνπ 

αλζξψπνπ απφ άγλσζηνπο, ζε κεγάιν βαζκφ, έσο ρζεο θηλδχλνπο. 

Εεηήκαηα ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο «μεδηπιψλνπλ» έλα δηαξθψο 

επίθαηξν θαη δπλακηθφ θνκκάηη ζην ρψξν ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, ηδίσο αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο 

δπζρέξεηεο πξνζδηνξηζκνχ απφ ηα δηθαζηήξηα ηνπ πνζνχ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Καζίζηαηαη 

σο εθ ηνχηνπ πξφδειε ε αλάγθε ζπκβνιήο φρη κφλν ηεο λνκνινγίαο αιιά θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ 

δηθαίνπ γηα ηελ αλάδεημε αμηνινγηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηελ ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλε 

αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

Σίζεηαη, ινηπφλ, σο ππφζεζε εξγαζίαο (Ergebnisinteresse), εάλ θαη ζε πνηφ βαζκφ ε 

αλαθνξά ζην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη επαξθήο γηα λα δνζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο ιχζεηο 

ζε δεηήκαηα εζηθήο βιάβεο. Πέξα απφ ηελ θαζαξά δνγκαηηθή πξνβιεκαηηθή ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο γελλψληαη επίζεο θαη δηάθνξα 

άιια δεηήκαηα, φπσο ι.ρ. πφηε αξρίδεη λα ππάξρεη πξνζσπηθφηεηα; Τπάξρεη ελ δπλάκεη 

πξνζσπηθφηεηα; Πφηε ην «πξάγκα» κεηνπζηψλεηαη ζε πξφζσπν, ζε άλζξσπν; Σίλνο ην δηθαίσκα 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζα πξνηηκεζεί ζηελ πεξίπησζε ζπγθξνχζεσο; 

Ζ έξεπλα γηα ην ζέκα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνερφλησο ζε 

δεηήκαηα νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, φπσο είλαη, ελδεηθηηθά, ην δήηεκα ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ ΑΚ πνπ πξνβιέπνπλ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε, ην 

δήηεκα επηδίθαζεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε ζε λνκηθφ πξφζσπν, ην δήηεκα 

ησλ ειάρηζησλ, κε εηδηθνχο λφκνπο, θαηψηαησλ νξίσλ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή 

βιάβε, ην δήηεκα ηεο αμίσζεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε ηνπ θαηαλαισηή (Ν. 

2251/1994, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3587/2007) θαζψο θαη ηεο άζθεζήο ηεο απφ ελψζεηο 

θαηαλαισηψλ.  
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 Ζ κειέηε δηαηξείηαη ζε δχν κέξε: ην πξψην κέξνο εξεπλψληαη θαηαξράο ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλoκέλεο θαη ηεο κεηαζαλάηηαο 

πξνζηαζίαο απηήο. Αθεηεξία είλαη ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ην νπνίν εξεπλάηαη, 

θαηαξράο, ζε ζπγθξηηηθφ επίπεδν κε επίθεληξν λνκηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ εγείξνληαη ζην 

πιαίζην εξκελείαο ησλ δηαηάμεσλ ζε δηαθνξεηηθά δηθαητθά ζπζηήκαηα θξαηψλ ηεο Δπξψπεο θαη 

ηεο Ακεξηθήο. Έκθαζε, φκσο, δίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο ζπληαγκαηηθέο θαη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 

ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο θαη ηδίσο ζηελ ΑΚ 57, ε νπνία θαη δίδεη έλαπζκα γηα έξεπλα 

δεηεκάησλ, φπσο πνηνί είλαη νη θνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο, πνηά ε λνκηθή ηνπ θχζε θαη θπξίσο 

πνηέο είλαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο, ιακβάλνληαο ππφςε, σο πξνο ην δήηεκα 

απηφ, ηε δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ζεσξίαο θαη λνκνινγίαο. Δλ ζπλερεία, γίλεηαη αλαθνξά ζε 

ζχγθξνπζε δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη επηρεηξείηαη λα 

θαηαδεηρζνχλ ηξφπνη άξζεσο απηήο. Σν πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο νινθιεξψλεηαη κε αλαθνξά 

ζε πεξηπησζηνινγία πξνζβνιψλ πηπρψλ - εθθάλζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία πξέπεη εθ 

ησλ πξνηέξσλ λα ηνληζηεί δελ είλαη (αιιά θαη δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη) εμαληιεηηθή.  

ε απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε δεηήκαηα πξνζβνιψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο κέζσ ηνπ ηχπνπ, ησλ ινηπψλ κέζσλ ελεκέξσζεο 
1
 θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, 

δεδνκέλνπ φηη ζην ρψξν απηφ ε πξνζσπηθφηεηα εκθαλίδεηαη «εαχισηε» ιφγσ ησλ πιεηφλσλ, θαη 

ελδερνκέλσο αλεμέιεγθησλ, πεγψλ θηλδχλνπ. Δμίζνπ (ή θαη πεξηζζφηεξν) επηθίλδπλεο είλαη νη 

πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, θπξίσο ιφγσ ηεο δπζρέξεηαο 

επαλφξζσζεο ηεο βιάβεο, φηαλ πιήηηνληαη ζσκαηηθά αγαζά ηνπ πξνζψπνπ. ην πιαίζην απηφ, 

επηρεηξείηαη εξκελεία ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ζε ζπλδπαζκφ κε 

αληίζηνηρεο εηδηθψλ λφκσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Κψδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο.  

ην δεχηεξν κέξνο εμεηάδνληαη δεηήκαηα εζηθήο βιάβεο θαη ςπρηθήο νδχλεο, αξρηθά, επί 

ηε βάζεη δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη θπξίσο ησλ ά. 59 θαη 932 ΑΚ. Καίξηαο ζεκαζίαο 

είλαη ε ζρέζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ κε ηα άξζξα 928, 929 θαη 931 ηνπ ΑΚ αιιά θαη ην εάλ ε 

ε απνξξένπζα απφ ηελ ΑΚ 931 αμίσζε είλαη απηνηειήο. Άξξεθηα ζπλδεδεκέλν είλαη θαη ην 

δήηεκα ησλ θνξέσλ - δηθαηνχρσλ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ην νπνίν κάιηζηα πξνυπνζέηεη 

δηάθξηζε κεηαμχ «άκεζα» θαη «έκκεζα» δεκησζέλησλ πξνζψπσλ. ην πιαίζην απηφ, γίλεηαη θαη 

ε έξεπλα «δεκηψλ απφ ζνθ», ε νπνία κάιηζηα απνθηά βαξχλνπζα ζεκαζία, ηδίσο αλ ιάβνπκε 

ππφςε ηε δπζρέξεηα αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θχθινπ ησλ πξνζψπσλ πνπ πθίζηαληαη 

ηέηνηνπ είδνπο δεκηέο.  

                                                           
1
 Ν. Λίβνο, Ζ πνηληθή δίθε σο απνηθία ησλ ΜΜΔ ζε: .Α.Κ.Α. (χιινγνο Απνθνίησλ Κνιιεγίνπ Αζελψλ), 1994, 

ζ. 75 επ. 
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ην δήηεκα απηφ θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο, θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηεο 

λνκνινγίαο θαη δε ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί απφ δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηεο 

εζσηεξηθήο έλλνκεο ηάμεο αιιά θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

(ΔΓΓΑ). Σν κέξνο απηφ ηεο κειέηεο νινθιεξψλεηαη κε αλαθνξά ζε δεηήκαηα εζηθήο βιάβεο 

θαη ζε δηαηάμεηο εηδηθψλ λφκσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ν λφκνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή, δηαηάμεηο ηαηξηθνχ δηθαίνπ πεξί επζχλεο ησλ γηαηξψλ θαη απνθαηάζηαζεο βιάβεο 

ηνπ αζζελνχο, ην π.δ. 339/1996 γηα δεηήκαηα εζηθήο βιάβεο ζε πεξίπησζε ζχλαςεο  

ηαμηδησηηθήο ζχκβαζεο θιπ.  

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε αλαθνξά ζε δηθνλνκηθά δεηήκαηα ή δεηήκαηα ηδησηηθνχ δηεζλνχο 

δηθαίνπ γίλεηαη ζηνπο νηθείνπο - κε ηα δεηήκαηα νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ - ηφπνπο, δηφηη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ε έξεπλα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε θπξίσο ζε δεηήκαηα αζηηθνχ δηθαίνπ ηεο 

εζσηεξηθήο έλλνκεο ηάμεο.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ –  ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ  

Σνλ πξνεγνχκελν αηψλα νη πλεπκαηηθέο επηζηήκεο δηαθξίζεθαλ σο ηδηαίηεξε νκάδα θαη 

αλαγλσξίζηεθε ε απηνηέιεηα ηεο κεζφδνπ ηνπο. Ζ λνκηθή επηζηήκε, κε ηε ζεηξά ηεο, κπφξεζε 

λα δηεθδηθήζεη επηηπρψο ηελ ζέζε ηεο σο επηζηήκεο θαλνληζηηθήο 
2
 θαη δενληνινγηθήο. 

3
 

Χζηφζν, ππήξμε έληνλε αληίδξαζε 
4
 ηφζν ζηελ ελλνηνθξαηηθή λνκηθή επηζηήκε 

5
 φζν θαη ζην 

λνκηθφ θνξκαιηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ε νπνία εθδειψζεθε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ειεχζεξνπ δηθαίνπ, 
6
 ηελ ζεσξία ηεο ζηαζκίζεσο ησλ ζπκθεξφλησλ 

7
 θαζψο θαη ηε λεφηεξε 

ζεσξία ηεο αμηνινγήζεσο.  

                                                           
2
 Α. Κατζεο, Ννκηθή επηζηήκε θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα, Γ..Θ. 2, 1981, ζει. 107 επ. 

(110), Η. Γηαλλίδεο, Δπηζηήκε, επηζηήκε ηνπ δηθαίνπ θαη λνκηθή δνγκαηηθή, ΝνΒ 29, ζει. 253 επ. (259), φπνπ θαη 

πεξαηηέξσ παξαπνκπέο ζηελ ππνζ. 39. 

3
 Α. Κατζεο, φ.π., ζει. 110. Γηα ηελ έλλνηα ηεο δενληνινγηθήο επηζηήκεο, βι. Κ. Σζάηζν, Σν πξφβιεκα ηεο 

εξκελείαο ηνπ δηθαίνπ, 1978, ζει. 31 επ., Γ. Μεηζφπνπιν, Πξνβιήκαηα ηζρχνο ηνπ δηθαίνπ ζε: ΝνΒ 24, (1976), 

ζει. 3 επ. (23), Δ. Μηρειάθε, Φηινζνθία, θηινζνθία δηθαίνπ θαη λνκηθή επηζηήκε ζε: ΔΔΝ 34, 1976, ζει. 217 επ. 

4
 R. v. Jhering, Der Zweck im Recht, δχν ηφκνη, 1916, ηδηαίηεξα ζην δεχηεξν ηφκν θεθαιαίν VIII επ. 

5
 Wiacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 1967, ζει. 400. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληνινγίαο ηνπ δηθαίνπ 

απφ ηνπο λνκηθνχο σο αληίδξαζε ζην λνκηθφ θνξκαιηζκφ, βι. αληί άιισλ Γ. Μηραειίδε-Ννπάξν, Γίθαηνλ θαη 

θνηλσληθή ζπλείδεζηο, Οθηψ κειέηαη θνηλσληνινγίαο θαη θηινζνθίαο ηνπ δηθαίνπ, 1972, ζει. 10. Απφ άπνςε 

κεζνδνινγίαο, K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1979, ζει. 20. 

6
 Fikentscher, Methoden des Rechts in rechtsvergleichender Darstellung, 1976, ηνκ. 3 ζει. 87 επ. (89). 

7
 Dombeck, Das Verhältnis der Tübingen Schule zur deutschen Rechtssoziologie, 1969, ζει. 85 επ. 
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Ζ αληίδξαζε απηή ζε φ,ηη αθνξά ηελ επηξξνή ηεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ, δελ 

ζηέθζεθε κε επηηπρία, 
8
 ελφςεη θαη ηνπ φηη, φπσο εχζηνρα παξαηεξείηαη, 

9
 νη λνκηθέο έλλνηεο θαη 

νη λνκηθνί ζεζκνί είλαη κελ δπλαηφ λα κεηαβάινπλ ηκήκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, δπζρεξψο 

φκσο εγθαηαιείπνληαη θαη, αλ θάηη ηέηνην ζπκβεί, αληηθαζίζηαληαη απφ παξφκνηα ιεηηνπξγία.  

ηε λεφηεξε λνκηθή κεζνδνινγία νξζψο παξαηεξείηαη ζηξνθή πξνο ηελ ηεινινγηθή 

εξκελεία ηνπ δηθαίνπ. Ζ λεφηεξε απηή λνκηθή κεζνδνινγία επξέζεσο θαη εθαξκνγήο ηνπ 

δηθαίνπ, 
10

 είλαη πιένλ «έληνλα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δπλαηφηεηα νξζνινγηθνχ ειέγρνπ ηεο 

πξαθηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο απνθάζεσο 

ζηα πιαίζηα ελφο αμηνινγηθνχ-ηεινινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηθαίνπ». 
11

 Όπσο εχζηνρα 

δηαπηζηψλεηαη 
12

 «ην πιενλέθηεκα ηεο κηθξν-ζπγθξηηηθήο έξεπλαο είλαη φηη θνηλφ ζεκείν 

αλαθνξάο είλαη ην λνκηθά ζεκαληηθφ θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ εμεηάδεηαη ζην πιαίζην θαζελφο 

απφ ηα ζπγθξηλφκελα δίθαηα. Σν θνηλφ ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ηε ζχγθξηζή ηνπο 
13

 είλαη, φηη 

απνζθνπνχλ λα ιχζνπλ έλα φκνην, ιίγν-πνιχ, πξφβιεκα. Ζ ζχγθξηζή ηνπο είλαη ζπλεπψο 

ιεηηνπξγηθή, εμεηάδνληαη, δειαδή, ξπζκίζεηο κε φκνηα ιεηηνπξγία». 
14

  

Θέηνληαο σο αθεηεξία ηελ ζθέςε πνπ έρεη δηαηππσζεί απφ ηνλ Φ. Γσξή 
15

 φηη ε θξίζε 

ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν λνκηθφο «δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα πξνζσξηλή πξψηε αμηνιφγεζε 

πνπ είλαη αλαγθαία γηα ην μεθίλεκα ηεο έξεπλαο, έρεη ηελ κνξθή ελφο εξσηήκαηνο: κηαο 

                                                           
8
 Βι. Μ. Σζηκπξή, Οηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ δηθαίνπ, ΝνΒ 37, ζει. 574 επ. (584), φπνπ θαη εθηελήο παξάζεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επέδξαζαλ ψζηε λα κελ ζηεθζεί κε απφιπηε επηηπρία ε αληίδξαζε απηή. 

9
 Βι. Α. Γαδήο, Ννκηθή ζθέςηο θαη κέζνδνο απηήο, ΔΔΝ 32, (1965) ζει. 381 επ.(384). 

10
 Βι. Μ. Καξάζε, Έλλνηα θαη ραξαθηήξαο ηνπ ππαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ σο ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ, 

ΔιιΓλε 1991, ζει. 449 επ. (466), Δ. Μηρειάθε, Φηινζνθία ηνπ δηθαίνπ, 1968, ζει. 30-31 θαη K. Engisch, Beiträge 

zur Rechtstheorie, 1984, ζει. 65 επ. 

11
 Φ. Γσξήο, Ζ κηθξνζπγθξηηηθή λνκηθή έξεπλα θαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ εξκελεία ηνπ ειιεληθνχ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, ΝνΒ 31 (1983), ζει. 609 επ., (610), φπνπ θαη πεξαηηέξσ παξαπνκπέο. 

12
 Φ. Γσξήο, Ζ κηθξνζπγθξηηηθή λνκηθή έξεπλα θαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ εξκελεία ηνπ ειιεληθνχ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, ΝνΒ 31 (1983), ζει. 609 επ. 

13
 Γηα ηελ αλαγθαηφηεηα αιιά θαη ηε δπζθνιία ηνπ θαζνξηζκνχ ελφο «tertium comparationis» γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 

ξπζκίζεσλ ησλ ελλφκσλ ηάμεσλ πνπ απνηεινχλ αληίζηνηρα ην «comparatum» θαη ην «comparandum», βι. Knapp, 

Quelques problèmes méthodologiques dans la science du droit comparé, ζηε ζπιινγή κειεηψλ ζπγθξηηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ εμέδσζαλ ην 1978 νη: Zweigert-Puttfarken κε ηνλ ηίηιν Rechtsvergleichung, ζει. 336 επ. 

14
 Σελ αλάγθε εμεηάζεσο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ ζηε κηθξν-ζπγθξηηηθή λνκηθή έξεπλα ελφςεη αθξηβψο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα ηελ ιχζε νξηζκέλνπ πξνβιήκαηνο ηνλίδνπλ νη: Rheinstein, Teaching Comparative Law, 

University of Chicago Law Review 5 (1937/38), ζει. 617 επ. Kramer, Topik und Rechtsvergleichung, Rabels Z 33 

1969, ζει. 10. 

15
 Φ. Γσξήο, Ζ κηθξν-ζπγθξηηηθή λνκηθή έξεπλα, ΝνΒ 1983, ζει. 609 επ. 
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αλαζεσξήζηκεο αξρηθήο αλαγθαίαο ππνζέζεσο», θαηαιήγνπκε ζηελ εμήο θξηηηθή δηαπίζησζε, 

πνπ ελδηαθέξεη, ελ πξνθεηκέλσ θαη ηελ έξεπλα καο. ην πξφβιεκα π.ρ. ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ 

πνζνχ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε θαη ςπρηθή νδχλε, ν λνκηθφο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θηλεζεί ακθίδξνκα απφ ην πξφβιεκα πνηφ πξέπεη λα είλαη ην χςνο ηνπ πνζνχ 

κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ζεκεξηλήο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηε ξχζκηζή ηνπ ζην ηζρχνλ 

δίθαην, θαη ππφ ην πξίζκα ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, θαη αληίζηξνθα.  

Απηφ ην νπνίν αμίδεη λα ζεκεησζεί, ελ πξνθεηκέλσ, είλαη φηη ν θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνινγήζεσο ελφο λνκηθά ζεκαληηθνχ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο είλαη δηπιφο. 

Μπνξεί, δειαδή, φπσο δηαπηζηψλεη ζηελ αλσηέξσ κειέηε ηνπ ν Φ. Γσξήο, «λα κελ αληηιεθζεί 

θάπνηα ζηηγκή ν λνκηθφο φηη γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηελ νπνία πξνέβε ρξεζηκνπνίεζε θξηηήξηα 

πνπ δελ βξίζθνπλ έξεηζκα ζην εθαξκνζηέν δίθαην, φπσο κπνξεί λα ζπκβεί θαη ην αληίζεην: λα 

κείλεη ηφζν πξνζθνιιεκέλνο ζε ζρήκαηα, κε ηα νπνία έρεη ζπλεζίζεη λα ζθέθηεηαη ζην πιαίζην 

ηεο δηθήο ηνπ έλλνκεο ηάμεο, ψζηε λα κελ ζπλεηδεηνπνηήζεη ην πξφβιεκα θαη ηελ αλάγθε 

παξνρήο πξνζηαζίαο πνπ επηηξέπεη θαη επηβάιιεη ην δίθαην πνπ εθαξκφδεη».  

Γηα λα απνθεπρζεί θαηά ην δπλαηφλ απηφο ν θίλδπλνο έρεη πξνηαζεί ζηελ επηζηήκε 
16

 λα 

είλαη ζε ζέζε ν εξκελεπηήο - εθαξκνζηήο ηνπ δηθαίνπ λα θξαηήζεη «θάπνηα απφζηαζε θαη απφ 

ην πξφβιεκα θαη ην δίθαην πνπ εθαξκφδεη, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη κε αζθάιεηα θαη ηα 

θξηηήξηα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο». Σν ίδην αλαγθαία 

είλαη θαη ε εμέηαζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ, κέζα ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα θαη 

θαίλεηαη ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ξπζκίζεψο ηνπ. Ο ζπλδπαζκφο ηεο λνκηθήο κε ηελ 

θνηλσληνινγηθή έξεπλα ζα ήηαλ πξαθηηθά δπλαηφο κφλν κε κηα επξχηεξε ζπλεξγαζία λνκηθψλ 

θαη θνηλσληνιφγσλ, πνπ είλαη φκσο απηή ηε ζηηγκή ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε αλ φρη αλχπαξθηε, 

πάλησο πνιχ ιίγν αλαπηπγκέλε. 
17

  

Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη π.ρ. ε «ζεηξά θεηκέλσλ γηα ηελ 

θνηλσληνινγία ηνπ δηθαίνπ θαη ηελ έξεπλα ησλ λνκηθά ζεκαληηθψλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ» 

(“Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung”), πνπ άξρηζαλ λα εθδίδνπλ 

ην 1966 νη Hirsch θαη Rehbinder, θαζψο επίζεο ε ζεηξά ησλ “Alternativkommentare”, 
18

 πνπ 

άξρηζαλ λα εθδίδνληαη ζηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο. ην πιαίζην απηψλ ησλ 

                                                           
16

 Φ. Γσξήο, Ζ κηθξν-ζπγθξηηηθή λνκηθή έξεπλα, ΝνΒ 1983, ζει. 609 επ. 

17
 Ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε είλαη απηή ε ζπλεξγαζία ζηηο Ζ.Π.Α., Rehbinder, Entwicklung und gegenwärtiger Stand 

der Rechtstatsachenforschung in der USA – ein bibliographischer Bericht, 1970. 

18
 Γεληθέο εθδφζεηο Rudolf Wassermann. Βι. ζρεηηθά ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ζηνλ ππ’αξηζκ. 3 ηφκν ηνπ BGB - 

Kommentar (§ 433-853), πνπ δεκνζηεχηεθε πξψηνο ζηε ζεηξά ησλ Alternativkommentare (ηδίσο ζει. VIII). 
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“Alternativkommentare” έκθαζε δίδεηαη ζηελ έθζεζε θαη αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ πξνυπνζέζεσλ ησλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζηφρσλ 

ηνπο, θαζψο επίζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζα ζηελ εθάζηνηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ πξνθείκελε έξεπλα 

θαη ηελ ζπλαγσγή ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ε βαζηθή κεζνδνινγηθή πνξεία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί είλαη ε ηεινινγηθή. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο ζα ιεθζνχλ ππφςε 

φιεο νη αηέιεηεο ηεο κεζφδνπ, 
19

 θαζψο θαη ην φηη θάζε πξνζπάζεηα εμαθξηβψζεσο ηνπ ζθνπνχ 

ηνπ λφκνπ, πνπ βαζίδεηαη κφλν ζηηο γεληθέο γλψζεηο ηνπ εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ είλαη 

αλαπφθεπθην λα κελ απνδίδεη ζπρλά. Ηδηαίηεξα ζα ιεθζεί, επίζεο, ππφςε, φηη ζην ειιεληθφ 

δίθαην, φπσο θαη ζηα άιια επεηξσηηθά επξσπατθά δίθαηα ησλ νπνίσλ πεγέο είλαη ν λφκνο θαη ην 

κηθξήο πιένλ ζεκαζίαο έζηκν, επηθξαηεί ν παξαγσγηθφο θαη ζπλεπψο ν ππαγσγηθφο 

ζπιινγηζκφο. 
20

 ηα αγγινακεξηθαληθά δίθαηα, φπνπ πεγή δηθαίνπ είλαη θαηά πξψην ιφγν νη 

απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη δεπηεξεπφλησο ν λφκνο, επηθξαηεί αληίζεηα ν επαγσγηθφο 

ζπιινγηζκφο. Ζ επαγσγηθή κέζνδνο έρεη ζχκκαρν ηε ζρνιή ηνπ λνκηθνχ ξεαιηζκνχ. 
21

 Δπξχ 

πεδίν εθαξκνγήο έρεη, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο θελψλ, θαη ν επαγσγηθφο, πξνπάλησλ ν αλαινγηθφο 

ζπιινγηζκφο. 
22

  

Με ηελ αθνινπζνχκελε αλσηέξσ κέζνδν ηεο ηεινινγηθήο θαηά βάζε ππαγσγήο, ειπίδεηαη 

λα απνθεπρζεί, θαηά ην δπλαηφλ, ε ελλνηνθξαηία πξνπάλησλ ζηα πξνβιήκαηα εθείλα, ε επίιπζε 

ησλ νπνίσλ απαηηεί κηα ζεηξά εθηηκήζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ κε θξηηήξηα γηα ην πεξηερφκελν 

ησλ νπνίσλ δελ ππάξρεη βεβαηφηεηα. 
23

 Όπσο πξνδίδεη θαη ε νλνκαζία ηνπ είδνπο απηνχ 

εξκελείαο, ην θξηηήξην πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη είλαη ν ιεγφκελνο ζθνπφο ηνπ λφκνπ (ην 

«ηέινο» ηνπ, θαηά ηελ παιαηφηεξε ζεκαζία ηεο ιέμεσο απηήο). Σν είδνο απηφ ηεο εξκελείαο 

ζπλίζηαηαη ινηπφλ θαηά ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζηελ αλαδήηεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηθνχ ζθνπνχ, ν νπνίνο ππεξεηείηαη κε ηε ξχζκηζε πνπ πεξηέρεηαη ζηελ εξκελεπφκελε 

δηάηαμε, θαη αθνινχζσο ζηελ επηινγή σο νξζφηεξεο εθείλεο ηεο εξκελεπηηθήο εθδνρήο πνπ 

πξνάγεη θαιχηεξα απφ ηηο άιιεο ην ζθνπφ απηφ. Σν εξψηεκα είλαη, φκσο, ηί αθξηβψο είλαη ν 

ζθνπφο ηνπ λφκνπ θαη πψο αλεπξίζθεηαη;  

                                                           
19

 Γηα ηηο αηέιεηεο ελφο αμηνινγηθνχ-ηεινινγηθνχ ζπζηήκαηνο δηθαίνπ, βι. Φ. Γσξή, φ.π., ΝνΒ 31, ζει 610. 

20
 Βι. Α. Γαδή, φ.π., ΔΔΝ 32 (1965), ζει. 386, Μ. Καξάζε, φ.π., ΔιιΓλε 1991, ζει. 465, Η. Αξαβαληηλνχ, Δηζαγσγή 

ζηελ επηζηήκε ηνπ δηθαίνπ, 1983, ζει. 159.  

21
 Βι. Γαξδέληα, Ζ ζρνιή ηεο ξεαιηζηηθήο θηινζνθίαο ηνπ δηθαίνπ ζε: ην  1984, ζει. 29 επ. θαη Κ. ηακάηε, 

Δηζαγσγή ζηε θηινζνθία ηνπ δηθαίνπ, εκεηψζεηο, 1987, ζει. 96 επ. 

22
 Βι. Μ. Καξάζε, ΔιιΓλε, ζει. 1991, ζει. 465, Α. Γαδή, φ.π. ΔΔΝ 32, ζει. 388-398. 

23
 Βι. Φ. Γσξή, φ.π., ΝνΒ 31, ζει. 611. 
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Τπάξρνπλ δχν ελδερφκελα: είηε σο ζθνπφο ηνπ λφκνπ λνείηαη ν ζθνπφο ηνπ λνκνζέηε είηε 

ε έθθξαζε «ζθνπφο» ρξεζηκνπνηείηαη ιαλζαζκέλα ή πάλησο κεηαθνξηθά κε ηε βνήζεηα ελφο 

ξεηνξηθνχ ζρήκαηνο πξνζσπνπνηήζεσο ηνπ λφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα δεισζεί ν δηθαηνινγεηηθφο 

ιφγνο ηεο ξπζκίζεσο. Σν πξψην ελδερφκελν πξέπεη λα απνξξηθζεί. Αλ δερφκαζηαλ, φηη ην 

θξηηήξην πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ηεινινγηθή εξκελεία είλαη ν ζθνπφο πνπ επηδίσθαλ κε ηε 

ξχζκηζε νη ζπληάθηεο ηνπ λφκνπ, ηφηε ην είδνο απηφ εξκελείαο δελ ζα είρε απηνηέιεηα θαη ζα 

εληαζζφηαλ ζηελ ηζηνξηθή – ππνθεηκεληθή εξκελεία. Απνκέλεη ινηπφλ ην δεχηεξν ελδερφκελν. 

Σν θξηηήξην πνπ εθαξκφδεηαη ζην είδνο απηφ ηεο εξκελείαο δελ είλαη νχηε ν ζθνπφο ηνπ 

λνκνζέηε νχηε, φπσο δηαηππψλεηαη νξηζκέλεο θνξέο, ηα θνηλσληθά απνηειέζκαηα πνπ 

επηδηψθνληαη (απφ πνηφλ;) κε ηε ξχζκηζε. Οχηε βέβαηα ιχλεηαη ην δήηεκα κε ην λα πνχκε φηη ν 

εξκελεπηήο κεηαηίζεηαη λνεξά ζηε ζέζε ηνπ λνκνζέηε θαη ζεσξεί σο ζθνπφ ηνπ λφκνπ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα επηδίσθε απηφο ν ίδηνο αλ ήηαλ λνκνζέηεο.  

Αλ ζέινπκε λα επηκείλνπκε ζην ξεηνξηθφ ζρήκα ηεο πξνζσπνπνηήζεσο ηνπ λφκνπ, ηφηε ν 

«λνκνζέηεο» ηνπ νπνίνπ αλαδεηνχκε ηνπο «ζθνπνχο» δελ είλαη νχηε ν πξαγκαηηθφο λνκνζέηεο 

νχηε εκείο εξκελεπηέο ζηελ ζέζε ηνπ, αιιά έλα πιαζκαηηθφ θαη εμηδαληθεπκέλν ππνθείκελν 

εμνπιηζκέλν κε κηα ππνζεηηθή «βνχιεζε», ζηελ νπνία απνδίδνπκε απφ κηα αληηθεηκεληθή 

ζθνπηά, ηηο αγαζφηεξεο δπλαηέο πξνζέζεηο. Με άιια ιφγηα, σο «ζθνπφο ηνπ λφκνπ» δελ κπνξεί 

λα ελλνείηαη ηίπνηα άιιν παξά ε ratio legis, δειαδή νη εζηθνπνιηηηθνί εθείλνη ιφγνη πνπ 

δηθαηνινγνχλ αληηθεηκεληθά κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηε ξχζκηζε ηνπ λφκνπ. Οξζή 

εξκελεία είλαη εθείλε πνπ ελαξκνλίδεηαη θαιχηεξα καδί ηνπο, εθείλε, δειαδή, ηελ νπνία ε ratio 

legis δηθαηνινγεί πεξηζζφηεξν απφ φιεο ηηο άιιεο. 
24

  

Ζ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία πεξί εξκελείαο θαίλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ επεξεαζκέλε 

απφ ην λνκηθφ ζεηηθηζκφ, ζηελ έθηαζε ηνπιάρηζηνλ πνπ κε ηε δηάζπαζε ηεο εξκελείαο ζε 

απζηεξά ηεξαξρεκέλα ζηάδηα θαη ππνζηάδηα επηρεηξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ πηζηφηεξε δπλαηή 

ηήξεζε ησλ επηινγψλ ηνπ λνκνζέηε, ηήξεζε, σζηφζν, πνπ αληηιακβάλεηαη σο ηπθιή ππαθνή 

ζην λφκν, φπνην θαη λα είλαη ην εζηθφ πνηφλ ηνπ. ε αληίζεζε πξνο ηηο αληηιήςεηο απηέο πξέπεη 

εδψ λα ηνλίζνπκε, φηη ε άπνςε πεξί ελφηεηαο ηεο εξκελείαο φρη κφλν ιακβάλεη πνιχ πην ζνβαξά 

ππφςε ην εζηθφ πεξηερφκελν ηνπ δηθαίνπ, αιιά ηαπηφρξνλα αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηί 

ζεκαίλεη πηζηή ηήξεζε ηνπ λφκνπ. Βαζίδεηαη, δειαδή, ζηελ εθηίκεζε, φηη ην θείκελν ηνπ λφκνπ 

απνθνκκέλν απφ ηε ratio είλαη γξάκκα θελφ θαη φηη πξαγκαηηθή ππαθνή ζηηο λνκνζεηηθέο 

επηινγέο είλαη κάιινλ απηή πνπ εθπεγάδεη απφ κηα ππεχζπλε ζηάζε πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή αλάδεημε ηεο εζηθνπνιηηηθήο ηνπο αμίαο παξά εθείλε πνπ ζηέθεηαη ζε 

                                                           
24

 Π. νχξιαο, Justi atque injusti scientia – Μηα εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηνπ δηθαίνπ, 1995, ζει. 178-179. 
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εμσηεξηθά θαη ηππηθνινγηθά ζηνηρεία (ην «γξάκκα» ηνπ λφκνπ θαη ηνπο νξηζκνχο ησλ ιεμηθψλ) 

θαη εκθνξείηαη απφ κηα θνβία απέλαληη ζηελ αλνηρηή αληηκεηψπηζε ηνπ λφκνπ σο ξπζκηζηηθήο 

επεκβάζεσο ζε ππαξθηά θνηλσληθά πξνβιήκαηα κε αμίσζε δίθαηεο επηιχζεσο ηνπο.  

Ο εξκελεπηήο ηνπ λφκνπ, ζηελ εθηίκεζή ηνπ γηα δίθαηε επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ, αζθαιψο δελ επηηξέπεηαη λα απζαηξεηεί, επνκέλσο είλαη απαξάδεθην λα 

βαζίδεηαη άθξηηα ζε ππνθεηκεληθέο ηνπ εθηηκήζεηο θαη αμηνινγήζεηο. Σν έξγν ηνπ δελ είλαη 

αλεμέιεγθην, αληίζεηα δεζκεχεηαη απφ ην λφκν. Ζ δέζκεπζή ηνπ φκσο απηή ηζρχεη πξνο 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε: ηελ πξαγκάησζε ηεο πεξηζζφηεξεο δπλαηήο δηθαηνζχλεο, φρη βέβαηα 

ηεο πεξηζζφηεξεο δπλαηήο απφ κηα απφιπηε δηθαηνζχλε, ηελ νπνία ππφζρνληαη κφλν δνγκαηηθέο 

ζξεζθείεο θαη θνζκνζεσξίεο, αιιά ηεο πεξηζζφηεξεο δπλαηήο απφ ηε ζθνπηά ηεο απηνλνκίαο 

ησλ πνιηηψλ θαη ππφ ηηο παξνχζεο λνκνζεηηθέο ζπλζήθεο. 
25

 

Γηα ηελ ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην ηδησηηθφ δίθαην αλαθνξηθά κε ηνλ 

εξεπλψκελν ζεζκφ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο θαη, εηδηθφηεξα, γηα ηελ 

απνθάιπςε θαη εμαθξίβσζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ θξίζηκνπ θάζε θνξά θαλφλα δηθαίνπ, αθεηεξία 

απνηειεί ε γξακκαηηθή εξκελεία, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηε γλψζε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ, ζηηο 

νπνίεο πξέπεη λα εθαξκνζηεί ν θαλφλαο. 
26

 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη δπλαηέο πεξηζζφηεξεο 

εξκελεπηηθέο εθδνρέο ηεο εθαξκνζηέαο δηαηάμεσο λφκνπ (κε βάζε πξνερφλησο ην γξάκκα, ην 

ζθνπφ ηεο θαη ηε ζπζηεκαηηθή ηεο έληαμε), ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα επηινγήο εθείλεο ηεο 

εξκελεπηηθήο εθδνρήο πνπ δελ πξνζθξνχεη ζην χληαγκα, ψζηε λα δηαζσζεί ε ηζρχο ηεο 

εθαξκνζηέαο δηαηάμεσο (σο ζπληαγκαηηθήο). 
27

 Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί, φηη ε επίιπζε 

ησλ αλαθπνκέλσλ δπζρεξψλ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαζηζηά πνιιέο θνξέο αλαγθαία ηελ 

ηζηνξηθή έξεπλα φπσο επίζεο θαη ηελ εμέηαζε ησλ εθάζηνηε θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ. 
28

 . 
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 Π. νχξιαο, φ.π., ζει. 190 – 191. 

26
 Γ. Μηραειίδεο - Ννπάξνο, Εσληαλφ δίθαην θαη θπζηθφ δίθαην, 1982, ζει. 21-22, Κ. Engisch, Δηζαγσγή ζηε 

λνκηθή ζθέςε, κεηάθξαζε Γ. πηλέιιε, β  ́έθδνζε, 1986, ζει. 88-89, Κ. Μπέεο, Δηζαγσγή ζηε δηθνλνκηθή ζθέςε, 

1981, § 26, ζει. 363 επ., . ηακαηφπνπινο, Ζ δηθνλνκηθή αλαδξνκή ησλ λέσλ νπζηαζηηθψλ θαη εξκελεπηηθψλ 

λφκσλ, 1989, ζει. 37-38. 

27
 Φ. Γσξήο, Δξκελεία ησλ λφκσλ κε αλαγσγή ζε ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο ζηε λνκνινγία ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ, ΔιιΓλε 1991, ζει. 1188 επ., θπξίσο ζει. 1191, 1198, φπνπ θαη πεξαηηέξσ παξαπνκπέο ζηηο ππνζ. 9, 

10, 11 θαη 12. 

28
 Γ. Μηραειίδεο - Ννπάξνο, φ.π., 1982, ζει. 163 θαη Ν. Παληαδφπνπινο, Δηζαγσγή εηο ηελ επηζηήκε ηνπ δηθαίνπ, 

1976, ζει. 28. 
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Α΄ ΜΕΡΟ 

Ι . ΣΟ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΣΗΝ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ  

Α. ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ -  ΚΤΡΙΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  

1. ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Αθεηεξία ηεο έξεπλαο καο ζηελ πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ησλ ζρεηηθψλ, γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, δηαηάμεσλ είλαη ην αγγιηθφ δίθαην, ιφγσ ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ, πνπ νθείιεηαη, αθελφο, ζηελ έιιεηςε γξαπηνχ πληάγκαηνο θαη, αθεηέξνπ, 

ζηελ αλππαξμία ιεπηνκεξνχο θαηαιφγνπ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζε αληίζεζε κε δηθαητθά 

ζπζηήκαηα ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Δπξψπεο. 

Ζ ηδέα ελφο δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα, πνπ αληρλεχεηαη ζηελ παιηά απφθαζε 

Byron vs. Sohnston, 
29

 δελ απνηππψζεθε ζε αληίζηνηρν θαλφλα ζην αγγιηθφ δίθαην. ην αγγιηθφ 

δίθαην «δελ ππάξρεη γεληθή δηάηαμε πεξί πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 
30

 νχηε απνηειεί ε 

ηειεπηαία απηνηειψο πξνζηαηεπφκελν αγαζφ ζην πεδίν ηνπ αδηθνπξαθηηθνχ δηθαίνπ». 
31

 Ζ κέρξη 

πξφηηλνο κε πιήξεο ελζσκάησζε ηεο ΔΓΑ ζην αγγιηθφ δίθαην νδήγεζε ζηελ ζέζε, φηη νη 

ζρεηηθέο ξπζκίζεηο δελ ζπληζηνχλ δέζκεπζε αιιά ππνβνεζνχλ απιψο σο εξκελεπηηθή βάζε ηε 

δηθαηνδνηηθή ιεηηνπξγία. 
32

 Πιένλ, ε Αγγιία θαηνρπξψλεη κε λφκν, πνπ ελζσκαηψλεη ηελ 

ΔΓΑ, ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (Human Rights Act 1998). 
33

  

Ζ ηέιεζε εηδηθψλ αζηηθψλ αδηθεκάησλ κε δφιν αιιά θαη ηνπ γεληθνχ αδηθήκαηνο ηεο 

negligence, ηα ηππνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ κνηάδνπλ κε απηά ηεο γεληθήο ξήηξαο, 

ζπληζηνχλ νπζηαζηηθά πξνζβνιέο πηπρψλ (εθθάλζεσλ) ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Μάιηζηα, φπσο 

παξαηεξεί ν Η. Καξάθσζηαο 
34

 «ην “tort of negligence” έρεη εθαξκνζηεί θαη ζε πεξηπηψζεηο, 
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 (1816) 2 Mer. 29. 

30
 W.V.H Rogers, The Protection of Personality Rights against Ηnvasions by Mass Media in England ζε: 

Persönlichkeitschutz gegenüber Massenmedien, 2005, ζει. 58. 

31
 Η. Καξάθσζηαο, Σν δίθαην ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 2012, ζει. 20. 

32
 Βι. ππνζέζεηο: A.G. vs. Guardian Newspaper Ltd 1987, 3 All ER, 316, Rantzen vs Mirror Group Newspapers 

(1986) Ltd (1993), 2 WLR, 953. 

33
 N. Moreham, Douglas and others v. Hello Ltd – The Protection of Privacy in English Private Law, The Modern 

Law Review, 2001, ζει. 766 επ. 

34
 Η. Καξάθσζηαο, Σν δίθαην ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 2012, ζει. 20 επ. 
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φπνπ θαηαξρήλ θαηάιιειν θξίλεηαη άιιν εηδηθφ αδίθεκα, π.ρ. απηφ ηεο “defamation”. 
35

 ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, απνηέιεζκα απηήο ηεο εηζβνιήο ηνπ γεληθνχ αδηθήκαηνο ηεο negligence 

ζην εηδηθφηεξν πεδίν αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο ηεο “defamation” ήηαλ λα πεξηνξηζηεί ζε θάπνην 

βαζκφ ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο», ηελ νπνία πξνζηάηεπε απνηειεζκαηηθφηεξα ην δίθαην ηεο 

“defamation”. 
36

  

Δίλαη πιένλ επξέσο γλσζηφ, φηη ηα πην γλσζηά δφιηα αδηθήκαηα εηο βάξνο ηνπ πξνζψπνπ 

είλαη ε assault, πνπ πξνυπνζέηεη εζειεκέλε ζπκπεξηθνξά, κε ηελ νπνία απεηιείηαη βία θαηά ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ε battery, πνπ απαγνξεχεη ηελ εζειεκέλε ελέξγεηα, ε νπνία έρεη σο απνηειέζκα ηελ 

παξάλνκε θαη αλεπηζχκεηε επαθή κε ην πξφζσπν ηνπ ζχκαηνο. 
37

 εκεησηένλ, φηη ζην πιαίζην 

ηνπ αδηθήκαηνο ηεο battery έρεη γίλεη δεθηή ζην αγγιηθφ δίθαην ε ζεσξία ηεο άξζεο ηνπ 

παξαλφκνπ ιφγσ θνηλσληθψο πξφζθνξεο ζπκπεξηθνξάο. Γίλεηαη δεθηφ φηη ε θπζηθή επαθή πνπ 

γίλεηαη γεληθψο απνδεθηή ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, π.ρ. ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, 

δελ κπνξεί λα ζεκειηψζεη αμίσζε απνδεκίσζεο. 
38

  

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο ζπλεπεία 

ζσκαηηθψλ βιαβψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ, απηή δηαηξείηαη, ζε ηξία θεθάιαηα 

(θνλδχιηα): (α) Ζζηθή βιάβε ππφ ζηελή έλλνηα (damages for pain and suffering, δειαδή 

απνδεκίσζε γηα νδχλε θαη πξφθιεζε δεηλψλ), (β) ζηέξεζε απφιαπζεο ηεο δσήο (loss of 

amenities of life, δειαδή απψιεηα ησλ αβξνηήησλ ηεο δσήο) θαη (γ) απψιεηα θπζηνινγηθήο 

πξνζδνθίαο δηάξθεηαο δσήο (loss of normal expectation of life). Καηά γεληθή γλψκε, «απηή ε 

αμίσζε πξνο απνθαηάζηαζε δελ επηδηψθεη πνηληθνχο ζθνπνχο αιιά εμαληιείηαη ζε απιή 

εμηζνξξφπεζε». 
39

  

Ζ πεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ ηνλ νπνίν επηδηψθεη ε απνδεκίσζε, ιφγσ νδχλεο θαη 

πξφθιεζεο δεηλψλ, ειάρηζηα δηαθέξεη απφ εθείλνλ ηεο εμηζνξξνπεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο § 847 

BGB. Απηφ πνπ πξνζθέξεη ε απνδεκίσζε είλαη αλαθνχθηζε κε ηελ παξνρή ζην ζχκα ησλ κέζσλ 

γηα απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ (απφ ηελ θαηάζηαζή ηνπ) θαη γηα ελαιιαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δθαξκφδνληαο, κε ζπλέπεηα, ηελ αξρή ηεο εμηζνξξνπήζεσο, νη Άγγινη δηθαζηέο 

αξλνχληαη ή κεηψλνπλ ηελ απνδεκίσζε γηα νδχλε θαη πξφθιεζε δεηλψλ, ζηελ πεξίπησζε θαηά 
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 W. V. H Rogers, The Protection of Personality Rights against Ηnvasions by Mass Media in England ζε: 

Persönlichkeitschutz gegenüber Massenmedien, 2005, ζει. 58 θαη Η. Καξάθσζηαο, φ.π., 2012 ζει. 21. 

36
 Spring vs. Guardian Assurance, 1995, 2 AC 296 (HL). 

37
 B. S. Markesinis, S. Deakin, Tort Law, 1994, ζει. 356 επ. 

38
 Collins vs. Wilcock (1984), 1 WLR, ζει. 1172, 1177. 

39
 η. Παηεξάθεο, Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο, 1995, ζει. 33. 
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ηελ νπνί ην ζχκα, αθφκε θαη ιφγσ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηπρήκαηνο, δελ είλαη ζε ζέζε λα αηζζαλζεί 

πφλν ή ηαιαηπσξία. Γηάθξηζε ηνπ χςνπο ηεο αμηψζεσο αλάινγα κε ηηο πεξηνπζηαθέο ζπλζήθεο ή 

ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ δεκησζέληνο δελ ιακβάλεη ρψξα. 
40

 

Δηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ην 

αγγιηθφ δίθαην πξνζηαηεχεη ηελ ππφιεςε ηνπ πξνζψπνπ. Σν αδίθεκα ηεο defamation, φπσο 

δηαπηζηψλεη ν Η. Καξάθσζηαο, 
41

 «ζπληζηά έλλνηα γέλνπο θαη πεξηιακβάλεη ηα ηδηψλπκα αζηηθά 

αδηθήκαηα libel θαη slander, εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην είλαη ην πην ζεκαληηθφ». Ο λφκνο πεξί 

δπζθεκήζεσο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Common Law θαη ζπκπιεξψλεηαη, σο πξνο ην 

δηαδηθαζηηθφ κέξνο, απφ ηελ Defamation Act ηνπ 1996. 
42

 Δάλ νη πξνζβιεηηθέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο εθθξάζεηο απνηππψλνληαη εγγξάθσο κέζσ ηνπ ηχπνπ, ησλ ΜΜΔ ή κέζσ 

άιινπ ηξφπνπ (π.ρ. κέζσ αιιεινγξαθίαο ζε ηξίην πξφζσπν), πιεξνχηαη ην πξαγκαηηθφ ηνπ 

libel, δειαδή ηνπ ιίβειινπ θαη ζπληξέρεη ε εθαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο ξπζκίζεσο. Ακηγψο 

πξνθνξηθέο, κεησηηθέο γηα ην πξφζσπν εθδειψζεηο, πιεξνχλ ηνλ θαλφλα δηθαίνπ ηνπ 

αδηθήκαηνο ηνπ slander. 
43

 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ελλνηνινγηθψλ δηεπθξηλίζεσλ ζηηο νπνίεο 

πξνβαίλεη ν Η. Καξάθσζηαο, ν ίδηνο θαζηζηά ζαθέο φηη «ζηελ Αγγιία ηα αδηθήκαηα ηνπ libel, ζε 

αληίζεζε κε ηηο ΖΠΑ, δελ εθδηθάδνληαη απφ νξθσηά δηθαζηήξηα, ηα νπνία έρνπλ αξκνδηφηεηα, 

θαηά θαλφλα, κφλν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο απνδεκηψζεσο γηα εζηθή βιάβε ηνπ 

ζηγέληνο πξνζψπνπ. Μεηαμχ ησλ αμηψζεσλ ηνπ ζηγέληνο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αηηήκαηα ηεο 

παξαιείςεσο θαη απνθαηαζηάζεσο ηεο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο». 
44

  

 ε αληίζεζε κε ην δίθαην ησλ ΖΠΑ, ην αγγιηθφ δίθαην δελ αλαγλσξίδεη γεληθφ δηθαίσκα 

ζηνλ ηδησηηθφ βίν. 
45

 Σα θελά πνπ παξνπζηάδνληαη φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο 
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 Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο θπξψζεσλ ηνπ Κνηλνδηθαίνπ (Common Law) 
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αλαιπηηθά, η. Παηεξάθε, φ.π. 1995, ζει. 34 επ. 

41
 Η. Καξάθσζηαο, φ.π., 2012, ζει. 21 επ. 
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43
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rights in the law of delict/torts in Europe: mapping out paradigms, ζε: Personality Rights in European Tort Law, 

2010, ζει. 25. 
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 Βι. αλαιπηηθψο B.S. Markesinis, S. Deakin, Tort Law, 1994, ζει. 606 επ. 
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ζθαίξαο θαιχπηνληαη, ζε θάπνην βαζκφ, απφ ηηο εηδηθέο αδηθνπξαθηηθέο ξπζκίζεηο. 
46

 Μεηά ηελ 

ζέζπηζε ηεο Human Rights Act (1998), ε λνκνινγία θαίλεηαη λα έρεη πεηζηεί φηη είλαη αλαγθαία 

ε δηάπιαζε ελφο γεληθνχ αδηθνπξαθηηθνχ θαλφλα πξνζηαζίαο ηεο privacy. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ ζηελ ππφζεζε Douglas and others v. Hello Ltd 
47

 πγθεθξηκέλα, 

ζηελ ππφζεζε απηή, νη γλσζηνί εζνπνηνί Michael Douglas θαη Catherine Zeta – Jones είραλ 

παξαρσξήζεη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα θσηνγξάθεζεο ηνπ γάκνπ ηνπο ζην πεξηνδηθφ Οk θαη 

είραλ απαγνξεχζεη ξεηψο ζε νπνηνλδήπνηε άιιν (αθφκε θαη ζηνπο θαιεζκέλνπο) λα ηξαβήμνπλ 

θσηνγξαθίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ. Παξά ηα κέηξα πνπ είραλ ιεθζεί, θάπνηνη 

θσηνξεπφξηεξ θαηάθεξαλ λα θσηνγξαθήζνπλ ην δεπγάξη θαη πψιεζαλ ηηο θσηνγξαθίεο ζηνλ 

θχξην αληαγσληζηή ηνπ πεξηνδηθνχ Οk, δειαδή ζην πεξηνδηθφ Hello. Οη ελάγνληεο θαηάθεξαλ λα 

πάξνπλ πξνζσξηλή δηαηαγή θαη νη ελαγφκελνη άζθεζαλ έθεζε. Παξά ην φηη ε έθεζε ηειηθψο έγηλε 

δεθηή, ην δηθαζηήξην αλαγλψξηζε, φηη ην δεχγνο είρε θαηαξρήλ αγψγηκε αμίσζε γηα ζεβαζκφ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνπ βίνπ, ε νπνία ζπλάγεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ Common Law γηα ηελ πξνζβνιή ηεο 

εκπηζηνζχλεο, φπσο εξκελεχνληαη βάζεη ησλ αξρψλ ηεο Human Rights Act (1998). 

 Απφ ηελ απφθαζε απηή πξνθχπηεη, φηη ηα βξεηαληθά δηθαζηήξηα δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε 

νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ νη δηαηάμεηο ηεο Human Rights Act ηζρχνπλ ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηδησηψλ ή αλ κπνξεί λα ηηο επηθαιεζηεί ν πνιίηεο κφλν έλαληη ηνπ θξάηνπο. 
48

 ε θάζε 

πεξίπησζε, φκσο, πξνηίζεληαη λα ηηο αμηνπνηήζνπλ γηα ηελ εμέιημε ησλ παξαδνζηαθψλ αξρψλ 

ηνπ common law πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πιεξέζηεξεο πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

 Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί, ηέινο, φηη ε έθεζε ηνπ πεξηνδηθνχ Hello έγηλε δεθηή γηα 

ηνλ ιφγν φηη νη ελάγνληεο είραλ εθπνηήζεη ην δηθαίσκα ζηνλ ηδησηηθφ βίν, ηνπ νπνίνπ δεηνχζαλ 

ηελ πξνζηαζία, έλαληη ακνηβήο. πλεπψο, θξίζεθε, φηη επηδίσθαλ λα πξνζηαηεχζνπλ θαηά θχξην 

ιφγν ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη φρη ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή θαη, ζπλεπψο, ζα 

κπνξνχζαλ λα αμηψζνπλ απνδεκίσζε θαη φρη απαγφξεπζε ηεο δεκνζίεπζεο. 
49

 Με άιια ιφγηα, 

«ην δηθαζηήξην ζεψξεζε, αλ θαη δελ ην αλέθεξε ξεηψο, φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είρε 

πξνζβιεζεί ην right of publicity θαη φρη ην right of privacy ησλ ελαγφλησλ θαη φηη ην άμην 
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 G. Brüggemeier, “Protection of personality rights in the law of delict/torts in Europe: mapping out paradigms”, 

ζε: Personality Rights in European Tort Law, 2010, ζει. 26. 
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 (2001) 2 WLR, ζει. 992. 

48
 Βι. θαη ζρφιην N. Moreham, “Douglas and others v. Hello Ltd – The protection of privacy in English private 

law”, The Modern Law Review, 2001, ζει. 766 επ. 

49
 Sedley LJ (βι. ζθέςεηο 140 επ. ηεο απφθαζεο): “Thus, the major part of the claimants’ privacy rights have 

become the subject of a commercial transaction: bluntly they have been sold […]”. 
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πξνζηαζίαο ζπκθέξνλ ηνπο ζπλίζηαην ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δεκίαο». 
50

 Ζ 

απφθαζε απηή είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, ραξαθηεξηζηηθή φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ 

ζπλδένληαη ηα δχν απηά δηθαηψκαηα, θπξίσο δηφηη θαζίζηαηαη ζαθέο, φηη φρη κφλν 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά είλαη πάληα ππαξθηφο ν θίλδπλνο ηεο αιιεινθάιπςεο ηνπο, 

ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηα πξφζσπα.  

2. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 Δπηρεηξψληαο θάπνηνο λα πξνζεγγίζεη θαη λα εξκελεχζεη ην ακεξηθαληθφ δίθαην φζνλ 

αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, δηαπηζηψλεη, «φηη ην δίθαην ησλ αδηθνπξαμηψλ είλαη 

εθείλν πνπ εμαζθαιίδεη επξεία πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, έηζη ψζηε νη πεξηζζφηεξεο 

κνξθέο πξνζβνιήο λα εληάζζνληαη ζην αδίθεκα ηεο παξαβηάζεσο ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ (invasion 

of privacy)». Μάιηζηα, ζε απνθάζεηο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ ΖΠΑ, ν ηδησηηθφο βίνο 

αλαγλσξίδεηαη σο ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα κε επίθιεζε ηεο 9
εο

 ηξνπνπνίεζεο, ε νπνία νξίδεη φηη: 

«Ζ απαξίζκεζε, ζην χληαγκα νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ δελ δχλαηαη λα ζεσξεζεί φηη 

ζπλεπάγεηαη άξλεζε ή αηφλεζε άιισλ δηθαησκάησλ πνπ δηαηεξεί ν ιαφο». 
51

  

 ηε λνκνινγία ησλ ακεξηθαληθψλ δηθαζηεξίσλ δηακνξθψζεθε ε αξρή φηη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ζηνηρείσλ ησλ δηαζεκνηήησλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ή εκπνξηθνχο 

ζθνπνχο δελ πξνζβάιιεηαη ην δηθαίσκα ηνπ ηδησηηθνχ ηνπο βίνπ γηα ηνλ ιφγν φηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα επηδηψθνπλ ηε δεκνζηφηεηα εθηφο αλ ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο έρεη ηδηαίηεξα πξνζβιεηηθφ ραξαθηήξα (offensive use), νπφηε ηφηε 

κφλν ζα κπνξνχζαλ λα επηθαιεζηνχλ ην δηθαίσκα ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ. 
52

  

 Όζνλ αθνξά ζηελ αζηηθή επζχλε ηνπ ηχπνπ γηα δπζθεκηζηηθά δεκνζηεχκαηα, απηή 

δηακνξθψζεθε, ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηηο ΖΠΑ, σο αληηθεηκεληθή επζχλε απφ 

δηαθηλδχλεπζε (strict liability). Γηα ηελ θαηάθαζε ηεο επζχλεο ηνπ ηχπνπ αξθνχζε λα 

απνδεηρζεί, φηη ην δεκνζίεπκα πξνζέβαιε ηελ ηηκή ηνπ ελάγνληνο. Ζ χπαξμε πιηθήο δεκίαο ή 

εζηθήο βιάβεο ηεθκαηξφηαλ. Σα ελαγφκελα ΜΜΔ κπνξνχζαλ λα επηθαιεζηνχλ σο ιφγν πνπ 

αίξεη ηνλ παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο επεκβάζεψο ηνπο ηελ αιήζεηα ησλ επηθαινχκελσλ 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. Ζ χπαξμε ή φρη πηαίζκαηνο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ αδηάθνξε. 

Σν δηθαζηήξην απιψο ζπλεθηηκνχζε φια ηα πεξηζηαηηθά, γηα λα νξίζεη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο 

πνπ επηδίθαδε εηο βάξνο ηνπ δεκηψζαληνο εθαξκφδνληαο ηελ ζεσξία ησλ punitive damages. 
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51
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 Έζησ θαη αλ απηά ίζρπαλ έσο ην 1964, ε απφθαζε New York Times vs. Sullivan ηνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή θαη άιιαμε ην ηνπίν. 
53

 Ζ New York Times vs 

Sullivan ήηαλ κηα ππφζεζε πξνζβνιήο ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςεο δεκνζίνπ πξνζψπνπ. Ο 

Sullivan, εθιεγκέλνο επίηξνπνο ηεο πφιεο Montgomery ηεο Alabama, κε θαζήθνληα κεηαμχ άιισλ 

ηελ επνπηεία ηεο αζηπλνκίαο, ελήγαγε γηα δπζθήκεζε ηελ εθεκεξίδα New York Times, επεηδή 

δεκνζίεπζε άξζξν πνπ πεξηείρε αλαθξίβεηεο γηα βάλαπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αζηπλνκίαο θαηά 

ησλ «καχξσλ» θνηηεηψλ θαη ηνπ Martin Luther King. Ο Sullivan ζεψξεζε φηη ην άξζξν απηφ ηνλ 

έζηγε πξνζσπηθά. Σν πξσηνβάζκην δηθαζηήξην εθάξκνζε ηελ έσο ηφηε πάγηα λνκνινγία πνπ 

θαζηέξσλε ηελ αληηθεηκεληθή επζχλε ηνπ ηχπνπ θαη επηδίθαζε κηα ηεξάζηηα απνδεκίσζε εηο 

βάξνο ηεο εθεκεξίδαο. 

Σελ απφθαζε New York Times vs. Sullivan, επηβεβαίσζε ε ππφζεζε Hustler Magazine 

and Flint vs. Jerry Falwell (1989), ε νπνία θξίζεθε φηη ε εζθεκκέλε πξφθιεζε ςπρηθήο νδχλεο 

ζε δεκφζην πξφζσπν δελ αξθεί γηα ηελ θαηάθαζε ηεο επζχλεο ησλ ΜΜΔ. Πξέπεη ε δεκνζίεπζε 

λα πεξηέρεη ςεπδή ηζρπξηζκφ γεγνλφηνο πνπ έγηλε κε πξαγκαηηθφ δφιν, δειαδή κε γλψζε φηη ν 

ηζρπξηζκφο ήηαλ ςεπδήο ή κε απεξίζθεπηε αδηαθνξία γηα ην αλ ήηαλ ή φρη ςεπδήο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, δελ αξθεί γηα λα ζεκειησζεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζε δεκφζηα πξφζσπα, αλ ε ςπρηθή 

νδχλε πξνθαιείηαη απφ δεκνζίεπκα πνπ εθθξάδεη κφλν άπνςε ή γλψκε. Αλ, φκσο, ίζρπε θάηη 

ηέηνην, ζα θαηαιήγακε λα ζεσξνχκε αμηφκεκπηε θαη θαηαθξηηέα αθφκε θαη ηελ απιή έθθξαζε 

γλψκεο. Κάηη ηέηνην φκσο δελ είλαη, θαη δελ πξέπεη, θαηά ηε γλψκε καο, λα είλαη, αλεθηφ ζε 

θακία ζχγρξνλε έλλνκε ηάμε, δηφηη ε ειεπζεξία ηεο γλψκεο, πνπ ηζηνξηθά ηφζν δχζθνια 

θαηαθηήζεθε, ζα θαηέιεγε λα είλαη «γξάκκα θελφ». 

3. ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ζ αλππαξμία κηαο γεληθήο ξήηξαο πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζην γαιιηθφ ΑΚ ηνπ 

1804 εθπιήζζεη ηνλ αλαγλψζηε, ν νπνίνο ζα είρε ηελ βάζηκε - νκνινγνπκέλσο – πξνζδνθία, 

ηδίσο κε βάζε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηνπ 1789, λα «ζπλαληήζεη» κηα δηάηαμε αληίζηνηρε ηεο ΑΚ 

57 θαη ζην γαιιηθφ ΑΚ. Χζηφζν, νπζηαζηηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ηδησηηθνχ 

βίνπ θαη ινηπψλ εθθάλζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο αλεπξίζθνληαη ζην επαλαζηαηηθφ θείκελν ηεο 

Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηεο 26εο Απγνχζηνπ 1789. 
54

 Τπφ ηελ επίδξαζε φκσο 

ηεο ζεσξίαο ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ ζηε δηάηαμε πεξί αδηθνπξαμηψλ ηνπ άξζξνπ 1383 ηνπ γαιιηθνχ 
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code civil, πεξηειήθζε θαη εθηεηακέλε πξνζηαζία ησλ αγαζψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

ζηεξηδφκελε ζηελ έλλνηα ηεο εζηθήο δεκίαο (tort moral), 
55

 ε αλαγλψξηζε ηεο νπνίαο ζεσξήζεθε 

φηη θαζηζηά κηα γεληθή ξήηξα πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πεξηηηή.  

 Ο λφκνο ηεο 17
εο

 Ηνπιίνπ 1970 πεξί πξνζηαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, κε ηνλ νπνίν 

ηξνπνπνηήζεθε ην ά. 9 εδ. 2 ηνπ code civil, πξνζέδσζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ αγαζνχ απηνχ έλα 

ηζρπξφηεξν λνκηθφ ζεκέιην, ρσξίο φκσο λα επηθέξεη θακία νπζηαζηηθή κεηαβνιή ζηα κέρξη ηφηε 

ηζρχνληα. Δθεμήο φκσο αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ λνκηκνπνηείηαη ν θνξέαο λα 

αμηψζεη ζεβαζκφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνπ βίνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ πξφθιεζε εζηθήο ή πεξηνπζηαθήο 

δεκίαο. Με ην ά. 23 ηνπ λφκνπ ηεο 17
εο

 Ηνπιίνπ 1970 ηξνπνπνηήζεθαλ επίζεο ηα άξζξα 368-372 

ηνπ γαιιηθνχ ΠΚ, πνπ ξχζκηδαλ αδηθήκαηα παξαβηάζεσο ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ. 
56

  

Σν αξραίν γαιιηθφ δίθαην, θαηά γεληθφ θαλφλα, έθαλε δεθηή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

εζηθήο βιάβεο. Μηα εζθαικέλε φκσο εξκελεία ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, κεηέδσζε ζην γαιιηθφ 

δίθαην ηελ άπνςε φηη ε εζηθή βιάβε δελ απνθαζίζηαην επί ζπκβαηηθήο επζχλεο. Ζ άπνςε απηή 

άζθεζε βαζεηά επηξξνή θαη ζηνπο παιαηφηεξνπο εξκελεπηέο ηνπ γαιιηθνχ ΑΚ. Πνιινί 

ππνζηήξημαλ, φηη ε παξάβαζε κηαο ζπκβαηηθήο ππνρξεψζεσο δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε πξνο 

απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο. Ζ λνκνινγία ζήκεξα, φκσο, δελ δηζηάδεη λα δερζεί σο 

απνθαηαζηαηέα δεκία θαη ηελ εζηθή βιάβε επί ηνπ πεδίνπ ηεο ζπκβαηηθήο επζχλεο. Χο γεληθφ 

ζπκπέξαζκα πηνζεηνχκε, φκσο, ηε δηαπίζησζε ηνπ . Παηεξάθε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

«ππάξρεη κηα ηάζε 
57

 εμνκνηψζεσο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζπκβαηηθήο επζχλεο πξνο απηήλ πνπ 

πεγάδεη απφ αδηθνπξαμία». 

 Ο γαιιηθφο ΑΚ, ζε θακία δηάηαμή ηνπ, δελ αλαθέξεη ηελ εζηθή βιάβε, αιιά δελ 

απνθιείεη θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. Οη ζπληάθηεο ηνπ δελ αληηκεηψπηζαλ επζέσο ην πξφβιεκα 

ηεο εζηθήο βιάβεο. ην άξζξν 179 πξνβιέπεηαη πεξίπησζε απνθαηαζηάζεσο δεκίαο κε 

πεξηνπζηαθήο ελψ ην άξζξν 1382 ΑΚ έρεη επξεία δηαηχπσζε θαη δελ θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ 

πεξηνπζηαθψλ θαη κε πεξηνπζηαθψλ δεκηψλ. Οη πνιέκηνη ηεο απνδεκηψζεσο ιφγσ εζηθήο βιάβεο 

ζηεξίρζεθαλ ζην επηρείξεκα φηη είλαη αδχλαηε ε απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο, θαηά 

θπξηνιεθηηθή έλλνηα, θαη επηπιένλ φηη ππάξρεη δπζρέξεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο απφ 

ηνλ δηθαζηή. Παξφια απηά επηθξάηεζε ηειηθψο ζηνπο εθαξκνζηέο ηνπ ΑΚ ε άπνςε ηεο 
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 Γηα ην φηη απνθαηαζηαηέα θξίλεηαη θαη ε κε πεξηνπζηαθή δεκία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1382 ηνπ γαιιηθνχ 

ΑΚ, βι. θαη Ζ. J. Vergau, Der Ersatz immateriellen Schadens in der Rectsprechung des 19. Jahrhunderts zum 

französischen und zum deutschen Deliktsrecht, 2006, ζει. 13. 
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απνθαηαζηάζεσο ηεο εζηθήο βιάβεο κε ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο. Ζ αμίσζε γηα 

ηθαλνπνίεζε ηεο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο θαιχπηεη θαηά ηε λνκνινγία ηξεηο πεξηπηψζεηο: (α) ηε 

ζσκαηηθή βιάβε (pretium doloris), (β) ηελ αηζζεηηθή δεκία (préjudice ésthétique) θαη (γ) ηελ 

απψιεηα ηεο ραξάο θαη ηεο δσήο (préjudice d’ agrément). 
58

 

ηελ επηζηήκε, καιηζηα, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε, φηη «ην γαιιηθφ Αθπξσηηθφ, κεηά απφ 

θάπνηνπο δηζηαγκνχο, έρεη αμηνπνηήζεη γελλαία ηελ παξερφκελε ζε απηφ δηθαηνπιαζηηθή 

δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη έδεημε κεγίζηε κεγαινςπρία θαηά ηελ απνδεκίσζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο, 

ηφζν σο πξνο ηε βάζε φζν θαη σο πξνο ην χςνο ηεο αμηψζεσο. Αληίζεηα, ε λνκνινγία ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κέρξη πξφζθαηα, έρεη επηδείμεη κεγάιε επηθπιαθηηθφηεηα». 
59

  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, ν ηξφπνο πνπ ε γαιιηθή ζεσξία θαη λνκνινγία 

αληηκεησπίδεη δεηήκαηα πξνζβνιψλ ηεο εηθφλαο ηνπ πξνζψπνπ, ε πξνζηαζία ηεο νπνίαο 

πεξηιακβάλεηαη επίζεο ζην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ ιήςε θαη δεκνζίεπζε ηεο εηθφλαο 

δελ είλαη επηηξεπηή ρσξίο ζαθή θαη ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ θνξέα αλεμαξηήησο ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ σο πξνζψπνπ ηεο δεκφζηαο δσήο ή φρη. πγθαηάζεζε δελ απαηηείηαη, θαη’ εμαίξεζε, «φηαλ 

πξφθεηηαη πεξί θσηνγξαθηψλ πνπ ιακβάλνληαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη κφλν εθφζνλ απηέο 

εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε θαη φρη εκπνξηθνχο ή νηθνλνκηθνχο 

ζθνπνχο». 
60

 Ζ ιήςε ή ε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ πξνζψπσλ ηεο πνιηηηθήο ή ηνπ δεκφζηνπ 

βίνπ, πνπ εθηίζεληαη ζηε δεκνζηφηεηα επηηξέπεηαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπο, κφλν φηαλ ε 

εκθάληζε ζρεηίδεηαη κε άζθεζε δεκνζίνπ ιεηηνπξγήκαηνο θαη φρη ζην πιαίζην ηεο ηδησηηθήο 

δσήο. Δλ πξνθεηκέλσ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα – 

ζε αληίζεζε κε ην ειιεληθφ θαη γεξκαληθφ δίθαην – ζε ζρέζε κε ην πξνζηαηεπφκελν έλλνκν 

ζπκθέξνλ ηνπ πξνζψπνπ γηα θαηνρχξσζε ηνπ απνξξήηνπ ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ.  

Ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ε εηθφλα ηνπ πξνζψπνπ είρε απαζρνιήζεη ηα γαιιηθά 

δηθαζηήξηα. ηελ ππφζεζε Rachel θξίζεθαλ άμηα πξνζηαζίαο ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηεο 

νηθνγέλεηαο δηάζεκεο εζνπνηνχ, ε νπνία είρε πεζάλεη, σζηφζν θπθινθφξεζαλ κεηαγελέζηεξα 

απζαίξεηα ζηελ αγνξά θσηνγξαθίεο ηεο ηειεπηαίαο επί ηεο λεθξηθήο θιίλεο. 
61

 Ζ ζπγθεθξηκέλε 

απφθαζε «εζηίαζε πεξηζζφηεξν ζηελ πξνβιεκαηηθή πεξί δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο παξά ζην 

δήηεκα ελδερφκελεο πξνζβνιήο ζπκθεξφλησλ πνπ άπηνληαη ηνπ δηθαίνπ ηεο πξνζσπηθφηεηαο». 

Χζηφζν, έθηνηε γηλφηαλ δεθηφ ζηε Γαιιία, φηη ε εηθφλα θαη ην φλνκα ελφο πξνζψπνπ ήηαλ 
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αληηθείκελα ελφο απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο, ε παξαβίαζε ηνπ νπνίνπ κπνξνχζε λα γελλήζεη 

αληίζηνηρεο έλδηθεο αμηψζεηο απνθαηαζηαηηθήο ή ακπληηθήο θχζεσο.  

Άιια ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απφ ηε γαιιηθή λνκνινγία απνηεινχλ ε πεξίπησζε 

θσηνγξαθηψλ ηεο ηέσο Απηνθξάηεηξαο ηεο Πεξζίαο Farah Dida 
62

 - φπνπ εηθνλίδεηαη κε πεξηβνιή 

ηνπ κπάληνπ ζηνλ θήπν ηεο – φπσο επίζεο θαη ηνπ αζζελνχληνο ηφηε γλσζηνχ Γάιινπ ηξαγνπδηζηή 

Jacques Brel. 63 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο θαη ε πεξίπησζε ηνπ βηβιίνπ “Le grand secret” 

ηνπ γηαηξνχ ηνπ Γάιινπ Πξνέδξνπ Μηηεξάλ, πνπ δεκνζηεχηεθε ακέζσο κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ θαη 

εμηζηνξνχζε ηελ αζζέλεηα ηνπ Πξνέδξνπ. 
64

 Σν πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ θξίζεθε φηη ζπληζηά 

αλεπίηξεπηε παξαβίαζε ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, ρσξίο λα ζηαζκηζηεί θαη ην δηθαίσκα ηνπ θνηλνχ γηα 

πιεξνθφξεζε θαη ηζηνξηθή ελεκέξσζε. 
65

  

Ζ απφθαζε απηή απνδεηθλχεη, θαηά ηε γλψκε καο, ηελ ξεπζηφηεηα ησλ νξίσλ ησλ 

δηθαησκάησλ απηψλ, καο νδεγεί, δειαδή, ζε ζθέςεηο γηα ην πψο πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

πξνζηαζία ηνπ ελφο, έηζη ψζηε λα κελ παξαγθσλίδεηαη, νχηε λα πιήηηεηαη ην άιιν. Απηνχ ηνπ 

είδνπο ε πξνζηαζία δελ είλαη πάληνηε πξαθηηθά εχθνιν λα επηηεπρζεί, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν, δηφηη θάζε ελδερφκελε ζχγθξνπζε αλαθέξεηαη θαη’ νπζίαλ ζε πηπρέο (εθθάλζεηο) ηνπ 

ίδηνπ δηθαηψκαηνο, δειαδή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Οθείινπκε φκσο λα κελ 

κέλνπκε απαζείο ζην πξφβιεκα θαη, ιεηηνπξγψληαο κε ζχλεζε, λα δίδνπκε ιχζεηο αλάινγα κε 

ηηο ηδηνκνθίεο ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο θαη φρη λα είκαζηε πξνζθνιεκκέλνη ζε κηα εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζηάζκηζε ππέξ ηνπ ελφο θαη (νπσζδήπνηε) ζε βάξνο ηνπ άιινπ.  

4. ΙΣΑΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 πλερίδνληαο, ηελ ηζηνξηθή καο δηαδξνκή ζηελ Ηηαιία, δηαπηζηψλνπκε φηη ν ηηαιηθφο ΑΚ 

ηνπ 1942 πξνζηάηεπε κφλν νξηζκέλεο εθθάλζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ην δηθαίσκα ζην 

φλνκα (άξζξα 6-9) θαη ην δηθαίσκα επί ηεο ηδίαο εηθφλαο (άξζξν 10). Δληνχηνηο, ζην ά. 2 ηνπ 

ηηαιηθνχ πληάγκαηνο (1949) είρε πεξηιεθζεί σο έλλνκν αγαζφ άμην πξνζηαζίαο θαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Έζησ, ινηπφλ, θαη αλ γεληθή ξήηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο δελ ππάξρεη ζην ηηαιηθφ ηδησηηθφ δίθαην, θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηεο 

λνκνινγίαο ησλ ηηαιηθψλ δηθαζηεξίσλ, ηα νπνία κέζσ ησλ δηθαζηηθψλ ηνπο απνθάζεσλ 

δηακφξθσζαλ ζηαδηαθά ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 
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Αθεηεξία ζηε λνκνινγηαθή απηή δηάπιαζε απνηέιεζε ε γλσζηή ζηελ ηηαιηθή λνκηθή 

επηζηήκε ππφζεζε Caruso (παγθνζκίσο γλσζηνχ ηελφξνπ ηνπ ιπξηθνχ ζεάηξνπ), ζηελ νπνία ηα 

δηθαζηήξηα ηεο νπζίαο (1954, 1956), ζε αληίζεζε κε ην ηηαιηθφ Αθπξσηηθφ (1957), 

«αλαγλψξηζαλ ην δηθαίσκα ζηελ ηηκή θαη ηελ ηδησηηθή ζθαίξα ηνπ πξνζψπνπ, πνπ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε είρε πξνζβιεζεί απφ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία». 
66

 

 Χο ζπλέρεηα ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ζεσξείηαη ε ππφζεζε Petacci (1961). ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε νη ζπγγελείο 

εξσηηθήο ζπληξφθνπ ηνπ Μνπζνιίλη ζεψξεζαλ φηη ζίγεηαη ε ηηκή ηεο θαη ε ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ 

ιφγσ ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ ζε βηβιίν, πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν ζηε δσή ηεο. Τα δηθαζηήξηα ηεο 

νπζίαο, κε αλαγσγή ζην ά. 8 ΔΣΓΑ, δέρζεθαλ ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ηνπ πξνζψπνπ, 

ζε αληίζεζε πάιη κε ην Αθπξσηηθφ πνπ δέρζεθε φκσο κε αλαγσγή ζηηο ζπληαγκαηηθέο αμίεο θαη 

αξρέο ην γεληθφ απφιπην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Leading case ζηελ Ηηαιία έγηλε ηειηθψο 

ε ππφζεζε Soraya (1976), ε νπνία αθνξνχζε ιήςε θσηνγξαθηψλ κε ηειεθαθφ – φπσο ζηελ 

αληίζηνηρε ππφζεζε ηεο Καξνιίλαο ηνπ Μνλαθφ πνπ απαζρφιεζε ην BGH – ηεο ηέσο 

Απηνθξάηεηξαο ζε ζηηγκέο αληαιιαγήο εξσηηθψλ αζπαζκψλ ζην ζπίηη ηεο ζηε Ρψκε. Σν ηηαιηθφ 

Αθπξσηηθφ κε ηελ ηειεπηαία απηή απφθαζε «δηέπιαζε ην δηθαίσκα ζηνλ ηδησηηθφ βίν σο 

έθθαλζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ πξνζηαηεχεηαη απφιπηα θαη ππνρσξεί κφλν 

κεηά απφ ζηάζκηζε ζπκθεξφλησλ ζε πεξηπηψζεηο γεληθνχ δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ή 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο». 
67

  

 Έθηνηε, ην δηθαίσκα ζηε ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ θαη ην γεληθφηεξν δηθαίσκα – πιαίζην 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο έρνπλ ηχρεη επξχηαηεο απνδνρήο απφ ηε λνκνινγία θαη επεμεξγαζίαο απφ 

ηελ ηηαιηθή επηζηήκε θαη πξνζηαηεχνληαη, φπσο θαη ζην γεξκαληθφ δίθαην, «κε ηηο αμηψζεηο 

άξζεσο θαη παξαιείςεσο θαη κε ηηο αγσγέο απνθαηαζηάζεσο ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο θαη ηεο 

εζηθήο βιάβεο». 
68

 Γελ είλαη ηνικεξφ λα ηζρπξηζηνχκε, φηη, ζήκεξα, ζην ηηαιηθφ δίθαην ην 

δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο απνιακβάλεη επαξθνχο πξνζηαζίαο, ηδίσο αλ ιάβνπκε ππφςε φηη 

κφιηο πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο ην ελ ιφγσ δηθαίσκα αληηκεησπηδφηαλ απφ ην λνκνζέηε κφλν 

πεξηπησζηνινγηθά.  
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5. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Μηα αλάγλσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ γεξκαληθνχ ΑΚ καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε, φηη δελ 

ππάξρεη γεληθή ξήηξα, ε νπνία λα πξνζηαηεχεη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Γελ ππάξρεη, 

δειαδή, δηάηαμε αλάινγε κε ην άξζξν 57 ηνπ ειιεληθνχ ΑΚ. Ζ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ππήξμε, ζπλέπσο, έξγν λνκνινγηαθήο δηάπιαζεο. Δηδηθφηεξα, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1950 ε λνκνινγία έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ δηθαηψκαηνο ππφ 

ηελ επηξξνή ηφζν ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Θεκειηψδνπο Νφκνπ ηεο Βφλλεο (Grundgesetz) - σο 

θαηνρπξσηηθψλ ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο - φζν θαη ησλ άξζξσλ 12 (δηθαίσκα επί ηνπ νλφκαηνο) θαη 22 (δηθαίσκα ηεο 

ηδίαο εηθφλαο) ηνπ γεξκαληθνχ ΑΚ. Παξαθάκπηνληαο ηελ πξφζεζε ηνπ ηζηνξηθνχ λνκνζέηε ηνπ 

ΑΚ θαη «δηαθνξνπνηνχκελε απφ ηνλ ελλνηνινγηθφ ζπγθεληξσηηζκφ θαη ηελ ζπζηεκαηηθή ηνπ 

γεξκαληθνχ ΑΚ, ε λνκνινγία, ππφ ηελ επηξξνή ηνπ γεξκαληθνχ πληάγκαηνο, δηέπιαζε γεληθή 

ξήηξα πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε επίπεδν ηδησηηθνχ δηθαίνπ». 
69

  

Καηά ηελ θξαηνχζα κάιηζηα γλψκε, ε «νξζή κεζνδνινγηθή ιχζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο είλαη ε ηξηηελέξγεηα ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ, 
70

 πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 

ζηηο ζρέζεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη φρη ε αλαινγηθή εθαξκνγή εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία επηκέξνπο αγαζψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην γεξκαληθφ δίθαην». 
71

 

Καηά ηε ξεηή δηάηαμε ηεο § 253 BGB ρξεκαηηθή απνθαηάζηαζε εζηθήο δεκίαο είλαη 

δπλαηή κφλν ζηηο νξηδφκελεο απφ ην λφκν πεξηπηψζεηο. Ο λνκνζέηεο ηνπ BGB εζειεκέλα 

πεξηφξηζε κε ηε δηάηαμε ηεο § 253 ηε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο, κφλν ζηηο 

νξηδφκελεο απφ ην λφκν πεξηπηψζεηο. Γελ ηελ πξνέβιεςε, δειαδή, νχηε επί πξνζβνιψλ ηεο 

ηηκήο νχηε επί ησλ πεξηπηψζεσλ, ζηηο νπνίεο ε κε πεξηνπζηαθή  δεκία (π.ρ. ζπκφο, αλάισζε 

ρξφλνπ, αλαζηάησζε) είλαη ζπλέπεηα π.ρ. πξνζβνιήο ηδηνθηεζίαο ή ζπκβαηηθήο αζεηήζεσο 

ππνρξεψζεσο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ελδερνκέλσο δηθαηνινγείηαη ελφςεη θαη ηνπ φηη ε 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ρσξεί ζε πξψηε γξακκή in natura, ε δε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

απνηειεί ηελ εμαίξεζε. 
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 H. J. Vergau., Der Ersatz immateriellen Schadens in der Rectsprechung des 19. Jahrhunderts zum französischen 

und zum deutschen Deliktsrecht, 2006, ζει. 101 επ. 
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 Γηα ηελ ηξηηελέξγεηα ηνπ ά. 1 § 1 ηνπ Θεκειηψδνπο Νφκνπ βι. κεηαμχ πνιιψλ, Δ. Steindorff, 

Persönlichkeitsschutz im Zivilrecht, 1983, ζει. 10 επ. 
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 Έηζη θαη Η. Καξάθσζηαο, φ.π., 2012, ζει. 8, φπνπ θαη πεξαηηέξσ παξαπνκπέο ζε γεξκαληθή βηβιηνγξαθία ζηελ 

ππνζεκ. 33 ηνπ βηβιίνπ απηνχ. 
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Σν γεξκαληθφ Αθπξσηηθφ ππνζηήξημε φηη ε § 253 BGB πξέπεη λα ζεσξείηαη θαηαξγεκέλε, 

ζην κέηξν πνπ πεξηνξίδεη ηελ αζηηθή πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ήδε, απφ ην 1958, κε ηελ 

επνλνκαδφκελε “Herrenreiterentscheidung” 
72

 θαζψο θαη κε κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο ηνπ 
73

 ην 

BGH ζεψξεζε, φηη «νη πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ § 253 BGB, απμήζεθαλ κεηά ην 

χληαγκα ηεο Βφλλεο, θαηά κία: πξνζβνιή ζην γεληθφ δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο». Με ηε 

λνκνινγία απηή, ην γεξκαληθφ Αθπξσηηθφ αλαγλψξηζε ηελ αμίσζε γηα απνθαηάζηαζε ηεο 

εζηθήο δεκίαο, ζε πεξίπησζε βαξείαο πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, σο κία απηνηειή 

εμαίξεζε παξάιιεια κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ § 847, θαηά ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηελ § 253 

BGB επηηξέπεηαη ε απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο δεκίαο. Ζ άπνςε απηή επηθπξψζεθε απφ ην 

Οκνζπνλδηαθφ πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην (BVerfGe) κε ηελ απφθαζε Soraya. 
74

  

Όζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ 

κάιινλ θξαηνχζα άπνςε ζηε γεξκαληθή δηδαζθαιία, πξφθεηηαη γηα δηθαίσκα-πιαίζην. 
75

 

χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ην δηθαίσκα-πιαίζην πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί κε βάζε ηηο 

θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη ηα επηκέξνπο αγαζά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ν δε παξάλνκνο 

ραξαθηήξαο ηεο πξνζβνιήο θξίλεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ad hoc ζηάζκηζε ζπκθεξφλησλ. 

Τπνζηεξίδεηαη φκσο θαη ε άπνςε, 
76

 φηη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο απνηειείηαη, αθελφο, 

απφ έλαλ ππξήλα ζε ζρέζε κε ηνλ νπνίν φιεο νη επεκβάζεηο ζεσξνχληαη θαηαξρήλ παξάλνκεο, 

θαη, αθεηέξνπ, απφ ηα ινηπά αγαζά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε πξνζβνιή ησλ νπνίσλ θξίλεηαη θαηά 

πεξίπησζε αλ ζπληζηά ή φρη παξάλνκε ζπκπεξηθνξά. 

ην γεξκαληθφ δίθαην, θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηεο ζεσξίαο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ 

ησλ νξίσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 
77

 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε έθηαζε ηεο αμίσζεο ζεβαζκνχ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηνλ ίδην ηνλ θνξέα ηνπ δηθαηψκαηνο, ζηνλ νπνίν 

επαθίεηαη ε πεξηράξαμε ηεο θνηλσληθήο παξνπζίαζεο. Ζ εμνπζία απηή ηνπ πξνζψπνπ 

νξηνζεηείηαη απφ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη ηδίσο απφ ηηο θξαηνχζεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο. Ζ 

γεξκαληθή λνκνινγία, κε ηφικε, επεθηείλεη ηελ παξερφκελε πξνζηαζία ζην δηθαίσκα ηνπ 
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πξνζψπνπ γηα πξνζηαζία ηεο θνηλσληθήο ηνπ παξνπζίαζεο απφ αιινίσζε κέζσ ηεο δηάδνζεο 

αλαιεζψλ εηδήζεσλ.  

 Σα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά κηαο ηέηνηαο ππφζεζεο, πνπ απαζρφιεζε ην γεξκαληθφ 

πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην, ήηαλ ηα εμήο: Γλσζηφο Απζηξηαθφο θαιιηηέρλεο, ν νπνίνο δεη ζηε 

Γεξκαλία αζρνιήζεθε απφ ην 1972 κε δεκνζηεχκαηα θαη ζεσξίεο ηεο Scientology, φπσο θαη κε 

ηελ παξαθνινχζεζε θάπνησλ ζεκηλαξίσλ ηεο Scientology. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα δηάθνξα 

δεκνζίεπκαηα ζηα ΜΜΔ λα αλαθέξνληαη ζηνλ αηηνχληα σο κέινο ηεο Scientology. Όηαλ ηνπ 

πξνζθέξζεθε ε επθαηξία λα ζπκκεηάζρεη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο θαιιηηέρλε ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ ηφπνπ φπνπ βξηζθφηαλ ην ηέσο ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο “Neue Bremm” Saarbröcken, δχν 

ζχιινγνη, ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη ε θαηαπνιέκεζε αηξέζεσλ, πξνζπάζεζαλ κε δηάθνξα 

δεκνζηεχκαηα ζηα ΜΜΔ θαη εθθιήζεηο πξνο πνιηηηθνχο λα απνηξέςνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

αηηνχληνο ζηε δηακφξθσζε ηνπ αλσηέξνπ ρψξνπ. 

Με ηελ απφθαζε ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο 10.11.1998 
78

 έγηλε δεθηφ, φηη ην 

δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα (άξζξν 2 § 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην ά. 1 § 1 ηνπ Θεκειηψδνπο 

Νφκνπ ηεο Βφλλεο ηνπ 1949) πξνζηαηεχεη ην άηνκν απφ ηελ ιαλζαζκέλε έληαμή ηνπ ζε 

ζπιιφγνπο θαη νκάδεο, εάλ ε έληαμε απηή έρεη ζεκαζία γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη 

ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ. Απηφ ηζρχεη εηδηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε κηα αίξεζε, φπσο ε 

Scientology, ε νπνία έρεη ηδηαίηεξα αξλεηηθή εηθφλα ζηελ θνηλσλία θαη ε νπνία (ζηε Γεξκαλία) 

έρεη γίλεη επαλεηιεκκέλσο αληηθείκελν αξλεηηθψλ ζρνιίσλ ζηα ΜΜΔ θαη επίζεο αληηθείκελν 

πξνεηδνπνηήζεσλ δηαθφξσλ θξαηηθψλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηά ηεο.  

Δλδεηθηηθέο ησλ εηδηθψλ αξρψλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί λνκνινγηαθά ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ πξνζψπσλ ηεο επηθαηξφηεηαο είλαη δχν απνθάζεηο ηνπ 

πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ (BVerfGe). Με ηελ απφθαζε ηεο 05.04.2000 
79

 ην πληαγκαηηθφ 

Γηθαζηήξην απέξξηςε ηελ αίηεζε εθδνηηθνχ νίθνπ πνπ εθδίδεη ην πεξηνδηθφ “BUNTE”, ν νπνίνο 

ηζρπξίζηεθε φηη ην OLG Hamburg δελ ζηάζκηζε νξζά ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε ζρέζε 

κε ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ. Τν Δθεηείν ηνπ Ακβνχξγνπ κε ηελ (απφ 11.11.1997) 

απφθαζε δηέηαμε ηελ παξάιεηςε δεκνζηεπκάησλ ηνπ πεξηνδηθνχ “BUNTE”, πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

πεξηγξαθή δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο δηαθνπέο ηεο Πξηγθίπηζζαο Καξνιίλαο ηνπ Μνλαθφ, 

θαη δέρζεθε φηη ηα δεκνζηεχκαηα απηά ζίγνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο Πξηγθίπηζζαο. Τν 

δεκνζίεπκα, ην νπνίν πεξηείρε θαη θσηνγξαθίεο, πεξηέγξαθε κε θάζε ιεπηνκέξεηα δξαζηεξηφηεηεο, 
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φπσο ε επίζθεςε ζε sauna, ζε καζέξ θ.α. Δπίζεο, πεξηείρε ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο Πξηγθίπηζζαο θαη ηνπ Πξίγθηπα Ernst August, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζε έλα 

εζηηαηφξην θαη δηάθνξα ζρφιηα γηα ηελ θφκκσζε θαη ην ζψκα ηεο Πξηγθίπηζζαο.  

Σν Γηθαζηήξην δέρζεθε, φηη ζην πξνζηαηεπηηθφ πεδίν ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα πεξηιακβάλεηαη θαη ν ηδησηηθφο βίνο. Ζ πξνζηαζία ζπκπεξηιακβάλεη απφ ηελ 

κία πιεπξά δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο απφ ην πεξηερφκελφ ηνπο πξέπεη λα ζεσξεζνχλ 

«ηδησηηθέο» θαη απφ ηελ άιιε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ζηνλ νπνίν ην άηνκν έρεη δηθαίσκα λα 

δξα ειεχζεξα ρσξίο λα ηνλ αθνινπζεί ε δεκνζηφηεηα. Ο βαζκφο ηεο πξνζηαζίαο, φζνλ αθνξά 

ζηα πξφζσπα ηεο επηθαηξφηεηαο, κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηνλ βαζκφ πξνζηαζίαο πνπ ηζρχεη γηα 

ηνλ απιφ πνιίηε. Καηά ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ην δεκνζίεπκα ζίγεη ην δηθαίσκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηεο Πξηγθίπηζζαο θαη ππεξηζρχεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ.  

Αληηζέησο, κε ηελ απφθαζή (ηνπ) ηεο 04.04.2000 
80

 ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην 

απέξξηςε ηελ αίηεζε ηνπ Πξίγθηπα Ernst August, ζπλνδνχ ηεο Πξηγθίπηζζαο Καξνιίλαο ηνπ 

Μνλαθφ, ν νπνίνο ηζρπξίζηεθε φηη ην Αλψηαην Οκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην δελ ζηάζκηζε νξζά ην 

δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ. ηελ απφθαζε ηεο 

29.06.1999 ηνπ Αλψηαηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Γηθαζηεξίνπ, θξίζεθε φηη ν Πξίγθηπαο δελ έρεη 

αμίσζε θαηά ηνπ πεξηνδηθνχ “Das Neue” γηα παξάιεηςε δεκνζηεχκαηνο ζρεηηθνχ κε ην δηαδχγηφ 

ηνπ. Σν δηθαζηεξην δέρζεθε φηη «απφ ηα πεξηζηαηηθά πξνθχπηεη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ην δηθαίσκα ηνπ θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε θαη ε ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ ππεξηζρχνπλ 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Πξίγθηπα». Σν δηθαζηήξην, θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπ, 

είρε ιάβεη ππφςε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξίγθηπα, σο ζπλνδνχ ηεο Πξηγθίπηζζαο Καξνιίλαο ηνπ 

Μνλαθφ θαη έθξηλε φηη «ε ηδηφηεηά ηνπ απηή δηθαηνινγεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ, ην νπνίν 

έρεη δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε, ρσξίο φκσο λα ηνλ εληάμεη ξεηψο ζηα πξφζσπα ηεο απφιπηεο 

επηθαηξφηεηαο». 
81

 

Σέινο, ην γεξκαληθφ Αθπξσηηθφ δέρζεθε φηη ε δεκνζίεπζε ηεο εηθφλαο αιιά θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ πξνζψπσλ ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο επηηξέπεηαη, κφλν θαηά 

ην κέηξν πνπ εμππεξεηείηαη ε εθ δηθαηνινγεκέλνπ ζπκθέξνληνο θαη άμηα πξνζηαζίαο αλάγθε 

πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ. Σέηνηα, φκσο, άμηα πξνζηαζίαο αλάγθε πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ 

δελ ζπληξέρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηξφπνο δεκνζίεπζεο ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 
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πξνζψπνπ ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο εμππεξεηεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν εκπνξηθνχο ζθνπνχο, 

θπξίσο δηφηη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε, «ππεξηζρχεη ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ ζηγφκελνπ 

πξνζψπνπ, ζηελ ειεχζεξε θαη απνθιεηζηηθή βνχιεζε ηνπ νπνίνπ ππφθεηηαη λα επηηξέςεη ή κε 

ηε δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ γηα νηθνλνκηθνχο - δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο». 
82

 

6. ΑΤΣΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Έρνληαο πιένλ κειεηήζεη νξηζκέλα απφ ηα δίθαηα άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ, ζην 

πιαίζην ηνπιάρηζηνλ πνπ καο ελδηαθέξεη γηα ηελ παξνχζα κειέηε, δελ καο εθπιήζζεη ηειηθά, φηη 

νχηε ην ζχγρξνλν απζηξηαθφ δίθαην πεξηέρεη γεληθή δηάηαμε πεξί πξνζηαζίαο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ζην απζηξηαθφ δίθαην ε πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ κε βάζε 

δηαηάμεηο ηνπ ζεηηθνχ δηθαίνπ πεξηνξίδεηαη ζην δηθαίσκα ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο (§ 325 

ABGB), ζην δηθαίσκα επί ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο (§ 1328 a ABGB), 83 ζην δηθαίσκα ζηελ 

ειεπζεξία (§1329 ABGB), ζηελ ηηκή (1330 εδ. 1 ABGB, §§ 111 επ. StGB), ζην φλνκα (§ 43 

ABGB) θαη ζηελ εηθφλα (§ 78 UrhG θαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ § 7 Medien G). 84  

Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ φηη θαζνξηζηηθφο είλαη θαη ζην ρψξν ηνπ απζηξηαθνχ δηθαίνπ ν 

ξφινο ηεο λνκνινγίαο. Δηδηθφηεξα, ε λνκνινγία «έρεη δηαπιάζεη έλα γεληθφ δηθαίσκα ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα κε απφιπην ραξαθηήξα, 
85

 πνπ παξέρεη νινθιεξσκέλε θαη θαηά παληφο 

πξνζηαζία ζην πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ, ελδερνκέλσο θαη κεηά ηνλ ζαλαηφ ή ηελ ιχζε ηνπ, 

αληίζηνηρα». ην πην πάλσ δηθαίσκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εθθάλζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ζεηηθφ δίθαην, φπσο π.ρ. ε θσλή, ε επαγγεικαηηθή θήκε θ.α. Με 

αλαγσγή ζηηο δηαηάμεηο πεξί αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ νη αξρέο θαη νη αμίεο ηνπ Θεκειηψδνπο Νφκνπ 

δηεηζδχνπλ ζην πεδίν ηνπ θνηλνχ δηθαίνπ θαη επεξεάδνπλ ηε δνγκαηηθή θαηάηαμε ησλ 

δηθαησκάησλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα.  

Καίξηαο ζεκαζίαο, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, είλαη νη αμηψζεηο πνπ εμνπιίδνπλ ην δηθαίσκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Οη αμηψζεηο απηέο ζπλίζηαληαη αθελφο ζηελ άξζε, παξάιεηςε, επαλφξζσζε 

θαη απνθαηάζηαζε, φζνλ αθνξά ηελ πεξηνπζηαθή δεκία, θαη αθεηέξνπ ζηελ απνθαηάζηαζε ζην 
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 BGH NJW 1961, ζει. 558, BGH NJW 1956, ζει. 1654. 

83
 Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε δελ εθαξκφδεηαη ζηνλ ρψξν ησλ ΜΜΔ (§ 1328 a εδ. β  ́ABGB). 
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 I. Karakostas, Die Entschädigung in Geld für nicht Vermögensschäden und die Anerkennung eines 

Angehörigenschmerzensgeldes im griechischen Recht, ZEuP, 1/2005, ζει. 107 επ. 
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πιαίζην ηεο εηδηθήο ξπζκίζεσο ηεο § 6 ηνπ λφκνπ πεξί ΜΜΔ, 
86

 φζνλ αθνξά ηελ εζηθή βιάβε. 

Οη αμηψζεηο άξζεσο θαη παξαιείςεσο δελ πξνυπνζέηνπλ ππαηηηφηεηα ελψ ε επζχλε 

απνδεκίσζεο είλαη ππνθεηκεληθή. Ζ επέκβαζε ζηα πξνζηαηεπφκελα αγαζά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

ιφγσ ηνπ απφιπηνπ ραξαθηήξα ηνπο, ελδεηθλχεη ηελ παξαλνκία, εθηφο αλ ιφγνη θαηαζηάζεσο 

αλάγθεο επηβάιινπλ ζηάζκηζε ζπκθεξφλησλ. 
87

  

Όπσο ζε θάζε έλλνκε ηάμε «ηα πξφζσπα ηεο επηθαηξφηεηαο» απνηεινχλ ηελ αηρκή ηνπ 

δφξαηνο, θπξίσο δηφηη, θαηά ηε γλψκε καο, είλαη πην «επάισηα» ζε πξνζβνιέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, αθνχ καγλεηίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ΜΜΔ. ην απζηξηαθφ 

δίθαην, φζνλ αθνξά ηα πξφζσπα ηεο επηθαηξφηεηαο, ν εηδηθφο λφκνο πεξί ΜΜΔ (§ 7 Medien G) 

πξνβιέπεη πξνζηαζία – ζην πιαίζην ηεο επζχλεο απνδεκίσζεο – ηνπ απζηεξψο «πξνζσπηθνχ 

πεδίνπ» ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ θαη αθήλεη αλνηθηφ ην δήηεκα ηεο ad hoc ζηαζκίζεσο ηνπ 

«δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο» ησλ ΜΜΔ θαη ηεο θαηνρπξψζεσο ηνπ πην πάλσ εηδηθψο 

πξνζηαηεπφκελνπ ελλφκνπ αγαζνχ ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ. 
88

 ην πιαίζην απηφ, πάλησο, ε 

λνκνινγία έρεη δερζεί φηη νη «πνιηηηθνί απνιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλεο πξνζηαζίαο, φζνλ αθνξά 

ζηηο εθθάλζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνπο βίνπ, ηεο εηθφλαο ηνπο θιπ., ζε ζχγθξηζε κε απηή πνπ 

απνιακβάλνπλ ηα πξφζσπα, ηα νπνία δελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ πνιηηηθφ ζηίβν». 
89

 

ηελ ζηάζκηζε ησλ αγαζψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ησλ ΜΜΔ 

δηαδξακαηίδνπλ «ζεκαληηθφ ξφιν θαη νη ζπλαιιαθηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ΜΜΔ πνπ απνξξένπλ 

απφ Κψδηθεο Γεκνζηνγξαθηθήο Γενληνινγίαο αιιά θαη απφ ηελ εηδηθή λνκνζεζία (π.ρ. § 29 

Medien G)». 
90

 Κάηη ηέηνην νθείιεη, θαηά ηε γλψκε καο, λα είλαη ζε λνκνζεηηθφ, ή έζησ ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν, θξηηήξην γηα λα θξηζεί εάλ ε δξάζε ησλ ΜΜΔ ππεξβαίλεη ην ζθνπφ πνπ 

νθείιεη λα ππεξεηεί. Με απιά ιφγηα, ε δξάζε ησλ ΜΜΔ νθείιεη λα είλαη πξσηίζησο 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη φρη λα δηαζηξεβιψλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο γηα λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ. Γπζηπρψο, 

ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ, απφ φζν είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε, ε πξαγκαηηθφηεηα καο 

δηαςεχδεη θαη ηα ΜΜΔ πιήηηνπλ ζπρλά βάλαπζα ηελ πξνζσπηθφηεηα πξνζψπσλ ηεο 
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επηθαηξφηεηαο θαη φρη κφλν. Γπζηπρψο, φκσο, νη πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο απιψλ πνιηηψλ 

παξακέλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αζέαηεο απφ ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο ή γίλνληαη 

ζπκπησκαηηθά γλσζηέο κφλν φηαλ ζπκπξνζβάιιεηαη απφ ηε δξάζε ησλ ΜΜΔ θαη θάπνην 

πξφζσπν ηεο επηθαηξφηεηαο. 

7. ΕΛΒΕΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ζ ηζηνξηθή καο δηαδξνκή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηρεηξεζείζα αλσηέξσ ζπγθξηηηθή 

επηζθφπεζε, θζάλεη ζηνλ ηειεπηαίν ηεο ζηαζκφ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο. θνπίκσο, 

αθήζακε ην ειβεηηθφ δίθαην γηα ην ηέινο, δηφηη είλαη ην δίθαην ην νπνίν κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε 

ην ειιεληθφ, κε ην νπνίν αζρνινχκαζηε εθηελψο πιένλ ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ.  

Ηζηνξηθά, είλαη γλσζηφ, φηη ηνπηθά δίθαηα ηνπ 19νπ αηψλα ζε γαιιφθσλα θαληφληα 

αλαγλψξηδαλ εθηεηακέλε πξνζηαζία ησλ αγαζψλ ηνπ πξνζψπνπ. Σηα δίθαηα απηά είρε δηεηζδχζεη ε 

επξεία έλλνηα tort moral ηνπ γαιιηθνχ δίθαηνπ. Σν ειβεηηθφ δίθαην, θαηέιεμε ππφ ηελ επίδξαζε 

ησλ δηθαίσλ απηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε, απφ ην νκνζπνλδηαθφ δίθαην, δηθαηψκαηνο 

απνθαηαζηάζεσο ηεο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο γηα πξνζβνιέο πξνζσπηθφηεηαο.  

Ζ εμειηθηηθή απηή πνξεία έθζαζε ζην απνθνξχθσκά ηεο κε ηελ ζέζπηζε ην 1907 ηεο 

γεληθήο ξήηξαο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ειβεηηθνχ ΑΚ, ην νπνίν κάιηζηα απνηέιεζε ην πξφηππν γηα 

ηε ζέζπηζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο αληίζηνηρεο δηάηαμεο ηεο ΑΚ 57. Δκπλεπζηήο ηεο 

δηάηαμεο ηνπ ά. 28 ήηαλ ν ζπληάθηεο ηνπ ειβεηηθνχ ΑΚ Eugen Huber, ν νπνίνο επηδίσθε «κέζσ 

ηεο δηαηχπσζεο απηήο ηεο δηαηάμεσο πεξαηηέξσ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ». 

Χζηφζν, ε δηάηαμε αλαζεσξήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ην 1983-1985. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο 

είλαη, φηη κε ην ά. 28 ηνπ ειβεηηθνχ ΑΚ αλαγλσξίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Δπξψπε απηνηειέο 

επί ηεο ηδίαο πξνζσπηθφηεηαο δηθαίσκα.  

χκθσλα κε ηηο αλαζεσξεκέλεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

ειβεηηθνχ ΑΚ (ά. 28 εδ. 2) «κία πξνζβνιή είλαη παξάλνκε, εθηφο αλ δηθαηνινγείηαη  απφ ηε 

ζπλαίλεζε ηνπ ζχκαηνο, απφ έλα πξνέρνλ ηδησηηθφ ή δεκφζην ζπκθέξνλ ή απφ ην λφκν». ην 

πιαίζην ηεο γεληθήο ξήηξαο, ε λνκνινγία, ήδε απφ ην 1918, αλαγλψξηζε ην απηφλνκν δηθαίσκα 

ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο, 
91

 ην νπνίν κάιηζηα έρεη εμνπιίζεη θαη κε ηελ αμίσζε 

απνθαηαζηάζεσο ηεο πεξηνπζηαθήο θαη εζηθήο βιάβεο.  

ηελ ζχγρξνλε ειβεηηθή επηζηήκε θξαηεί ε άπνςε, φηη «ζθνπφο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνηήζεσο είλαη ε έκκεζε επαλφξζσζε ηεο πξνθιεζείζαο εζηθήο βιάβεο δηα παξνρήο 
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νξηζκέλνπ αληηζηαζκίζκαηνο». 
92

 Καηά ηελ θξαηνχζα ζήκεξα γλψκε, ε ππαηηηφηεηα ηνπ 

ππφρξενπ δελ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηδίθαζε εζηθήο βιάβεο, νχηε 

ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εζηθήο δεκίαο ην γεγνλφο φηη ν δεκηψζαο έρεη 

ηηκσξεζεί απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην. 
93

  

Απφ ηελ πινχζηα λνκνινγία ηνπ Διβεηηθνχ Οκνζπνλδηαθνχ Γηθαζηεξίνπ επί 

πεξηπηψζεσλ απνθαηαζηάζεσο κε πεξηνπζηαθψλ βιαβψλ ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο ζεσξείηαη 

απφθαζε ηνπ 1982, 
94

 φπνπ ζηελ πεξίπησζε ελφο βαξχηαηνπ ηξαπκαηηζκνχ κε δηαξθή 

δηαηαξαρή ηεο ζπλεηδήζεσο ε έγθξηζε ηνπ πνζνχ παξνρήο ηθαλνπνηήζεσο ζηεξίρζεθε ζην φηη 

«επί ζσκαηηθψλ βιαβψλ ε πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δνζεί ζην αληηθεηκεληθφ θξίζηκν ζεκείν ηνπ 

ηξαπκαηηζκνχ». Απφ ηελ απφθαζε απηή δηαθαίλεηαη κηα ηάζε αληηθεηκεληθνπνηήζεσο ησλ 

παξαγφλησλ απνδεκηψζεσο θαηά ηε δηαπίζησζε ηεο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο. ε πεξίπησζε 

ζπγθξνχζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ κε ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, ζηε λνκνινγία 

παξαηεξείηαη ράξηλ πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηα ηάζε νξηνζέηεζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο 

δξάζεο ησλ ΜΜΔ. 

ην πιαίζην ηεο εξκελείαο ηνπ άξζξνπ 28 γίλεηαη δεθηφ, φηη «θαη ηα λνκηθά πξφζσπα 

απνιακβάλνπλ σο έλα βαζκφ ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζσπηθφηεηα». 
95

 

πλαθψο έρεη θξηζεί, 
96

 φηη απαγνξεχεηαη ε δεκνζίεπζε ηνπ θαηαιφγνπ κειψλ ελφο ηδησηηθνχ 

ζπιιφγνπ, δηφηη φρη κφλν ζίγεη ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ κειψλ, αιιά παξαιιήισο 

ε ζχλζεζε ηνπ ζπιιφγνπ αλήθεη ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπιιφγνπ, δηθαίσκα ην 

νπνίν δηαηεξεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη σο λνκηθφ πξφζσπν.  

Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα απνζβήλεηαη θαηαξρήλ κε ηνλ ζάλαην ηνπ πξνζψπνπ. 

Ζ λνκνινγία δέρεηαη, φκσο, φηη νη ζηελνί ζπγγελείο ηνπ ζαλφληνο κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ην 

δηθφ ηνπο δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ε πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεη σο έλα 

νξηζκέλν βαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ππφιεςεο ζηελψλ ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ. 
97

 Σν 

Διβεηηθφ Οκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην έθξηλε 
98

 φηη ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο, ν νπνίνο πξνέβαιε 
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ζθεηο πνπ αθνξνχζε ζηελ ηδησηηθή δσή ελφο απνβηψζαληνο εγθιεκαηία, ζίγεη ην δηθαίσκα ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ γηνπ ηνπ ηειεπηαίνπ. Σν Γηθαζηήξην δέρζεθε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ γηνπ ηνπ 

εγθιεκαηία, φηη «νη ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο απφ ηε δσή ηνπ παηέξα ηνπ, κεηά απφ ην 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη απφ ηφηε πνπ ν παηέξαο ηνπ ζεσξείην πξφζσπν 

ηεο επηθαηξφηεηαο, πξέπεη λα εληαρζνχλ ζηνλ ηδησηηθφ βίν ηνπ παηέξα ηνπ θαη ησλ ζηελψλ ηνπ 

ζπγγελψλ, θαη έθξηλε φηη ε πξνβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθεηο κέζσ ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ 

ζπληζηά πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ γηνπ ηνπ». 
99

 

8. ΤΝΟΧΗ ΠΟΡΙΜΑΣΨΝ Ε ΤΓΚΡΙΗ ΜΕ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε, εθηελψο, ζηελ έξεπλα καο, ζην ειιεληθφ δίθαην είλαη, ζην ζεκείν 

απηφ, ρξήζηκε είλαη ε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ ζπλνπηηθψλ πνξηζκάησλ κε γλψκνλα, αθελφο, ηηο 

ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη, αθεηέξνπ, ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο λνκνινγίαο φζνλ 

αθνξά ζηελ εθαξκνγή απηψλ. 

 Ζ πξψηε δηαπίζησζε είλαη, φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο έλλνκεο ηάμεηο, ε πξνζηαζία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο αληηκεησπίδεηαη, ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν, πεξηπησζηνινγηθά θαη φρη κε κηα 

γεληθή δηάηαμε, αληίζηνηρε ηεο ΑΚ 57. Θα κπνξνχζε, ινηπφλ, θαλείο λα θαηαιήμεη ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη ν ειιεληθφο ΑΚ, αθνινπζψληαο ην πξφηππν ηνπ ειβεηηθνχ ΑΚ, πξσηνπνξεί, 

δηφηη εμαζθαιίδεη, κε ηελ ΑΚ 57, «ζθαηξηθή» πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Χζηφζν, δελ 

πξέπεη λα πηνζεηεζεί κηα αθξαία θαη άθακπηε ζηάζε, δηφηη ε πεξηπησζηνινγηθή αληηκεηψπηζε 

πξνζβνιψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε άιιεο έλλνκεο ηάμεηο δελ ζεκαίλεη, απηφκαηα, θαη 

«έιιεηκκα» πξνζηαζίαο. Καη ηνχην, δηφηη, πέξαλ ησλ επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεσλ ζηα δηθαητθά 

ζπζηήκαηα (κε ηα νπνία αζρνιεζήθακε αλσηέξσ), αλεπξίζθεηαη πάληνηε, ηδίσο κε βάζε ηε 

λνκνινγηαθή αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ, έλαο θνηλφο παξνλνκαζηήο, ε παξφκνηα, 

δειαδή, πξνζηαζία θάπνηαο εθ ησλ πιεηφλσλ εθθάλζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλσηέξσ έλλνκεο ηάμεηο, ειιείςεη ξεηήο γεληθήο δηαηάμεσο 

αληίζηνηρεο ηεο ΑΚ 57, θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε λνκνινγηαθή δηάπιαζε ελφο γεληθνχ 

δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζσπηθφηεηα κε αλαγσγή (ζπρλά) ζε πληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. Με 

ηδηαίηεξε παξξεζία, φκσο, ηα δηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ απηψλ αληηκεηψπηζαλ αθαλζψδε 

δεηήκαηα, φπσο ι.ρ. ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ «πξνζψπσλ ηεο 

επηθαηξφηεηαο», θηλνχκελα, κάιηζηα, ζε κηα ιεπηή ηζνξξνπία ζπγθεξαζκνχ ηνπο κε ην 

ελδηαθέξνλ ελεκέξσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο. Ζ δηακφξθσζε ζρεηηθήο λνκνινγίαο επεξέαζε ηελ 

ειιεληθή δηθαζηεξηαθή πξαθηηθή θαη ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά, ψζηε ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν λα 
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γίλεη πην δσεξφ ην ελδηαθέξνλ γηα πξνηάζεηο de lege ferenda. Καηαιήγνπκε, δειαδή, ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη ζε απηά ηα δηθαητθά ζπζηήκαηα, ν ξφινο ηεο λνκνινγίαο είλαη, ζε ζρέζε κε ηελ 

ρψξα καο, πην ελεξγφο. Σε δηαπίζησζε απηή δελ επεξεάδεη ην γεγνλφο, φηη εθεί αθνινπζείηαη ν 

δξφκνο ηεο εθαξκνγήο εηδηθψλ δηαηάμεσλ πξνζηαηεπηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

 Δπνκέλσο, σο γεληθή παξαηήξεζε, πξνθχπηεη, φηη ηφζν ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν, φζν θαη 

ζηε λνκνινγία, δηαπηζηψλνληαη αιιειεπίδξαζεηο απφ θαη πξνο ην ειιεληθφ δίθαην. Απηφ 

ζεκαίλεη, φηη ν Έιιελαο εξκελεπηήο θαη εθαξκνζηήο ηνπ δηθαίνπ δελ πνξεχεηαη κνλήξεο, νχηε 

ιεηηνπξγεί κεκνλσκέλα. Ο εθαξκνζηήο ηνπ δηθαίνπ ιακβάλεη, δειαδή, ππφςε (έζησ θαη 

ππνζπλείδεηα) ην πιέγκα ησλ (πξνζηαηεπηηθψλ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα) δηαηάμεσλ άιισλ 

δηθαίσλ, πξνζαξκφδνληαο, θαηά θαλφλα, ηελ θξίζε ηνπ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο κεγαιχηεξεο 

δπλαηήο πξνζηαζίαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη, θαηά βάζε, ε λνκνινγία ησλ 

πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρψξαο καο. 

Σν αληίζεην, λα κείλνπκε, δειαδή, αλεπεξεάζηνη απφ ηηο εμειίμεηο ζηνλ επξσπατθφ αιιά 

θαη ην δηεζλή ρψξν, ζα ήηαλ αζπλεπέο, εηδηθά ζηηο κέξεο καο, πνπ νη πξνζβνιέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο απνθηνχλ «δηεζλή», ζα ιέγακε, ραξαθηήξα. Αξθεί πξνο ηνχην λα ζθεθζνχκε, 

φηη δεκνζίεπκα κε ζθνπφ ι.ρ. ηε δπζθήκεζε θάπνηνπ πξνζψπνπ, κπνξεί, κέζσ δηαδηθηχνπ, λα 

θάλεη ην γχξν ηνπ θφζκνπ, κε απνηέιεζκα ε αληηκεηψπηζε κηαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο λα 

απαηηεί ηε ζπλεξγαζία δηαθφξσλ (θαη πιεηφλσλ) θξαηηθψλ αξρψλ θαη θνξέσλ. πλεπψο, έρνπκε 

ρξένο λα κειεηνχκε, ηί ηζρχεη ζηηο έλλνκεο ηάμεηο ησλ θξαηψλ εθείλσλ, κε ηα νπνία 

«κνηξαδφκαζηε» έλαλ, ιίγν – πνιχ, θνηλφ λνκηθφ πνιηηηζκφ. 
100

 Γηαθνξεηηθά, δελ είκαζηε ζε 

ζέζε λα εξκελεχζνπκε, θαηά ην δπλαηφ νξζφηεξα, ηα θαζ’ εκάο ηζρχνληα. 

Με ηε ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε, ηέζεθαλ νη βαζηθνί πξνβιεκαηηζκνί ζε 

ζρέζε κε ηνπο δχν θεληξηθνχο άμνλεο ηεο έξεπλαο καο: Σν δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

αθελφο, θαη ε εζηθή βιάβε, αθεηέξνπ, είλαη αδηακθηζβήηεηα νη ζηπινβάηεο ηεο παξνχζαο 

εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο. πλεπψο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα πξνο δηεξεχλεζε δεηήκαηα, πνπ 

αθνινπζνχλ, έρνπλ σο αθεηεξία ηνπο δχν απηνχο θεληξηθνχο άμνλεο, εγείξνπλ φκσο, ζηαδηαθά, 

θαη πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκνχο ζέηνληαο κε ηε ζεηξά ηνπο λέα εξσηήκαηα, ηα νπνία ζηελ αξρή 

ηεο έξεπλαο καο δελ ζα ήκαζηαλ ζε ζέζε νχηε θαλ λα θαληαζηνχκε. 
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Β. ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ 
ΣΑΞΗ  

Ηζηνξηθά, ε ηδέα ηνπ αλζξψπνπ σο πξνζψπνπ, δειαδή σο εζηθήο θαη ηαπηφρξνλα 

θνηλσληθήο νληφηεηαο, πξνηθηζκέλεο κε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απνηέιεζε ηελ θνξπθαία 

θαηάθηεζε ηνπ Αηηηθνχ δηθαίνπ, 
101

 ελφο δειαδή λνκηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ απνηειεί 

θαηαζηάιιαγκα φρη κφλν λνκηθνχ αιιά θαη θηινζνθηθνχ - πνιηηεηνινγηθνχ ζηνραζκνχ. Ο 

απαξαζάιεπηα απηφο αλζξσπνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο εθδειψζεθε θαη εθθξάζηεθε θπξίσο 

ζην πλεχκα, αιιά θαη ην γξάκκα - φζν επέηξεπαλ βέβαηα νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ηεο επνρήο - ηνπ Αηηηθνχ Γηθαίνπ. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ αλζξσπνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Αηηηθνχ Γηθαίνπ, δελ 

εθπιήζζεη ηνλ αλαγλψζηε θαη ηνλ ζχγρξνλν λνκηθφ ε ξεηή πξφβιεςε ζην άξζξν 2 γηα ηελ 

ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. χκθσλα κε ηε ξχζκηζε απηή: «Κάζε Αζελαίνο έρεη 

ην δηθαίσκα λα αλαπηχζζεη ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, ιαηξεπηηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο πφιεσο, εθφζνλ δελ πξνζβάιιεη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη δελ παξαβηάδεη ην χληαγκα ή ηα ρξήζηα ήζε («ηα γε δίθαηα»). 

ηεξείηαη ην δηθαίσκα ηνχην, πιελ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ νηθνλνκηθή δσή, φπνηνο έρεη θεξπρζεί, 

κεηά απφ δηθαζηηθή απφθαζε άηηκνο». 
102

  

ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο παξέρνληαλ έλδηθα 

κέζα, ηα νπνία είραλ ραξαθηήξα πνηληθψλ αμηψζεσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. Άιισζηε, ηα αξραία 

ειιεληθά δίθαηα δελ αθνινπζνχζαλ ηελ ζπζηεκαηηθή δηάθξηζε ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ δίθαην. 

Σν θαηλφκελν απηφ εμεγείηαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ σο ππνθεηκέλνπ δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ σο πξνο ηε ζρέζε ηνπ πξνο ηελ πφιε, 
103

 έλεθα ηεο νπνίαο αθφκε θαη 

απνθαηαζηαηηθά κέζα ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο λα εθιακβάλνληαη νπζηαζηηθά σο ηδησηηθέο 

πνηλέο, ζηελ θαηαβνιή ησλ νπνίσλ θαηαδηθαδφηαλ ν ελαγφκελνο.  

ηε ζχγρξνλε επνρή, ην ειιεληθφ δίθαην (ά. 2 § 1 .) αλάγεη ηνλ άλζξσπν ζε απηνηειέο 

«αληηθείκελν» πξνζηαζίαο θαη επηβάιιεη ην ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαζελφο απφ ηνπο 

άιινπο. 
104

 Ζ δηάηαμε πξνέξρεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ξχζκηζε 1 § 1 ηνπ ηζρχνληνο γεξκαληθνχ 

Οκνζπνλδηαθνχ πληάγκαηνο ηνπ 1949, ην νπνίν ήηαλ ην πξψην κεηαπνιεκηθφ ππεξλνκνζεηηθφ 

θείκελν πνπ δηαθήξπμε ην απαξαβίαζην ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηελ ππνρξέσζε θάζε 
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 Π. Κπξηαθφπνπινο, Ζ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαηά ην Αηηηθφ Γίθαην, ΓΑ, 2006, ζ. 14.  
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 . Σξσηάλνο, Η. Βειηζζαξνπνχινπ – Καξάθσζηα, Ηζηνξία Γηθαίνπ, 2010, ζει. 35-36. 
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θξαηηθήο εμνπζίαο λα ηελ ζέβεηαη θαη λα ηελ πξνζηαηεχεη. 
105

 Σν ηζρχνλ ειιεληθφ χληαγκα 

αλάγεη ζε πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ 

αλζξψπνπ, ε νπνία νξίδεηαη σο ε ζπνλδπιηθή ζηήιε 
106

 ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηεο έλλνκεο 

ηάμεο.  

Ζ αξρή ηεο αλζξψπηλεο αμίαο αλάγεηαη ζε θαηαζηαηηθή αξρή πνπ δηέπεη νιφθιεξε ηελ 

έλλνκε ηάμε. Ζ αλζξψπηλε αμία, σο ππέξηαηε αμία, σο αλψηαηε δηθαηνπνιηηηθή αξρή είλαη 

απαξαβίαζηε θαη ζπλεπάγεηαη ηελ πνηνηηθή κεηαβνιή ηεο έλλνκεο ηάμεο. Σν απαξαβίαζην απηφ 

ζεκαίλεη, δειαδή, ην πέξαζκα απφ ηελ αηνκηθηζηηθή ζπληαγκαηηθή έλλνκε ηάμε, επίθεληξν ηεο 

νπνίαο είλαη ε ειεπζεξία – ηδηνθηεζία, πξνο ηελ θνηλσληθή αλζξσπηζηηθή ζπληαγκαηηθή έλλνκε 

ηάμε, επίθεληξν ηεο νπνίαο είλαη ε ειεπζεξία – αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ. Ζ λνεκαηηθή 

θφξηηζε ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ αλζξσπηζκνχ πξνζδίδεη, θαηά 

ζπλέπεηα, ζηε δηάηαμε 2 § 1 . πιήξε θαλνληζηηθή αμία θαη δεζκεπηηθφηεηα, ελφςεη κάιηζηα 

ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ ζηηο θνηλσληθέο δνκέο, ζην πεξηβάιινλ, ζηελ ηερλνινγία θαη ζηνλ 

ηνκέα ησλ γελεηηθψλ εξεπλψλ, ε νπνία φκσο ιφγσ ηεο γεληθφηεηαο ηεο εθαξκφδεηαη επηθνπξηθά 

έλαληη ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ εηδηθέο 

ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. 
107

 

Δμεηδίθεπζε ηνπ ά. 2 § 1 . απνηειεί ην ά. 5 § 1 . γηα ηελ ειεπζεξία αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, 
108

 ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο  θαη ζπληζηά κηα απφ ηηο πην αμηνζεκείσηεο θαηλνηνκίεο ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο, 

αληίζηνηρε κε εθείλε ηνπ ά. 2 § 1 ηνπ γεξκαληθνχ πληάγκαηνο ηεο Βφλλεο. Χο πξνο ηε δηάηαμε 

5 § 1 . γίλεηαη δεθηφ φηη δελ είλαη απιψο κηα γεληθή θαηεπζπληήξηα αξρή γηα ην λνκνζέηε θαη 

έλαο εξκελεπηηθφο θαλφλαο γηα ηε δηνίθεζε θαη ηα δηθαζηήξηα, αιιά έλα γλήζην δηθαίσκα 

ειεπζεξίαο πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ παξερφκελε απφ ηα άιια δηθαηψκαηα πξνζηαζία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Ζ δηάηαμε απνηειεί επίζεο θαη πιήξε επηηαθηηθφ θαλφλα ζεβαζκνχ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ε παξαβίαζε ηνπ νπνίνπ ζπλεπάγεηαη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο εηδηθφηεξεο 

ξπζκίζεηο (ππεξλνκνζεηηθνχ ή λνκνζεηηθνχ ραξαθηήξα) έλλνκεο ζπλέπεηεο. Ζ ηαπηφρξνλε, 

σζηφζν, επίθιεζή ηεο καδί κε άιιεο εηδηθφηεξεο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο δελ είλαη πάληνηε 
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 Άξζξν 1 § 1: “Die Würde des menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
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αλαγθαία, θαζφζνλ ε δηάηαμε έρεη επηθνπξηθή εθαξκνγή, εθαξκφδεηαη δειαδή κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ην χληαγκα δελ πξνβιέπεη εηδηθέο δηαηάμεηο. 
109

  

πλέπεηα ηεο λνκηθήο δεζκεπηηθφηεηαο ησλ παξαπάλσ ζπληαγκαηηθψλ επηηαγψλ είλαη ε 

επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πνιηηείαο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ αξρή ηεο αλζξψπηλεο αμίαο 

(ά. 2 § 1 .), ε πνιηηεία έρεη πξσηαξρηθή ππνρξέσζε λα ζέβεηαη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ αμία ηνπ 

αλζξψπνπ. 
110

 Ζ πξνζηαζία δελ εμαληιείηαη ζε κηα αξλεηηθή ππνρξέσζε «ζεβαζκνχ» εθ κέξνπο 

ηεο πνιηηείαο, αιιά επεθηείλεηαη ζηε ζεηηθή εθ κέξνπο ηεο «πξνζηαζία» ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο, θαζψο ε πνιηηεία νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ απνηξνπή πξνζβνιήο ηεο ηειεπηαίαο 

ηφζν απφ θνξείο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο φζν θαη απφ ηδηψηεο. 
111

 Μάιηζηα, ε λνκηθή ζεκαζία 

ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ ελ γέλεη δελ εμαληιείηαη ζηηο κεηαμχ 

ηνπ θξάηνπο, σο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο, θαη ησλ πνιηηψλ ζρέζεηο, αιιά επεθηέηλεηαη θαη ζηηο 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, σο ππνθεηκέλσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, έλλνκεο ζρέζεηο. Οπζηαζηηθά, ν 

ζεβαζκφο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ αλαθέξεηαη ζηε δξάζε ηφζν ησλ πνιηηεηαθψλ νξγάλσλ πνπ 

νθείινπλ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο λα κελ ηελ παξαβηάδνπλ φζν θαη θαηά ησλ 

νξγάλσλ ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο, ηα νπνία ππνρξενχληαη λα κελ εθαξκφδνπλ, σο 

αληηζπληαγκαηηθφ, θαλφλα δηθαίνπ πνπ ζίγεη εθδήισζε ηεο αλζξψπηλεο αμίαο. Πεξαηηέξσ, νη 

άλσ ππνρξεψζεηο απεπζχλνληαη θαη ζηα αξκφδηα λνκνζεηηθά φξγαλα, ηα νπνία νθείινπλ λα 

ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμίαο απφ πξνζβνιέο 

ηξίησλ. 
112

  

Ζ δηάηαμε ηνπ ά. 57 ΑΚ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ ά. 2 § 1 . 

κε ην νπνίν θαζηεξψλεηαη ν ζεκειηψδεο θαλφλαο ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο αμίαο 

ηνπ αλζξψπνπ. Ο ειιεληθφο Αζηηθφο Κψδηθαο, αθνινπζψληαο ην πξφηππν ηνπ ειβεηηθνχ 

Αζηηθνχ Κψδηθα (ά. 28), πεξηέιαβε ζην άξζξν 57 γεληθή δηάηαμε πξνζηαηεπηηθή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. ε άιια δίθαηα (π.ρ. γαιιΑΚ, γεξκ ΑΚ) δελ ππάξρεη γεληθή δηάηαμε 
113

 πνπ 

πξνβιέπεη πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ. Σα δίθαηα απηά, φπσο πξναλαθέξζεθε, αξθνχληαη ζε 
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εηδηθέο δηαηάμεηο (θπξίσο ηνπ δηθαίνπ ησλ αδηθνπξαμηψλ), πνπ πξνζηαηεχνπλ νξηζκέλα αγαζά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

 Με ηελ ΑΚ 57 θαζηεξψλεηαη ζθαηξηθή 
114

 πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Χο πξνο 

απηφ, ε ΑΚ 57 δηαθέξεη απφ άιιεο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ (58, 60, 932 θιπ.) θαζψο θαη 

απφ θαλφλεο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ (ά. 299 επ., 361 επ. ΠΚ). 
115

 Σν πιενλέθηεκα ηεο γεληθήο 

πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο έγθεηηαη θπξίσο ζην εμήο: κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

πεξηπηψζεηο επεκβάζεσλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εμειίμεηο ηνπ ηερληθνχ 

πνιηηηζκνχ θαη πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηηο αληηκεησπίζεη ν λνκνζέηεο κε ηελ φπνηα 

εμαληιεηηθή ξχζκηζε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ πξνζβνιψλ. 
116

  

Γ. ΟΡΙΜΟ -  ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ  

 Ο ΑΚ δελ πεξηέρεη νξηζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ππφ ζηελή έλλνηα, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα δηθαίνπ, κε άιια ιφγηα ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ ππνθεηκέλσλ δηθαίνπ - αλζξψπσλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ - λα είλαη θνξείο ελλφκσλ ζρέζεσλ 

(δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ). ηελ πεξίπησζε, κάιηζηα, ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ππνθείκελν θαη «αληηθείκελν» ηνπ δηθαηψκαηνο (: ην πξφζσπν) ηαπηίδνληαη. 
117

 

 Σφζν ζηελ ζεσξία φζν θαη ζηε λνκνινγία έρεη επηρεηξεζεί λα δνζεί νξηζκφο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Οξζφηεξνο, σο πιεξέζηεξνο, είλαη ν νξηζκφο πνπ έρεη πξνηείλεη ν Α.  

Γεσξγηάδεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνζσπηθφηεηα είλαη φιεο εθείλεο νη αζηάζκεηεο αμίεο νη 

νπνίεο απαξηίδνπλ ηελ νπζία ηνπ αλζξψπνπ. 118 Ζ επξεία απηή έλλνηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο έρεη 

ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί λα θαιχςεη πξνζβνιέο, νη νπνίεο δελ ήηαλ δπλαηφ λα πξνβιεθζνχλ 

απφ ην λνκνζέηε. ηε λνκνινγία απφ ηελ άιιε πιεπξά ππνζηεξίδεηαη, φηη πξνζσπηθφηεηα είλαη 

«παλ φ,ηη απνηειεί ηελ ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή αηνκηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ». 
119

  

Ο νξηζκφο ηεο λνκνινγίαο ζπλαξηά ηελ έλλνηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ ηηο επηκέξνπο 

εθδειψζεηο ηεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ παξακέλεη ειιηπήο: αο κελ ιεζκνλνχκε, φηη ε 
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απαξίζκεζε ησλ εθθάλζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο - φπνπ απηή επηρεηξείηαη - είλαη ελδεηθηηθή, 

δηφηη, αθελφο κελ, κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη εθδειψζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ δελ έρνπλ 

αθφκε απνθαιπθζεί θαη ελδερνκέλσο λα απνθαιπθζνχλ ζην κέιινλ, αθεηέξνπ δε, δηφηη νη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο δελ απνθιείεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ άγλσζηνπο, κέρξη ζήκεξα, ηξφπνπο 

πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ 

πεξηερφκελν. Σν ζεηηθφ πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ 

εμνπζία ηνπ πξνζψπνπ γηα ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο αηνκηθφηεηάο ηνπ. Σν 

αξλεηηθφ πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ εμνπζία ηνπ 

πξνζψπνπ λα απαηηεί απφ ηνπο άιινπο ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη λα απνθιείεη θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ άιισλ πνπ ζίγνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. 
120

  

Δ. ΝΟΜΙΚΗ ΥΤΗ  

Πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία δηθαηψκαηνο κε ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία, πνπ ην 

απνρσξίδεη απφ ηα γλσζηά είδε δηθαησκάησλ. Δίλαη κε πεξηνπζηαθφ, 
121

 απηνηειέο γηα θάζε 

πξφζσπν, απαξάγξαπην θαη απφιπην κε ηελ έλλνηα φηη ν δηθαηνχρνο ζηξέθεηαη θαηά 

νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ ην δηαηαξάζζεη θαη απαηηεί ηελ παξάιεηςε ηεο δηαηαξάμεσο, 
122

 δειαδή ην 

ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο απφ θάζε πξφζσπν. Λφγσ ηνπ πξνζσπνπαγνχο ραξαθηήξα ηνπ, ην 

θαηνρπξσκέλν ζηελ ΑΚ 57 δηθαίσκα δελ κεηαβηβάδεηαη νχηε θιεξνλνκείηαη. Με άιια ιφγηα, ην 

δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο γελληέηαη καδί κε ην πξφζσπν-θνξέα ηνπ θαη παχεη κε ην ζάλαηφ 

ηνπ. Χζηφζν, «ην πηψκα ζεσξείηαη κελ ππφιεηκκα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, αιιά ε πξνζηαζία 

θαηά ηελ ΑΚ 57 § 1 εδ. β΄ δελ απνηειεί πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λεθξνχ, αιιά ηνπ 

ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο νξηζκέλσλ πξνζψπσλ». 
123

  

Σν δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη αλαπαιινηξίσην ζην ζχλνιφ ηνπ. Eίλαη φκσο 

ηζρπξή ε ζπλαίλεζε ζε νξηζκέλεο πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζεκηηή ε χπαξμε 

νξηζκέλσλ πεξηνξηζκψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, εθφζνλ απηνί δελ είλαη 

                                                           
120

 Η. ππξηδάθεο, φ.π., ζ. 481. Πξβι. Ν. Παπαλησλίνπ, (Γελ. Αξρ., ζ. 125), ν νπνίνο ηνλίδεη κφλν ην αξλεηηθφ 

πεξηερφκελν ηεο πξνζσπηθφηεηαο γηα απνθεχγεηαη ε «αλσκαιία» λα εκθαλίδεηαη ν άλζξσπνο σο αληηθείκελν 

δηθαηψκαηνο.  

121
 Τπνζηεξίρζεθε απφ ηνλ εκαληήξα (Γελ. Αξρ., αξ. 223 θαη 551) ε άπνςε φηη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο  

είλαη κεηθηήο θχζεσο, δειαδή ηφζν πξνζσπηθφ φζν θαη πεξηνπζηαθφ. Ζ άπνςε απηή δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή ζηελ 

απνιπηφηεηά ηεο, παξά κφλνλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. γηα ην εηδηθφ δηθαίσκα ζηα πξντφληα ηεο δηάλνηαο.  

122
 ΔθΑζ 6805/1987, ΔιιΓλε 31, ζ. 1458. 

123
 Η. ππξηδάθεο, φ.π., ζ. 483. 



Η. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 
 

54 

παξάλνκνη ή αλήζηθνη θαη γεληθφηεξα ηέηνηαο θχζεσο, ψζηε λα αλαηξνχλ ή ζεκαληηθά λα 

κεηψλνπλ ηελ ειεπζεξία απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη απηνδηαζέζεσο ηνπ πξνζψπνπ.  

Παξάδεηγκα: Δίλαη έγθπξε ε ζπκθσλία κεηαμχ Α θαη Β, κε ηελ νπνία ν Β ππνρξενχηαη λα 

κελ αλαπηχμεη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα αληαγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηθέξεηα. Δίλαη, ζπλεπψο, έγθπξε ε ζπκθσλία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αλ ν Α αγφξαζε 

απφ ηνλ Β ηελ επηρείξεζή ηνπ θαη ζπκθψλεζαλ ν Β λα κελ αλνίμεη γηα κία ηεηξαεηία παξφκνηα 

επηρείξεζε ζηελ ίδηα πεξηνρή.  

Ε. ΕΚΔΗΛΨΕΙ -  ΕΚΥΑΝΕΙ ΣΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ  

 Αλ θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη εληαίν, γηα ιφγνπο θπξίσο ζπζηεκαηηθνχο 

δηαθξίλνληαη δηάθνξα ζηνηρεία ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ εθδειψζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο. Ζ 

πξνζπάζεηα, ε νπνία θαηαβάιιεηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ησλ θπξηφηεξσλ εθδειψζεσλ απηήο, ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο επάλνδνο 

ζηελ ελλνηνθξαηία θαη ην λνκηθφ θνξκαιηζκφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο 

απνζθνπεί ζηελ «εληφπηζε ησλ εμαηξεηηθά δπζρεξψλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηηο 

απμαλφκελεο πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εθαξκνζηή ηνπ 

δηθαίνπ πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε ηεο επηιχζεψο ηνπο». 
124

  

1. ΥΤΙΚΗ ΤΠΟΣΑΗ 

ηελ θπζηθή ππφζηαζε ηνπ πξνζψπνπ πεξηιακβάλνληαη ε δσή, ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα 

θαη ε πγεία. ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα πεξηιακβάλνληαη θαη ε φςε, ε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ αλζξψπνπ. Απηά ηα ζσκαηηθά ή θπζηθά αγαζά 

πξνζηαηεχνληαη φρη κφλν κε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ (π.ρ. 929 επ., 588, 660, 662, 663, 

666), αιιά θπξίσο απφ ην πνηληθφ δίθαην (π.ρ. 299 επ., 308 επ. ΠΚ) θαη ην χληαγκα (ά. 7 § 2, 

21 §§ 1,2 θ.α.). Παξαηεξεηέα ελ πξνθεηκέλσ είλαη ηα εμήο:  

 Σα πξφζζεηα ηερλεηά κέιε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ππάγνληαη ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα, εθφζνλ είλαη ζπλδεδεκέλα κε απηφ (π.ρ. βεκαηνδφηεο, ρξπζφ δφληη, 

κεηαιιηθή ιάκα πνπ εκθπηεχζεθε ζην νζηνχλ) ή έρνπλ κελ απνζπλδεζεί, πξφθεηηαη φκσο 

λα επαλαζπλδεζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Γηαθνξεηηθά, κε ηνλ απνρσξηζκφ 

ηνπο απφ ην αλζξψπηλν ζψκα απνηεινχλ πξάγκαηα θαηά ηελ έλλνηα ΑΚ 947. 
125
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 Φπζηθά κέξε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο απνζπαζζέληα απφ απηφ κπνξεί - 

θαηά ηηο πεξηζηάζεηο - λα ππάγνληαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα (π.ρ. ηζηνί ηνπ Α, πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πιαζηηθή επέκβαζε ζε απηφλ, ή γελλεηηθφ πιηθφ ηνπ 

Α, πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηαηξηθή ππνβνήζεζε ηεο αλαπαξαγσγήο), ή λα 

απνηεινχλ πξάγκαηα (π.ρ. γελλεηηθφ πιηθφ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

«εηεξφινγε» γνληκνπνίεζε, θηάιε αίκαηνο εζεινληή αηκνδφηε). 
126

  Οξζφηεξν είλαη λα 

γίλεη δεθηφ, φηη ηα απνζπαζζέληα φξγαλα ή ηζηνί αλήθνπλ ζην ζψκα, εθφζνλ 

πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηήξεζε ζσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή ηε κεηαγελέζηεξε 

ελζσκάησζή ηνπο ζην ζψκα (κεηακφζρεπζε). 
127

 

2. ΧΤΦΙΚΗ ΤΠΟΣΑΗ 

ηελ ςπρηθή ππφζηαζε ηνπ πξνζψπνπ εκπίπηεη ηφζν ε ςπρηθή πγεία φζν θαη ν 

ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο. Ζ νκαιή θαηάζηαζε ησλ ςπρηθψλ αγαζψλ ηνπ πξνζψπνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ νκαιή ςπρνζσκαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή δσή. ηα ςπρηθά αγαζά ηνπ 

πξνζψπνπ πεξηιακβάλνληαη ή ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο νκαιήο θαηαζηάζεψο ηνπο ε 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, 
128

 ε επηθνηλσλία κε ζπγγελείο θαη θίινπο θαη ε νξζή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Πξνζβνιή ησλ ςπρηθψλ αγαζψλ «(θαη φρη κφλν) απνηειεί θαη ε 

ιεγφκελε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε». 
129

  

3. ΗΘΙΚΗ ΤΠΟΣΑΗ 

Ζ ηηκή πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ φιε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ (πέξα 

απφ ηελ έκθπηε ζε απηφ αμία ηνπ σο αλζξψπνπ - βι. θαη ά 2 §1 .) απνηειεί εζηθφ θαη 

θνηλσληθφ αγαζφ, πνπ αλαθέξεηαη (καδί κε ηελ ππφιεςε θαη ηελ αμηνπξέπεηα) ζηελ εζηθή 

ππφζηαζε ηνπ πξνζψπνπ. Πξνζηαηεχεηαη κε δηαηάμεηο φπσο π.ρ. κε ηα ά. 920 ΑΚ, 361 επ. ΠΚ. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη ηηκή σο πξνζηαηεπφκελν αγαζφ λνείηαη κφλν ε αμία ηνπ πξνζψπνπ, γηα 

ηελ νπνία έρεη αληίιεςε ε θνηλσλία (φρη ε πξαγκαηηθή αμία ή ε ππνθεηκεληθή γλψκε ηνπ 

θαζελφο γηα ηελ αμία ηνπ). 

Οη πξνβιεπφκελνη εθ δηαηάμεσλ ηνπ πνηληθνχ θψδηθα ιφγνη άξζεο ηνπ αδίθνπ ραξαθηήξα 

ηεο εμπβξίζεσο θαη ηεο απιήο δπζθεκήζεσο εθαξκφδνληαη θαη ζην ηδησηηθφ δίθαην γηα ηελ 

ελφηεηα ηεο ελλφκνπ ηάμεσο. θνπφο εμπβξίζεσο, πνπ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα άξζεο ηνπ 
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αδίθνπ ηεο απιήο δπζθεκήζεσο, ζεσξείηαη φηη ππάξρεη, φηαλ ν ηξφπνο εθδήισζεο δελ ήηαλ 

αλαγθαίνο γηα λα απνδνζεί ην πεξηερφκελν ηεο ζθέςεο ηνπ δξάζηε πξνο πξνζηαζία 

δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο, ν δξάζηεο ην γλψξηδε θαη, παξά ηαχηα, ρξεζηκνπνίεζε ηνλ κε 

αλαγθαίν ηξφπν γηα λα πξνζβάιιεη ηελ ηηκή ηνπ άιινπ (άξζξα 25 § 3 , 57, 59, 281, 299, 300, 

330, 914, 932 ΑΚ, 20, 361, 367 ΠΚ, 559 αξ. 19 ΚΠνιΓ).
130

  

Έγηλε δεθηφ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 886/2010 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, φηη ε αγσγή γηα 

ςεπδή θαηακήλπζε (229 § 1 ΠΚ) απνξξίπηεηαη, αλ δηαπηζησζεί φηη ν θαηακελχζαο δελ ηεινχζε  

ζε γλψζε ηεο αλαιήζεηαο ησλ ζεκειησηηθψλ ηεο εγθιήζεσο πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, 

δηθαηνινγνχκελε απφ ηα ππάξρνληα ζηε δηάζεζή ηνπ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πξνρψξεζε δε ζε 

ππνβνιή απηήο κφλν πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ, απνθιείνληαο παξάιιεια ηελ 

πξφζεζή ηνπο λα εθηεζεί αδίθσο ν θαηακελπζείο ζε πνηληθή δίσμε. 
131

 Ζ ςεπδήο έλνξθε 

βεβαίσζε ε νπνία δίδεηαη ζην πιαίζην πνιηηηθήο δίθεο απνηειεί πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη δχλαηαη ην δηθαζηήξην λα επηδηθάζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. 
132

 

χκθσλα κε ην ην ά. 14 § 1 . «θαζέλαο κπνξεί λα εθθξάδεη θαη λα δηαδίδεη πξνθνξηθά, 

γξαπηά θαη δηα ηνπ ηχπνπ ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ, ηεξψληαο ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο». Δπίζεο, 

θαηά ην ά. 10 § 1 α΄ θαη β΄ ΔΓΑ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 53/1974, «παλ πξφζσπν έρεη 

δηθαίσκα εηο ηελ ειεπζεξία εθθξάζεσο. Σν δηθαίσκα ηνχην πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ηεο 

γλψκεο σο θαη ηελ ειεπζεξία ιήςεσο ή κεηαδφζεσο πιεξνθνξηψλ ή ηδεψλ, άλεπ επεκβάζεσο 

ησλ δεκνζίσλ αξρψλ θαη αζρέησο ζπλφξσλ». Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη, φηη ε ηηκή 

ηνπ πξνζψπνπ «ζπγθξνχεηαη» ζπλήζσο κε ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά 

ηπρφλ δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηχπν (έληππν ή ειεθηξνληθφ). 
133

 

4. ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ  

Ζ ειεπζεξία σο αγαζφ - ζπληειεζηήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ (θαηαξρήλ) 

αθψιπηε αλάπηπμε θάζε δξαζηεξηφηεηαο - απφ ηηο απιέο ζσκαηηθέο θηλήζεηο έσο ηελ 

επαγγεικαηηθή, επηζηεκνληθή, νηθνλνκηθή, πλεπκαηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη γεληθφηεξα θνηλσληθή 

δξάζε. Ζ ειεπζεξία αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (5 § 1 .), φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην 

πιαίζην ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ, δελ είλαη, φκσο, απεξηφξηζηε. Αλαθέξεηαη κφλν ζε 
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δξαζηεξηφηεηεο λφκηκεο ή αδηάθνξεο γηα ην δίθαην (φρη φκσο θαη δξαζηεξηφηεηεο παξάλνκεο ή 

αλήζηθεο: ΑΚ 178, 919).  

5. ΜΕΑ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΨΠΟΤ  

ηα κέζα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνζψπνπ πεξηιακβάλνληαη ην φλνκα, ε εηθφλα, 
134

 ε θσλή, 

ε ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ πξνζψπνπ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ εμαηνκηθεχεη ην πξφζσπν. Δηδηθά 

ην φλνκα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ΑΚ 58. Σα ζηνηρεία απηά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πξνζηαηεχνληαη 

απηνηειψο, ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν λα πξνζβάιιεηαη ζπγρξφλσο θαη άιιν ζηνηρείν ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο (ε θήκε, ε ηηκή θ.α.).  

Δηδηθφηεξα, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 16785/1980 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Αζελψλ 
135

 αλαγλσξίζηεθαλ σο άμηα πξνζηαζίαο, εθηφο απφ ηελ εηθφλα θαη ην φλνκα, θαη άιια 

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Με ηελ ελ ιφγσ απφθαζε θξίζεθε, φηη ε ρξεζηκνπνίεζε 

παξαπνηεκέλσλ ζηίρσλ γηα δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο ζπληζηά πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, αληηπξνζσπεία απηνθηλήησλ είρε παξαπνίεζε ζηίρν απφ θάπνην πνίεκα, ηνλ 

νπνίν ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζε γηα λα δηαθεκίζεη έλα απηνθίλεην. Σν πνίεκα απηφ είρε 

κεινπνηεζεί απφ ηνλ ζπλζέηε Μίθε Θενδσξάθε θαη είρε γίλεη πνιχ γλσζηφ ζηελ Διιάδα (θαη 

ζην εμσηεξηθφ) ζηε δεθαεηία ηνπ 1960. Απφ ην δηθαζηήξην θξίζεθε, φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

παξαπνηεκέλσλ ζηίρσλ ήηαλ παξάλνκε, γηαηί ν ελάγσλ – ζηηρνπξγφο πξνζεβιήζε κέζσ ηεο 

παξαπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, πνπ ζπληζηά έθθξαζε ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ζηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ, δηφηη εζίγε ε ηηκή θαη ε θήκε ηνπ σο πλεπκαηηθνχ δεκηνπξγνχ. Μάιηζηα, 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε δελ ηνπ επηδηθάζηεθε κφλν ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εζηθή 

βιάβε πνπ ππέζηε, αιιά θαη απνδεκίσζε πνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ην θέξδνο πνπ απνθφκηζε 

ε ελαγφκελε εηαηξία ιφγσ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ε νπνία (απνδεκίσζε) αληηζηνηρνχζε ζηελ 

ακνηβή πνπ ζα ειάκβαλε, εάλ είρε ζπλαηλέζεη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηίρσλ ηνπ.  

Πιελ ησλ αλσηέξσ, νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ θαη κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα γίλνπλ αληηθείκελν νηθνλνκηθήο – 

εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο, εκπίπηνπλ ζην πξνζηαηεπηηθφ πεδίν ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο. Απηά 
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ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη θάπνηα πνιχ πξνζσπηθά αληηθείκελα, π.ρ. έλα κνλαδηθφ, 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, απηνθίλεην. 
136

  

6. ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΗ ΔΙΑΝΟΙΑ (ΑΚ 60) 

Πξφθεηηαη γηα ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο, φπσο είλαη ηα ινγνηερληθά 

θαη ηα θαιιηηερληθά έξγα ή νη εθεπξέζεηο, ζηα νπνία αλαγλσξίδνληαη, βάζεη ηεο ΑΚ 60 θαη 

εηδηθψλ λφκσλ (π.ρ. Ν. 2121/1993), απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο, πνπ 

παξέρνπλ εζηθέο θαη πεξηνπζηαθέο εμνπζίεο. 

7. ΥΑΙΡΑ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ 

ηε ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ πεξηιακβάλνληαη φια ηα γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ πξνζψπνπ, ηα 

νπνία δελ είλαη γλσζηά θαη ην ίδην επηζπκεί λα παξακείλνπλ θξπθά. Σα γεγνλφηα απηά κπνξεί λα 

αλάγνληαη ζηελ θαζαξά ηδησηηθή (π.ρ. θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά 

ειαηηψκαηα, ηξφπνο δηαβηψζεσο, νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θιπ.) ή ηε δεκφζηα - ελ επξεία ελλνία - 

(π.ρ. επαγγεικαηηθά κπζηηθά, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πειαηεία θιπ.) δσή ηνπ πξνζψπνπ. Σν 

απφξξεην πξνζηαηεχεηαη ηφζν κε ζπληαγκαηηθέο (π.ρ. 9 § 1 εδ. β΄), φζν θαη κε πνηληθέο (π.ρ. 248 

επ., 370 επ. ΠΚ) δηαηάμεηο. πλαθήο είλαη θαη ε λνκνζεζία (Ν. 2472/1997) ζρεηηθά κε ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηδίσο αλ ιάβνπκε ππφςε πφζν εππξφζβιεηε 

είλαη ζήκεξα - ιφγσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο - ε ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ. θαίξα 

απνξξήηνπ έρνπλ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα (π.ρ. νξγάλσζε, πειαηεία, πξνκεζεπηέο, νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ηερληθά κπζηηθά). 

8. ΣΟ ΑΤΛΟ ΣΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

Ζ νηθηαθή ή επαγγεικαηηθή ζηέγε απνηειεί θαη απηή αγαζφ - ζπληειεζηή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ε πξνζηαζία ηεο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ζθαίξαο ηνπ 

απνξξήηνπ. Δηδηθφηεξα, ζρεηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη κε ηα ά. 9 § 1 εδ. α΄ . θαη 241 θαη 334 

ΠΚ. Λφγσ ηεο πξνζηαζίαο απηήο, θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο κε ηηο αγσγέο ηεο θπξηφηεηαο, ηεο 

λνκήο θαη ηεο θαηνρήο θιπ., ππνζηεξίδεηαη, φρη φκσο νξζψο, φηη είλαη «κάιινλ πεξηηηή ε θαη’ ά. 

57 ΑΚ πξνζηαζία». 
137

 Σν άζπιν ηεο θαηνηθίαο θαηαιακβάλεη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα.  
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 Βι. ζρεηηθά: Montschenbacher vs. R.J. Reynolds Tobacco Co 498 F 2d, 821 (9
th

 Cir., 1974), φπνπ κηα 

θαπλνβηνκεραλία ρξεζηκνπνίεζε έλα αγσληζηηθφ απηνθίλεην, ην νπνίν έκνηαδε πάξα πνιχ κε απηφ ζπγθεθξηκέλνπ 

νδεγνχ αγψλσλ δξφκνπ. Σν απηνθίλεηφ ηνπ είρε θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Σν δηθαζηήξην έθξηλε φηη 

απνηειεί ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ.  

137
 Α. Γαδήο, Γελ. Αξρ. Β/1 § 44 ΗΗ 1 z. 
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9. ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ 

Σα θνηλά ζε φινπο θαη ηα θνηλήο ρξήζεσο πξάγκαηα (970 ΑΚ) απνηεινχλ φρη απιψο ην 

πεξηβάιινλ αιιά «θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε πξνζσπηθφηεηα θαη είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ εμαζθάιηζε πνηφηεηαο δσήο». 
138

 Ζ κε ξχπαλζε, ε δηαηήξεζε, ε πξνζηαζία 

θαη ε αθψιπηε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ αγαζά, πνπ εληάζζνληαη ζην δηθαίσκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. 
139

  

Παξάδεηγκα: Ο Α ηδηνθηήηεο εξγνζηαζίνπ, δηνρεηεχεη κε αγσγφ ζηε ζάιαζζα ηα ιχκαηα ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαη πξνθαιεί ζνβαξή ξχπαλζε. Ο Β, θάηνηθνο κηαο παξαζαιάζζηαο πεξηνρήο θνληά 

ζην εξγνζηάζην ηνπ Α, εκπνδίδεηαη ιφγσ ηεο ξχπαλζεο λα ρξεζηκνπνηεί ειεχζεξα ηε ζάιαζζα. Ωο 

εθ ηνχηνπ, πξνζβάιιεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Β. 140
 

Δλδεηθηηθή είλαη, ελ πξνθεηκέλσ, θαη ε ππ’ αξηζκ. 537/1966 
141

 απφθαζε ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, «επί πξαγκάησλ θνηλήο ρξήζεσο αλεθφλησλ εηο ηελ Κνηλφηεηα 

δχλαληαη λα αζθήζνπλ ηα θαη’ ά. 59 θαη 932 ΑΚ δηθαηψκαηα θαη κέιε απηήο. Οξζψο δε εγέλεην 

δεθηή παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο κέινπο Κνηλφηεηνο εηο ηε δίθε επί παξάβαζεο θαζήθνληνο 

ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, αδξαλήζαληνο εηο ην λα ιάβεη κέηξα θαηά ηνπ θαηαιαβφληνο θνηλνηηθή 

έθηαζε».  

Με πξφζθαηε απφθαζή ηνπ, 
142

 ν Άξεηνο Πάγνο δέρζεθε φηη ππάξρεη πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο κε ηελ θαηαζηξνθή ή απνςίισζε δεκφζηνπ δάζνπο (57 εδ. α΄ θαη 967 ΑΚ). 

ηελ έλλνηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ πξάγκαηνο ππάγεηαη θαη ην δεκφζην δάζνο, ην νπνίν 

αλαγλσξίδεηαη απφ ην δίθαην σο πεξηβαιινληηθφ αγαζφ, πνπ εληάζζεηαη ζηα αηνκηθά θαη 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα (ά. 24 § 1 .) θαη δηαηεξεί ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα ηνπ σο δάζνο 

αθφκα θαη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ή απνςίισζή ηνπ (ά 117 § 3 .), ζεκειηψλεηαη δε θαη δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο ζε βάξνο εθείλνπ πνπ πξνθαιεί ξχπαλζε ή άιιε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

(ά. 29 ηνπ Ν. 1650/1986). Ζ παξάλνκε πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο επί ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

κπνξεί λα ζπλίζηαηαη είηε ζε απζαίξεην απνθιεηζκφ ηεο πξνζβάζεσο ζε δεκφζην δάζνο, είηε ζε 

αιινίσζε ηεο θπζηνγλσκίαο ή θαηαζηξνθή ηνπ, κε ζπλέπεηα λα ππνβαζκίδεηαη (γηα ιφγνπο 
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 Η. Καξάθσζηαο, Πεξηβάιινλ θαη αζηηθφ δίθαην, 1986, ζ. 24. 

139
 ΜΠξσηΝαππι 163/1991, ΝνΒ 39, ζ. 786 (κε ζρφιην Η. Καξάθσζηα). Βι. αλαιπηηθά ηελ πξνβιεκαηηθή γηα ην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ αξραηνηήησλ, σο θνηλφρξεζησλ ή ηδηφρξεζησλ πξαγκάησλ, ζε Η. Καξάθσζηα, Σν 

δίθαην ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 2012, ζει. 185 – 189. 

140
 Α. Γεσξγηάδεο, Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνχ Γηθαίνπ, 2002, ζει. 155. 

141
 ΑΠ 537/1966, ΠνηλΥξνλ ΗΕ ,́ ζ. 210. 

142
 ΑΠ 207/2010, ΝνΒ 2010, ζει. 1743. Οκνίσο είρε θξίλεη θαη ε ΑΠ 407/2007. 
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αηζζεηηθήο, αλαςπρήο θαη πγηεηλήο) ε πνηφηεηα δσήο ησλ επξηζθνκέλσλ δηαξθψο ή πξνζθαίξσο 

ζε ηνπηθή ζρέζε κε ην δεκφζην δάζνο.  

10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΚΑΙ ΑΝΕΛΙΞΗ 

Ζ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε θαη αλέιημε είλαη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηα νπνία 

έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην ρψξν ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ. Έηζη ζηελ πινχζηα 

λνκνινγία έρεη θξηζεί φηη απνηειεί πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ν 

ππνβηβαζκφο ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν, 
143

 ε άξλεζε απνδνρήο ππεξεζηψλ, ε αδηθαηνιφγεηε 

ζηέξεζε πξναγσγήο θαη ε κε αλάζεζε εξγαζίαο αλάινγεο κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα 

ηνπ εξγαδνκέλνπ. 
144

  

Σ. ΥΟΡΕΙ 145 

1. ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ 

Α. Ο ΑΝΘΡΨΠΟ  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ιφγνο γηα δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πξνυπνηίζεηαη ινγηθά ε 

χπαξμε ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ, ελφο αλζξψπνπ δειαδή, κε ηνλ νπνίν απηφ ζπλδέεηαη άξξεθηα. 

χκθσλα κε ηελ ΑΚ 35 «ην πξφζσπν αξρίδεη λα ππάξρεη κφιηο γελλεζεί δσληαλφ». 

Οξηνζεηψληαο ρξνληθά ηελ έλαξμε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, νξηνζεηεί θαλείο ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε ηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ά. 5 § 1  σο 

δηθαηψκαηνο ινγηθά πξφηεξνπ θάζε δηθαηψκαηνο, αηνκηθήο ειεπζεξίαο ή θαη απινχ έλλνκνπ 

ζπκθέξνληνο. Πξφθεηηαη γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ δηθαησκάησλ.  

Όκσο, ν εξκελεπηηθφο πξνζδηνξηζκφο κηαο ηφζν αφξηζηεο θαη αμηνινγηθά θνξηηζκέλεο 

έλλνηαο, φπσο «άλζξσπνο», έζησ θαη βαζηζκέλε φρη ζηηο ππνθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο ηνπ 

εξκελεπηή, αιιά ζηηο γεληθά επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο (ζην πιαίζην ηεο αληηθεηκεληθήο 

εξκελείαο ηνπ φξνπ), δελ κπνξεί παξά λα νδεγήζεη ζε βαζχηεξεο πξνζσπηθέο ζθέςεηο. Σνχην, 

θαζψο «είλαη ηφζε ε ινγηθή απφζηαζε πνπ πξέπεη λα δηαλπζεί απφ ην γξάκκα ηνπ λφκνπ κέρξη 

ην δεηνχκελν λφεκά ηνπ, ψζηε ν εξκελεπηήο ζα πξέπεη λα δηαβεί έλα δχζβαην πξνζσπηθφ 

δξφκν, φρη απαιιαγκέλν απφ ηνλ θίλδπλν ηεο απζαηξεζίαο, κηαο θαη φιεο νη γλσζηέο κέζνδνη 
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 ΔθΑζ 7667/1990, ΔιιΓλε 34, ζ. 85. 

144
 ΔθΑζ 8905/1991, ΔιιΓλε 34, ζ. 220. 

145
 εκεηψλεηαη, φηη ζε απηφ ην ηκήκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο θνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη ζην νηθείν θεθάιαην φζνλ αθνξά ζηνπο θνξείο ηεο αμίσζεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο.  
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λνκηθήο εξκελείαο επηλνήζεθαλ γηα λα νδεγνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα ιηγφηεξν ππαξμηαθά, βαζηά 

θαη ξσκαιέα». 
146

 

Β. Ο ΚΤΟΥΟΡΟΤΜΕΝΟ  

Ζ ξχζκηζε ηεο ΑΚ 35 γηα ηελ έλαξμε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζα ήηαλ αλεπηεηθήο φζνλ 

αθνξά ηελ αζηηθή πξνζηαζία ησλ θπνθνξνπκέλσλ, αλ δελ ζπκπιεξσλφηαλ κε ηνλ θαλφλα ηεο 

ΑΚ 36. Καη απηφ, δηφηη ζπκβαίλεη ζπρλά λα ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο 

πεξηζηαηηθά, ηα νπνία ζα επεξέαδαλ νπζησδψο ηηο έλλνκεο ζρέζεηο ηνπ θπνθνξνπκέλνπ, εάλ είρε 

ήδε γελλεζεί. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη κφλν ησλ θπνθνξνπκέλσλ ε 

ΑΚ 36 πξνβιέπεη φηη «σο πξνο ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ επάγνληαη ην θπνθνξνχκελν ζεσξείηαη 

γελλεκέλν, αλ γελλεζεί δσληαλφ». Δπνκέλσο, ε δηάηαμε θαζηεξψλεη έλα πιάζκα δηθαίνπ.  

Πιάζκα δηθαίνπ ή λνκηθφ (ή δηθαητθφ) πιάζκα είλαη ε θαηά ηε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε 

εμίζσζε ελφο πεξηζηαηηθνχ κε έλα άιιν (ελψ ηα δχν πεξηζηαηηθά δελ είλαη φκνηα). Ο 

πεξηγξαθηθφο απηφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ λνκηθνχ πιάζκαηνο γίλεηαη δεθηφο (κε δηάθνξεο 

επηκέξνπο παξαιιαγέο) απφ ηελ θξαηνχζα γλψκε. Σν λνκηθφ πιάζκα θαη ε έλλνηά ηνπ απνηειεί 

αληηθείκελν έξεπλαο (θαη κάιηζηα απφ παιηά) φρη ηφζν απφ ηνπο δνγκαηηθνχο ηνπ δηθαίνπ αιιά 

απφ ηνπο αζρνινχκελνπο κε ηε γεληθή ζεσξία θαη θηινζνθία ηνπ δηθαίνπ.  

ην πιαίζην ησλ εξεπλψλ απηψλ έρνπλ δηαηππσζεί πνηθίιεο απφςεηο γηα ηελ έλλνηα (θαη 

ηελ θχζε) ηνπ λνκηθνχ πιάζκαηνο. Οη γλψκεο απηέο δέρνληαη ην λνκηθφ πιάζκα σο έλα απφ ηα 

κέζα ηεο λνκνζεηηθήο ηερληθήο, άιιεο δέρνληαη ηε ινγηθή ηεο ππάξμεψο ηνπ θαη άιιεο δέρνληαη 

φηη ππάξρνπλ «πξαγκαηηθά» θαη «κε πξαγκαηηθά» ή «θαηλνκεληθά» λνκηθά πιάζκαηα. Καηά ηε 

λεφηεξε δηδαζθαιία 
147

 απφ ην γξάκκα κηαο δηαηάμεσο θαίλεηαη λα πξνθχπηεη θαζηέξσζε 

λνκηθνχ πιάζκαηνο, φηαλ έλα πεξηζηαηηθφ εμηζψλεηαη κε έλα άιιν, ελψ ηα δχν πεξηζηαηηθά δελ 

είλαη φκνηα, 
148

 ψζηε θαη γηα ηα δχν αλφκνηα απηά πεξηζηαηηθά ε έλλνκε ζπλέπεηα λα είλαη ε 

ίδηα.  

ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηεο ΑΚ 36 ηα δηθαηψκαηα, πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε 

θπζηθήο πξνζσπηθφηεηαο, απνλέκνληαη ζε νληφηεηεο πνπ ν λφκνο εμνκνηψλεη κε θπζηθά 
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 Κ. Υξηζηνδνχινπ, Γελεηηθή αιήζεηα θαη θαηλφκελν δηθαίνπ ζηε ζπγγέλεηα, ζην βηβιίν: Ηαηξηθή ππνβνήζεζε 

ζηελ αλζξψπηλε αλαπαξαγσγή θαη αζηηθφ δίθαην, 2002, ζει. 239 επ. (245). 
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 Γ. Μεηζφπνπινο, Σν πξφβιεκα ηεο έλλνηαο ηνπ δηθαητθνχ πιάζκαηνο, 1998, (β  ́έθδνζε 2003). 
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 Η. ππξηδάθεο, Καλφλαο δηθαίνπ, δηάηαμε λφκνπ, πιάζκα δηθαίνπ θαη αλάινγε εθαξκνγή, ΔθΑΓ 2008, ζει. 259 

επ. (262). 
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πξφζσπα, κνινλφηη δελ έρεη ιάβεη ρψξα ην γεγνλφο ηεο γέλλεζεο - θαη καιηζηα δσληαλνχ - ηνπ 

θνξέα απηψλ ησλ δηθαησκάησλ. 
149

  

Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ πιάζκαηνο είλαη: Πξψηνλ, λα ππάξρεη θπνθνξνχκελνο, 

δειαδή λα έρεη ήδε ιάβεη ρψξα ην γεγνλφο ηεο ζχιιεςεο θαηά ηνλ ρξφλν επαγσγήο ηνπ 

δηθαηψκαηνο. Γεχηεξνλ, ην θπνθνξνχκελν λα γελλεζεί δσληαλφ. Απηή ε πξνυπφζεζε απνηειεί 

λνκηθή αίξεζε (conditio iuris) κε απνηέιεζκα, ε θηήζε ησλ δηθαησκάησλ απφ ηνλ 

θπνθνξνχκελν λα είλαη πξνζσξηλή θαη κεηέσξε κέρξη ηελ πιήξσζε ή ηελ νξηζηηθή καηαίσζε 

ηεο αίξεζεο. Αλ ε αίξεζε πιεξσζεί, δειαδή ν θπνθνξνχκελνο γελλεζεί δσληαλφο, ε θηήζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαζίζηαηαη νξηζηηθή, θαη βέβαηα αλαδξνκηθψο απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο 

επαγσγήο ηνπο. Αλ ε αίξεζε καηαησζεί, δειαδή ν θπνθνξνχκελνο δελ γελλεζεί δσληαλφο, ηφηε 

ζεσξείηαη, φηη δελ απέθηεζε πνηέ δηθαηνθηεηηθή ηθαλφηεηα θαη ηα επαρζέληα ζε απηφλ 

δηθαηψκαηα αίξoληαη αλαδξνκηθψο.  

Ζ ΑΚ 36 εθαξκφδεηαη ζε φια ηα δηθαηψκαηα, αθφκε θαη φηαλ δελ ππάξρεη εηδηθή ξχζκηζε 

ζην λφκν. 
150

 Κξαηνχζα θαη νξζή είλαη ε γλψκε πνπ δέρεηαη φηη θαη ν θπνθνξνχκελνο έρεη 

δηθαίσκα πξνζσπηθφηεηαο, ην νπνίν φκσο - ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ – «είλαη αηειέο 

θαη κεηέσξν». 
151

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ ν 

θπνθνξνχκελνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα είλαη δηάδηθνο (ά. 62 εδ. α΄ ΚπνιΓ).  

Γηα ηελ πιήξε δηεξεχλεζε ηνπ εδψ εμεηαδφκελνπ δεηήκαηνο πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ θαη 

ηα αθφινπζα. Ζ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαηέζηεζε δπλαηή ηελ εμσζσκαηηθή ηερλεηή 

γνληκνπνίεζε, ε νπνία δεκηνπξγεί πνηθίια λνκηθά πξνβιήκαηα. Σν εμσζσκαηηθά 

γνληκνπνηεκέλν σάξην είλαη έλαο ελ δπλάκεη δσληαλφο νξγαληζκφο, ν νπνίνο «πξέπεη λα 

ζεσξεζεί σο θπνθνξνχκελνο απφ ηελ ζηηγκή ηεο γνληκνπνίεζεο ζην δνθηκαζηηθφ ζσιήλα» 
152

 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα ηνπ αλαγλσξίδνληαη φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ θπνθνξνχκελνπ. 

Γ. ΣΟ ΠΡΟΕΜΒΡΤΟ  

Σν πξνέκβξπν ζα πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί πξφζσπν, φηαλ ηειηθά γελλεζεί. Μάιηζηα, φρη 

επθαηαθξφλεηε επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ πξνεκβξχνπ σο πξνζψπνπ ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα αξπζζεί απφ ην άξζξν 18 ηεο χκβαζεο ηνπ Oviedo (Ν. 2619/1998), πνπ 
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νξίδεη, φηη «ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο επηηξέπεη ηελ έξεπλα ζε έκβξπα in vitro ζα 

εμαζθαιίζεη ηελ επαξθή πξνζηαζία ηνπ εκβξχνπ».  

Με ηε δηάηαμε απηή, ν δηεζλήο λνκνζέηεο θαζηεξψλεη ad hoc ην πξνέκβξπν σο απηνηειή 

θνξέα πξνζηαζίαο, άζρεηα απφ ην πξφζσπν θαη ηελ ζέιεζε ησλ γνλέσλ ηνπ, ησλ ηαηξψλ θιπ. 

Φαίλεηαη πνιχ δχζθνιν, ζην πιαίζην κηαο ηέηνηαο δηαηχπσζεο, λα ππνζηεξηρζεί φηη ην 

πξνέκβξπν απνηειεί «πξάγκα αλάμην λνκηθήο πξνζηαζίαο», αλ ν θχξηφο ηνπ ην δηαζέζεη, ή – 

έζησ – άμην κφλν εθείλεο ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζα επηιέμεη ν θχξηφο ηνπ. Παξφκνηα 

ζπκπεξάζκαηα «ππαγνξεχεη θαη ην ά. 5 § 5 ., πνπ πξνζηαηεχεη ηε γελεηηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ θαη αλάγεη επνκέλσο ην πξφζσπν ζε θνξέα ελλφκσλ αγαζψλ πξηλ απφ ηελ εκθχηεπζε 

ζηελ κήηξα (αθνχ ε γελεηηθή ηαπηφηεηα πξνυπάξρεη απηήο)». 
153

 

2. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ 

 Ννκηθφ πξφζσπν είλαη έλσζε πξνζψπσλ ή ζχλνιν πεξηνπζίαο πνπ επηδηψθεη ή 

εμππεξεηεί νξηζκέλν ζθνπφ θαη έρεη αλαρζεί (απφ ην δίθαην) ζε ππνθείκελν δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ (ΑΚ 61). Απφ ηε θχζε ησλ πξαγκάησλ, ε ηθαλφηεηα δηθαίνπ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ δελ κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε έλλνκεο ζρέζεηο πνπ πξνυπνζέηνπλ ηδηφηεηεο θπζηθνχ 

πξνζψπνπ. Ρεηά ζηελ ΑΚ 62, θαζηεξψλεηαη ν απηνλφεηνο απηφο θαλφλαο. Έηζη π.ρ. ην λνκηθφ 

πξφζσπν δελ κπνξεί λα είλαη ππνθείκελν νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ (π.ρ. γάκνπ, πηνζεζίαο, 

ζπγγέλεηαο, επηηξνπείαο), δελ κπνξεί λα θαηαζηεί εμ αδηαζέηνπ θιεξνλφκνο (εμαίξεζε: ΑΚ 

1824) αθνχ ε εμ αδηαζέηνπ, θαζψο θαη ε αλαγθαζηηθή θιεξνλνκηθή δηαδνρή πξνυπνζέηνπλ 

ζπγγέλεηα, νχηε λα θιεξνλνκεζεί (βι. ΑΚ 1710 ζε ζπλδπαζκφ κε ΑΚ 72, 77) θιπ.  

Απφ ηα αλσηέξσ εθηεζέληα, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, φηη θνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο είλαη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ - ζχκθσλα κε ηελ θξαηνχζα ζηε ζεσξία 

θαη λνκνινγία άπνςε - ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο είλαη ε επσλπκία, ε θήκε, ε ζθαίξα 

ηνπ απνξξήηνπ θαζψο θαη ε ειεχζεξε αλάπηπμε δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπλζήθεο πγηνχο 

αληαγσληζκνχ. 
154

  

3. ΕΝΨΕΙ ΠΡΟΨΠΨΝ ΦΨΡΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ 

 Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, πνπ δελ απνηεινχλ ζσκαηείν, πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΑΚ 107. 

Πξφθεηηαη γηα ελψζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε νξηζκέλεο θνηλήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζθνπνχ. Σέηνηεο ελψζεηο κπνξνχλ λα είλαη απηέο πνπ 
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έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ, απηέο πνπ έρνπλ ιηγφηεξα απφ είθνζη κέιε, ή θαη απηέο πνπ 

πιεξνχλ κελ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηε ζχζηαζε ζσκαηείνπ, αιιά ηα κέιε ηνπο γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο δελ επηζπκνχλ λα ιάβεη ε έλσζή ηνπο ηελ κνξθή ηνπ ζσκαηείνπ. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ελψζεηο έρνπλ ζσκαηεηαθφ ραξαθηήξα, δειαδή ε ηαπηφηεηα ησλ 

κειψλ είλαη αδηάθνξε, ζε αληίζεζε κε ηελ αζηηθή εηαηξία, φπνπ ε κεηαβνιή ησλ πξνζψπσλ ησλ 

εηαίξσλ επηδξά ζηελ ππφζηαζε ηεο ελψζεσο, φπσο π.ρ. πξνθχπηεη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο 760, 761 

θαη 773-775 ΑΚ.  

Παξάδεηγκα: Γέθα ζπγγξαθείο έξγσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο 

(ζελαξηνγξάθνη) ζέινπλ λα ζπλαζπηζζνχλ έλαληη ησλ παξαγσγψλ γηα λα πξναζπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Παξάιιεια ζέινπλ λα ζπγθεληξψζνπλ ρξήκαηα γηα λα 

εληζρχζνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ζέζε θαη ελδερνκέλσο λα παξάγνπλ ζην κέιινλ νη ίδηνη ηηο 

ηαηλίεο κε βάζε ηα έξγα ηνπο. Ιδξχνπλ ινηπφλ κηα έλσζε πξνζψπσλ ηεο ΑΚ 107 κε θεξδνζθνπηθφ 

ζθνπφ θαη κε κέιε ιηγφηεξα ησλ είθνζη. 

Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζσπηθφηεηαο ηεο ελψζεσο πξνζψπσλ ππάξρνπλ 

ηζρπξέο ακθηβνιίεο - αθξηβψο γηα ηνλ ιφγν φηη ε έλσζε «δελ έρεη (λνκηθή) πξνζσπηθφηεηα, θαη 

άξα, δελ κπνξεί λα είλαη ππνθείκελν δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ». 
155

 Δληνχηνηο, ελφςεη ηεο 

ζσκαηεηαθήο ηεο νξγαλψζεσο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί, 
156

 φηη θαη ε έλσζε έρεη δηθφ ηεο 

δηθαίσκα πξνζσπηθφηεηαο, αηειέο θαη πεξηνξηζκέλν κφλν ζε νξηζκέλεο εθδειψζεηο ηεο θνηλήο 

δξάζεσο ηεο ελψζεσο (π.ρ. επσλπκία, θήκε θιπ.). Αλ δελ γίλεη δεθηφ ην δηθαίσκα 

πξνζσπηθφηεηαο ηεο ελψζεσο, ηφηε φιεο νη πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο ηεο «πξνζσπηθφηεηαο» ηεο 

ελψζεσο απνηεινχλ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ επηκέξνπο κειψλ ηεο, ηα νπνία θαη 

έρνπλ ηελ αληίζηνηρε πξνζηαζία. 

Ζ. ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ  

1. ΪΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΕΙ ΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

Κξίλεηαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηεί, αξρηθά, ε έλλνηα ηεο πξνζβνιήο, έηζη ψζηε, ζηε 

ζπλέρεηα, λα εξεπλεζεί ην ζηνηρείν ηνπ παξαλφκνπ απηήο. Δίλαη γλσζηφ, φηη ε πξνζσπηθφηεηα, 

σο λνκηθψο ζεκαληηθή έλλνηα, δελ εμεηδηθεχεηαη νχηε θαηά πιάηνο νχηε θαηά βάζνο ζηνλ ΑΚ. Ζ 

ΑΚ 57 § 1 εδ. α΄ νξίδεη απιψο, φηη «φπνηνο πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ 

έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα αξζεί ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ». Καηά 
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ζπλέπεηα, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο γίλεηαη απφ ηνλ εθαξκνζηή ηνπ 

δηθαίνπ. Γηα λα ππάξρεη, φκσο, πξνζβνιή «πξέπεη ε ζπκπεξηθνξά λα βάιιεη θαηά νπνηαζδήπνηε 

εθδήισζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ρσξίο λα ζπληζηά πξνζβνιή ε – έζησ θαη παξάλνκε – 

πξφθιεζε αληαλαθιαζηηθψλ ζπλεπεηψλ ζηελ αηνκηθή ζθαίξα». 
157

  

Σα έλλνκα αγαζά πνπ πεξηθιείνληαη ζην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, δελ απνηεινχλ 

απηνηειή ηδηαίηεξα δηθαηψκαηα, αιιά επηκέξνπο εθθάλζεηο ή πιεπξέο ηνπ εληαίνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, έηζη ψζηε πξνζβνιή νπνηαζδήπνηε εθθάλζεσο ηεο πξνζσπηθφηεηαο λα 

ζεκαίλεη θαη πξνζβνιή ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 
158

 Δληνχηνηο, ε ad hoc εμεηδίθεπζε 

ηνπ κεξηθφηεξνπ αγαζνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ πξνζβάιιεηαη θάζε θνξά είλαη απαξαίηεηε, 

δηφηη ε έλλνκε πξνζηαζία ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζβαιιφκελνπ αγαζνχ θαη ηνπ ηξφπνπ πξνζβνιήο. Πάλησο, δελ απνθιείεηαη ε παξάιιειε 

πξνζβνιή πεξηζζφηεξσλ εθθάλζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο π.ρ. ηφζν ηεο εηθφλαο ηνπ 

πξνζψπνπ, φζν θαη ηνπ απνξξήηνπ ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ζπλνιηθή 

πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θξίλεηαη ζνβαξφηεξε, 
159

 δηαπίζησζε πνπ έρεη 

ζεκαζία θαηά ηελ έλδηθε, θαη φρη κφλνλ, αμηνιφγεζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

Ζ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή. Ζ εζσηεξηθή, 

πξνζβνιή ή απηνπξνζβνιή πξνέξρεηαη απφ ην ίδην ην πξφζσπν. Γελ ξπζκίδεηαη ζηνλ Αζηηθφ 

Κψδηθα, απαγνξεχεηαη, φκσο, ιφγσ ηνπ αλαπαιινηξίσηνπ ραξαθηήξα ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Απαγνξεχεηαη, ηδίσο, φηαλ έρεη αληίθηππν ζην δεκφζην ζπκθέξνλ, π.ρ. είλαη άθπξε ε παξαίηεζε 

ηνπ πξνζψπνπ απφ ηα πξντφληα ηεο δηάλνηάο ηνπ (60 ΑΚ), έηζη ψζηε «λα κελ αλαγλσξίδεηαη σο 

δεκηνπξγφο ηνπ έξγνπ ηνπ απηφο αιιά θάπνηνο άιινο». 
160

 Δμσηεξηθή πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ελέρεη θάζε πξάμε ηξίηνπ πξνζψπνπ, κε ηελ νπνία δηαηαξάζζεηαη ε θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο πξνζβνιήο ππάξρνπζα θαηάζηαζε σο πξνο ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ζε θάζε δε έθθαλζε αληηζηνηρεί θαη ηδηαίηεξνο ηξφπνο πξνζβνιήο πνπ κπνξεί 

λα ζπληειεζηεί θαη κε παξάιεηςε.  

Σα αλσηέξσ δεηήκαηα δελ αθήλνπλ αλεπεξέαζην θαη ηνλ ρψξν ηνπ δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ. 

Αμηα κλείαο, ζην πιαίζην απηφ, είλαη ε ΑΠ 273/2008, 
161

 ε νπνία αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο 

πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε πεξίπησζε άθπξεο εθηέιεζεο. πγθεθξηκέλα, ν θαζνχ ε 
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εθηέιεζε πξνζβάιιεηαη, δηφηη εκθαλίδεηαη σο θαθνπιεξσηήο. Αλ είλαη άθπξε ε επηηαγή πξνο 

πιεξσκή, νη κεηαγελέζηεξεο πξάμεηο πνπ αθνινπζνχλ (εγγξαθή ζηα βηβιία θαηαζρέζεσλ θιπ.) 

κέρξη ηελ αθχξσζε ηεο επηηαγήο, δελ ηεινχλ ζε αηηηψδε ζπλάθεηα κε ηελ πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ νθεηιέηε. 

2. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΨΗ ΣΗ ΕΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ν παξάλνκνο 

ραξαθηήξαο ηεο πξνζβνιήο, ήηνη νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο, πξάμεο ή παξάιεηςεο, 
162

 ηξίηνπ ή 

ηξίησλ πξνζψπσλ, 
163

 πνπ επηθέξεη κεησηηθή δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε θάπνηα 

έθθαλζε ηεο ηειεπηαίαο. 
164

 

Αο πξνζεγγίζνπκε, ινηπφλ, εγγχηεξα ηελ έλλνηα ηνπ παξαλφκνπ, δήηεκα εμάιινπ πνπ έρεη 

εληφλσο απαζρνιήζεη ηφζν ζεσξία φζν θαη ηε λνκνινγία. χκθσλα κε ηελ κέρξη πξφηηλνο 

θξαηνχζα γλψκε ζηε λνκνινγία ε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη παξάλνκε, φηαλ 

αληηηίζεηαη ζε επηηαγέο ή απαγνξεχζεηο ηεο ελλφκνπ ηάμεσο. 
165

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη 

παξφκνηα ε δηαηχπσζε αξθεηψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο δέρνληαη ην ζηνηρείν ηνπ 

παξαλφκνπ, φηαλ ππάξρεη δηάηαμε, ε νπνία απαγνξεχεη πξάμε πνπ πξνζβάιιεη έθθαλζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο αδηαθφξσο αλ ε δηάηαμε επξίζθεηαη ζην αζηηθφ, ην πνηληθφ, ην δεκφζην δίθαην 

ή ζε εηδηθνχο λφκνπο. 
166

  

Ζ δηάηαμε ηεο ΑΚ 57 ζεσξείηαη, δειαδή, ιεπθφο θαλφλαο δηθαίνπ, φπσο θαη ε δηάηαμε – 

σο πξνο ην ζηνηρείν ηνπ παξαλφκνπ – ηεο ΑΚ 914 πεξί αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο, ε νπνία 

παξαπέκπεη, σο πξνο ηελ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ παξαλφκνπ, ζην ζχλνιν ηεο 

έλλνκεο ηάμεο. 

Οξζφηεξν, φκσο, είλαη λα ζεσξεζεί, φηη ε «έλλνηα ηνπ παξαλφκνπ, σο πξνυπφζεζε 

εθαξκνγήο ηεο ΑΚ 57, δελ είλαη ηαπηφζεκε κε απηήλ ηεο ΑΚ 914». 
167

 Ζ δηαθνξά ζπλίζηαηαη 
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 ΑΠ 1609/2009, ΣΝΠ ΓΑ, ΑΠ 543/2009, ΝνΒ 57, ζει. 1709, ΑΠ 719/2007, ΝνΒ 55, ζει. 2156. 

163
 ε πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ, ηδξχεηαη παζεηηθή 

ελνρή εηο νιφθιεξνλ, εθφζνλ νη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, ελφςεη ησλ πεξηζηάζεσλ, εκθαλίδνπλ ελφηεηα (ΑΠ 

518/2008 ΣΝΠ ΓΑ, ΠΠξΘεζ 5803/2009, ΣΝΠ ΓΑ). 

164
 ΑΠ 31/2011 ΣΝΠ ΓΑ, ΑΠ 1609/2009 ΣΝΠ ΓΑ, ΑΠ 800/2006, ΔιιΓλε 2006, ζει. 1081. 

165
 ΜΠξσηΝαππι 304/1980, ΝνΒ 29, ζ. 583, ΔθΑζ 3962/1982, ΔιιΓλε 23, ζ. 489. Πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο  

 φρη κφλν κε έξγα αιιά θαη κε ιφγηα: ΔθΑζ 1756/1975, ΝνΒ 23, ζ. 1181. 

166
 ΑΠ 6338/1981, ΝνΒ 29, ζ. 1412. Δπξχηεξε ε δηαηχπσζε ζηελ: ΑΠ 1508/1988, (ΝνΒ 38, ζ. 63), φπνπ γίλεηαη 

δεθηφ φηη παξάλνκε είλαη ε πξνζβνιή, φηαλ δελ επηηξέπεηαη απφ ην δίθαην.  

167
 Η. Καξάθσζηαο, Σν δίθαην ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 2012, ζει. 144. 



Η. ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 
 

67 

ζην φηη ε δηάηαμε ηεο ΑΚ 57 θαζηεξψλεη έλα απφιπην δηθαίσκα, ην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο επί 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, κε ζπλέπεηα λα είλαη θαηαξρήλ απαγνξεπκέλε θάζε πξνζβνιή πνπ δελ 

είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε. 
168

 Με ηελ θξάζε «παξάλνκε πξνζβνιή», ν λφκνο δελ αμηψλεη 

πεξαηηέξσ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ παξαλφκνπ, αιιά πξνθαλψο ππνδειψλεη, φηη 

θάζε θνηλσληθψο απξφζθνξε επέκβαζε ζηελ πξνζσπηθφηεηα, 
169

 θαη εθφζνλ ν λφκνο δελ 

επηηξέπεη ξεηψο ηελ ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε (φπσο π.ρ. ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ, θαηά ην ά. 367 ΠΚ), είλαη παξάλνκε θαη επηζχξεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο έλλνκεο ζπλέπεηεο. 
170

  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε δηάηαμε ηεο ΑΚ 57 αμηνπνηείηαη ζπρλά απφ ηε λνκνινγία, 

πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ε πξνυπφζεζε ηνπ παξαλφκνπ ηεο ΑΚ 914, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

αλαθφινπζε ε πξνζθπγή ζε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί ν παξάλνκνο 

ραξαθηήξαο ηεο πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΚ 57, ε αμίσζε 

άξζεο ηεο πξνζβνιήο, παξάιεηςήο ηεο ζην κέιινλ θαη απνδεκίσζεο ηνπ θνξέα ηνπ δηθαηψκαηνο 

απνθιείεηαη κφλν αλ ζπληξέρεη γεληθφο ή εηδηθφο ιφγνο πνπ αίξεη ηνλ παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο 

πξάμεο, φπσο π.ρ. άκπλα (ά. 282 ΑΚ θαη ά. 22 επ. ΠΚ), ζπλαίλεζε ηνπ παζφληνο, εθπιήξσζε 

θαζήθνληνο (ά. 20 ΠΚ) θιπ. 
171

 

ε πξφζθαηεο απνθάζεηο θαίλεηαη, φηη ε λνκνινγία πξνζρσξεί ζηηο απφςεηο ηεο ζεσξίαο. 

Ζ ΑΠ 1609/2009 
172

 δέρεηαη, φηη παξάλνκε είλαη ε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φηαλ 

«γίλεηαη ρσξίο δηθαίσκα ή θαη’ ελάζθεζε δηθαηψκαηνο, ην νπνίν, φκσο, είλαη απφ ηελ άπνςε 

ηεο έλλνκεο ηάμεο κηθξφηεξεο ζπνπδαηφηεηαο, είηε αζθείηαη ππφ πεξηζηάζεηο, πνπ θαζηζηνχλ 

ηελ άζθεζε απηνχ θαηαρξεζηηθή ζχκθσλα κε ην ά. 281 ΑΚ ή ην ά. 25 § 3 ». 
173

 

Ζ θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απφςεσλ «ζπλίζηαηαη ζηελ αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο 

απνδείμεσο». 
174

 Καηά κελ ηελ πξψηε άπνςε, ζα πξέπεη ν ελάγσλ λα απνδείμεη, φηη ε πξνζβνιή 

αληηβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε λφκνπ, ελψ ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε άπνςε, ν ελαγφκελνο 
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 ΠΠνιΚνδ 22/2004, ΣΝΠ ΓΑ. 

169
 Έηζη θαη ΜΠξΘεζ 15461/2009 ΣΝΠ ΓΑ.  

170
 Πξβι. θαη ΑΠ 79/2010, ΣΝΠ ΓΑ, θαηά ηελ νπνία ε πξνζβνιή «[…] είλαη παξάλνκε, φηαλ ε επέκβαζε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ άιινπ δελ είλαη επηηξεπηή απφ ην δίθαην». Έηζη θαη ΑΠ 543/2009, ΝνΒ 57, ζει. 1709, ΑΠ 

1731/2008 ΣΝΠ ΓΑ, ΑΠ 1508/1988, ΝνΒ 38, ζει. 65. 

171
 Πξβι. ά. 28 εδ. 2 ειβεη. ΑΚ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «κηα πξνζβνιή είλαη παξάλνκε, εθηφο εάλ δηθαηνινγείηαη 

απφ ηελ ζπλαίλεζε ηνπ ζχκαηνο, απφ έλα πξνέρνλ ηδησηηθφ ή δεκφζην ζπκθέξνλ ή απφ ην λφκν». 

172
 ΑΠ 1609/2009, ΣΝΠ ΓΑ. 

173
 Οκνίσο, ΑΠ 1735/2009, ΣΝΠ ΓΑ, ΑΠ 1731/2008 ΣΝΠ ΓΑ, ΑΠ 719/2007, ΝνΒ 55, ζει. 2156. 

174
 Α. Γαδήο, Γεληθαί Αξραί Αζηηθνχ Γηθαίνπ – Σν θπζηθφλ πξφζσπνλ, 1973, § 44 ΗΗ 3. 
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ζα πξέπεη λα επηθαιεζηεί δηάηαμε, ε νπνία αίξεη ηνλ παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο πξνζβνιήο. Ο 

ελάγσλ αξθεί λα απνδείμεη ηελ χπαξμε πξνζβνιήο ζε πεξίπησζε πνπ ν ελαγφκελνο ηελ αξλείηαη. 

Υαξαθηεξηζηηθά, έγηλε δεθηφ ζηε λνκνινγία 
175

 φηη «θάζε επέκβαζε ζηελ πξνζσπηθφηεηα 

άιινπ, εθφζνλ δελ ηελ επηηξέπεη ν λφκνο, είλαη παξάλνκε», επηζεκαίλνληαο, κάιηζηα, ε ελ ιφγσ 

απφθαζε, φηη «ν ελαγφκελνο βαξχλεηαη κε ηελ απφδεημε ηπρφλ ιφγνπ πνπ αίξεη ην παξάλνκν».  

Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά, κε ηελ νπνία πξνζβάιιεηαη ε ρξήζε ή σθέιεηα 

θνηλνχ ζε φινπο ή θνηλφρξεζηνπ πξάγκαηνο, ζπληζηά παξάλνκε πξνζβνιή θαηά ηελ ΑΚ 57, 

δηφηη πξνζθξνχεη ζηελ ΑΚ 970 θαη ηαπηφρξνλα αληηβαίλεη ζηελ αξρή πνπ θαζηεξψλεη ε δηάηαμε 

ηνπ ά. 24 ηνπ πληάγκαηνο. 
176

 Δηδηθφηεξα, ε αλαγσγή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε 

απηνηειψο πξνζηαηεπφκελν θνηλφρξεζην αγαζφ θαζηεξψλεη θνηλσληθφ δηθαίσκα επί ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα ε παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφιαπζεο πεξηβαιινληηθψλ 

αγαζψλ λα ζπληζηά παξάλνκε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παξεκπνδηδνκέλνπ. 
177

 

Δληνχηνηο, «ελδερφκελε επίθιεζε θαη άιιεο, πξνζηαηεπηηθήο ηνπ πεξηβάιινληνο, δηάηαμεο 

εληζρχεη κελ ηελ ηδξπηηθή ηεο επζχλεο δηάηαμε ηεο ΑΚ 57, δελ είλαη, φκσο, αλαγθαία γηα ηελ 

θαηάθαζε ηνπ παξαλφκνπ». 
178

  

3. ΛΟΓΟΙ ΑΡΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ 

Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ 

Δθείλνο πνπ πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ άιινπ, κπνξεί λα επηθαιεζηεί ιφγνπο 

πνπ αίξνπλ ην παξάλνκν θαη νθείιεη λα ηνπο απνδείμεη. 
179

 Αληηζέησο, ν Η. ππξηδάθεο ζεσξεί 

φηη «ν ελαγφκελνο δελ θέξεη ην βάξνο απνδείμεσο ηεο ελζηάζεψο ηνπ, φηη πθίζηαηαη ιφγνο 

άξζεο ηνπ παξάλνκνπ ραξαθηήξα ηεο πξνζβνιήο». 
180

  

Ζ πξνζβνιή δελ είλαη παξάλνκε φηαλ: (i) πξνβιέπεηαη ξεηά ζε λνκνζεηηθή δηάηαμε (282-

286, 985 ΑΚ), (ii) ππάξρεη ζπλαίλεζε ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ δελ αληίθεηηαη ζην λφκν (ΑΚ 174), 
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 ΜΠξΚνξ 2145/2002 (αδεκ.). 

176
 Βι. ΔθΓσδ 192/2009 ΝΟΜΟ, θαηά ηελ νπνία ε πξνζβνιή ηνπ πεξηβάιινληνο ζπληζηά «… παξάλνκε 

πξνζβνιή θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57, 970 ΑΚ, φπσο απηέο εκπινπηίδνληαη απφ ην ά. 24 .» 

177
 ΑΠ 1731/2006, ΝνΒ 55, ζει. 441. 

178
 Γηα ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ «παξαλφκνπ» εηδηθά ζε ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, βι. Η. Καξάθσζηα, Σν δίθαην ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, 2012, ζει. 266 επ.  

179
 ΔθΑζ 6805/1987, Γ/λε 31, ζ. 1458, ΟιΑΠ 812/1980, ΝνΒ 29, ζ. 79, ΑΠ 835/1972, ΝνΒ 21, ζ. 205, Γ. 

Πιαγηαλάθνο, Σν δηθαίσκα επί ηεο ηδίαο πξνζσπηθφηεηαο, Διι Γ/λε 7, ζ. 101 επ., εκαληήξαο, φ.π., § 31, ζ. 289 επ. 

180
 Η. ππξηδάθεο, φ.π., ζ. 508.  
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π.ρ. ν Α ζπλαηλεί ζηελ θνπή ησλ καιιηψλ ηνπ απφ ην Β 
181

, ή ζηα ρξεζηά ήζε (178-179 ΑΚ), 

(iii) φηαλ δελ ππεξβαίλεη ην θνηλσληθψο απνδεθηφ κέηξν, π.ρ. ζπξψμηκν ζην ιεσθνξείν θαη (iv) 

φηαλ ε πξνζβνιή απνηειεί άζθεζε δηθαηψκαηνο ηνπ πξνζβάιινληνο, π.ρ. δπζκελήο θξηηηθή 

εζνπνηνχ γηα ζεαηξηθφ έξγν απφ θξηηηθφ ζεάηξνπ.  

Β. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ 

Άμηα κλείαο είλαη, θαηαξράο, ε ππ’ αξηζκ. 1466/1992 
182

 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Ζ ζπλέρηζε ρξήζεο απφ ηελ Δ.Π.Δ ηεο επσλπκίαο ηεο ζηελ νπνία 

πεξηέρεηαη ην φλνκα απνρσξήζαληνο εηαίξνπ δελ πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, αλ ν 

εηαίξνο ζπκθψλεζε θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο λα εμαθνινπζήζεη ην 

φλνκά ηνπ λα ππάξρεη ζηελ επσλπκία ηεο εηαηξίαο θαη κεηά ηελ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

απνρψξεζή ηνπ απφ απηή. Δπίζεο, ε αξρή ηεο αιήζεηαο ηεο επσλπκίαο ηεο εηαηξίαο ηζρχεη κφλν 

θαηά ηε ζχζηαζε ελψ κεηά θάκπηεηαη απφ ηελ αξρή ηεο δηάξθεηαο ηεο επσλπκίαο». 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά, φκσο, θαη ν ηξφπνο πνπ ε λνκνινγία καο αληηκεησπίδεη 

πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ ζπλδένληαη κε ηππηθψο λφκηκεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. ην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνβιεκαηηθήο, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ππ’ αξηζκ. 182/2001 
183

 απφθαζε 

ηνπ Δθεηείνπ Πάηξαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ αίξεηαη ην παξάλνκν ηεο πξνζβνιήο, ήηνη ηεο 

βιάβεο ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ εμαηηίαο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, απφ ηε λνκηκφηεηα 

ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο εγθαηάζηαζεο θεξαίαο εθ κέξνπο εηαηξίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ζ 

αλσηέξσ απφθαζε είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κία εθ ησλ πιεηφλσλ, πνπ εθαξκφδεη ηελ αξρή 

ηεο πξνθχιαμεο, κε βάζε ηελ νπνία, «αθφκε θαη αλ δελ είλαη βέβαηε ε επέιεπζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απνηειεζκάησλ, ελ πξνθεηκέλσ ησλ βηνινγηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη κέηξα πξνθχιαμεο γηα ηελ απνηξνπή ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ». 
184

 πλεπψο, ην 

γεγνλφο φηη ηεξείηαη ε λφκηκε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία δελ ζεκαίλεη άξζε ηνπ παξαλφκνπ ηεο 

πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ εληζρχεηαη, εάλ ιάβνπκε ππφςε, φηη ελ 

πξνθεηκέλσ πιήηηεηαη ε πγεία, ε ζεκαληηθφηεξε δειαδή πηπρή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ε ζηέξεζε ηεο νπνίαο θαζηζηά νπζηαζηηθά αλψθειε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

ινηπψλ. 
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 Α. Γεσξγηάδεο, φ.π., ζ. 130.  

182
 ΔιιΓλε 35, ζ. 405-406. 

183
 ΠεξΓηθ 2/2001, ζει. 249. 

184
 Η. Καξάθσζηαο, Σν δίθαην ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 2012, ζει. 205. 
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4. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

Οξζψο, ππνζηεξίρζεθε ζηελ ζεσξία, 
185

 φηη «ην παξάλνκν ηεο πξνζβνιήο απνηειεί 

ζηνηρείν ηεο βάζεσο ηεο αγσγήο». Δπεηδή, φκσο, ε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ παξάλνκε, ν πξνζβαιιφκελνο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα απνδείμεη απηφο 

ην παξάλνκν ηεο πξνζβνιήο. Ο ελάγσλ θέξεη ην βάξνο απφδεημεο ηεο πξνζβνιήο, φρη φκσο θαη 

ηνπ παξάλνκνπ ραξαθηήξα ηεο, ν νπνίνο ηεθκαίξεηαη αθνχ πξφθεηηαη γηα πξνζβνιή ηνπ 

απφιπηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Όπνπ, φκσο, απαηηείηαη αμηνινγηθή ζηάζκηζε 

ζπγθξνπφκελσλ αγαζψλ θαη ζπκθεξφλησλ, ην βάξνο απνδείμεσο ηνπ παξαλφκνπ θέξεη ν 

ελάγσλ. 

Δθηφο απφ ηηο απνξξένπζεο απφ ηελ ΑΚ 57 αμηψζεηο, ν πξνζβαιιφκελνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα, πέξα απφ ηελ απηνδχλακε πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, λα 

εγείξεη, επίζεο, αλαγλσξηζηηθή αγσγή γηα ηνλ παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο πξνζβνιήο (ά. 70 

ΚΠνιΓ), ήηνη γηα δηθαζηηθή δηάγλσζε νξηζκέλεο έλλνκεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ ζηγφκελν θαη 

ηνλ πξνζβνιέα. Δπνκέλσο, απιά πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν αλαγλσξηζηηθήο αγσγήο. Γηα παξάδεηγκα, «δελ είλαη λφκηκε ε αγσγή, κε ηελ νπνία 

ν ζηγφκελνο δεηεί λα αλαγλσξηζηεί, απιψο, φηη ν θξίζηκνο ηζρπξηζκφο πνπ πξνζβάιιεη ηελ ηηκή 

θαη ηελ ππφιεςή ηνπ είλαη αλαιεζήο». 
186

  

Η. ΤΓΚΡΟΤΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΨΝ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΕΟΤΝ Α ΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ  

ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΣΗ ΚΑΣΑΦΡΗΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΟ  

 Δάλ δελ ππάξρεη εηδηθή δηάηαμε, πξέπεη λα εξεπλάηαη ζε πνηφ απφ ηα επξηζθφκελα ζε 

ζχγθξνπζε δηθαηψκαηα, ε έλλνκε ηάμε απνδίδεη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ζπνπδαηφηεηα, εθηφο 

εάλ ε ελάζθεζε ηνπ επηθξαηέζηεξνπ δηθαηψκαηνο είλαη αλεπίηξεπηε θαηά ην ά. 281 ΑΚ, δηφηη 

ππφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο αληίθεηηαη πξνθαλψο ζηελ θαιή πίζηε, ζηα ρξεζηά ήζε ή 

ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ δηαγξάθεη ν θνηλσληθφο ή νηθνλνκηθφο ζθνπφο ηνπ θαηά πξνηίκεζε 

πξνζηαηεπφκελνπ απηνχ δηθαηψκαηνο. Ζ ζχγθξνπζε δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα επηιχεηαη - θαηά θαλφλα - εάλ δελ ππάξρεη εηδηθή δηάηαμε, κε βάζε γεληθέο 

αξρέο: π.ρ. ά. 282, 284, 285 ΑΚ ή 367 ΠΚ. 
187
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 Η. ππξηδάθεο, Γελ. Αξρ., φ.π., ζ. 508. 

186
 Η. Καξάθσζηαο, Σν δίθαην ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 2012, ζει. 366. 

187
 Η. ππξηδάθεο, φ.π., ζ. 500. 
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Παξαδείγκαηα 

(1) Ο Α ιέεη ζην Β φηη ν Γ πνπ ζα πξνζιεθζεί σο νηθνδηδάζθαινο πάζρεη απφ κεηαδνηηθή 

αζζέλεηα. Δίλαη λφκηκε ε πξνζβνιή ηνπ απνξξήηνπ ηνπ Γ γηα δηαθχιαμε ηεο πγείαο ηνπ Β θαη ηεο 

νηθνγελείαο ηνπ.  

(2) Ο Α ιέεη ζηε Β φηη ν Γ πνπ ζα παληξεπηεί είλαη λαξθνκαλήο ή εγθιεκαηίαο. Δίλαη λφκηκε 

ε πξνζβνιή ηεο ηηκήο θαη ηνπ απνξξήηνπ ηνπ Γ γηα ηε δηαθχιαμε ησλ ςπρηθψλ θαη πεξηνπζηαθψλ 

αγαζψλ ηεο Β.  

 πλεπψο, «ν δηθαζηήο ζα πξέπεη λα ζηαζκίζεη αμηνινγηθά ηα ζπγθξνπφκελα αγαζά θαη 

λα θαζνξίζεη ηα φξηά ηνπο. Μεηά ηελ αμηνινγηθή ζηάζκηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ 

ζπγθξνπφκελσλ αγαζψλ πξνηηκάηαη ην ζεκαληηθφηεξν θαη ζεσξείηαη λφκηκε ε πξνζβνιή ηνπ 

άιινπ». 
188

 

 Χο «αηρκή ηνπ δφξαηνο» γηα δεηήκαηα ζπγθξνχζεσλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ πξνζσπηθφηεηα ζεσξείηαη ην πεδίν δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ηχπνπ θαη ησλ ινηπψλ 

ΜΜΔ. 

Ο ηχπνο, θαηά ηελ θξαηνχζα θαη νξζφηεξε άπνςε, 
189

 «επηηειεί θνηλσληθφ θαη φρη 

δεκφζην ιεηηνχξγεκα, αζθψληαο θαζήθνληα ηα νπνία ν ίδηνο επηιέγεη βάζεη ηεο απνζηνιήο ηνπ 

θαη πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε ζχκπξαμε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο θνηλήο 

γλψκεο». Τπφ ηελ νπζηαζηηθή ηεο άπνςε, ε ειεπζεξνηππία θαηνρπξψλεηαη απφ ηελ επξχηεηα 

πνπ δηαηππψλεηαη ε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε (ά. 14 .), ε νπνία εθηφο απφ ηελ ειεχζεξε έθθξαζε 

δηαζθαιίδεη θαη ηελ ειεχζεξε δηάδνζε ηεο γλψκεο. Δίλαη εχινγε απηή ε πξνζηαζία ηνπ 

δηθαηψκαηνο έθθξαζεο θαη δηάδνζεο γλψκεο, δηφηη ην δηθαίσκα απηφ δελ είλαη έλα απιφ αηνκηθφ 

δηθαίσκα αιιά θαη δηαπιαζηηθφ ζηνηρείν ηεο δεκφζηαο γλψκεο θαη ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο ηνπ 

θπξίαξρνπ ιανχ. 
190

  

                                                           
188

 Γηα ζρεηηθά δεηήκαηα ζε ζρέζεηο εκπξαγκάηνπ δηθαίνπ, βι. Η. Καξάθσζηα, Ζ θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο ζηηο 

εκπξάγκαηεο ζρέζεηο, 2009. 

189
 Καξακνχληδνο, Ζ αξκνδηφηεο επί ησλ αδηθεκάησλ ηνπ ηχπνπ θαη ε λνκηθή ζεκαζία ηεο δεκνζηνγξαθηθήο 

ηδηφηεηαο, Αξκ 1963, ζει. 3 επ. Αληηζέησο, θαηά ην Ν. αξίπνιν απνηειεί εμνπζία θαη θαηά ηελ ΔθΠαηξ 55/1959 

(ΠνηλΥξνλ Α ,́ ζει. 101 επ.), άζθεζε δεκφζηαο ιεηηνπξγίαο. 

190
 Α. Μάλεζεο, Ζ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εληχπσλ θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ 

πξάμε, Σν 3, (1977), ζει. 2, Γ. Καζηκάηεο, Ζ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηεο απαγνξεχζεσο ησλ αθηζνθνιιήζεσλ, 

Σν 3, (1977), ζει. 37, Δ. Κξνπζηαιιάθεο, Δλεκεξσηηθφ εκείσκα, ΔιιΓλε 1987, ζει. 302. 
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Καηά ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Αλσηάηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεξκαλίαο, ε 

ειεπζεξία ηεο γλψκεο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη απνηειεί 

νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο ειεχζεξεο δεκνθξαηηθήο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο, ζην βαζκφ πνπ 

εγγπάηαη ηελ ειεχζεξε αληπαξάζεζε ηδεψλ, ε νπνία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

απηήο ηεο θξαηηθήο ηάμεο. 
191

  

ην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ ηνλίδεηαη, 
192

 φηη ε χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ 

είλαη νπζηαζηηθφ θξηηήξην γηα ηε δεκνθξαηηθφηεηα θαη ην θηιειεχζεξν πλεχκα ηνπ 

πνιηηεχκαηνο. Σν αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο εθθξάζεσο θαη δηαδφζεσο ησλ ζηνραζκψλ 

θαη δηα ηνπ ηχπνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ην δηθαίσκα ειεχζεξεο έθδνζεο 

θπθινθνξίαο θαη δηαδφζεσο εθεκεξίδσλ κε αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο φρη κφλν λα 

απέρεη απφ θάζε ελέξγεηα, δπλάκελε λα αλαηξέζεη ή λα παξαθσιχζεη νπζησδψο είηε ακέζσο είηε 

εκκέζσο ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ (π.ρ. άζθεζε ινγνθξηζίαο) αιιά θαη λα ιακβάλεη 

ηα θαηά πεξίπησζε πξφζθνξα κέηξα πξνο δηεπθφιπλζε ηεο αζθήζεψο ηνπ. 
193

  

 ηηο πεξηπηψζεηο εμαηνκηθεπκέλσλ πξνζβνιψλ θαηά ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ, φπσο 

είλαη θαηά θαλφλα ε εμχβξηζε θαη ε δπζθήκεζε (απιή ή ζπθνθαληηθή), δηα ηνπ ηχπνπ θαη ησλ 

άιισλ ΜΜΔ, δελ δεκηνπξγνχληαη ηδηαίηεξα ζπληαγκαηηθά πξνβιήκαηα φηαλ εθηφο απφ ηελ 

επηβνιή ησλ ζπλήζσλ θπξψζεσλ (πνηληθψλ θαη αζηηθψλ) δεηείηαη θαη ε ιήςε κέηξσλ 

πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα. Ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη, αληηζέησο, φηαλ απφ ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηελ ειεπζεξία ηεο επηζηήκεο θαη ηελ ειεπζεξία ηεο θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο, ν θχθινο ησλ πξνζψπσλ πνπ ελδέρεηαη λα ζηγνχλ είλαη επξχηαηνο, αλ φρη 

αθαζφξηζηνο, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο απνθαινχκελεο «ζπιινγηθέο» ή «νκαδηθνχ ραξαθηεξηζκνχ» 

πξνζβνιέο.  

Σν ΔΓΓΑ αληηκεησπίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα πεξηπηψζεηο απαγνξεχζεσλ πνπ 

επηβιήζεθαλ γηα ζπιινγηθή πξνζβνιή θαη αθνξνχζαλ ηαηλίεο (θηλεκαηνγξαθηθέο θαη βίληεν). Ζ 

κία ππφζεζε 
194

 αθνξνχζε θαηάζρεζε πεηξακαηηθήο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο γηα ηε δσή ηνπ 

Υξηζηνχ ζε επαξρηαθή πφιε ηεο Απζηξίαο. Ζ δεχηεξε ππφζεζε 
195

 αθνξνχζε απαγφξεπζε ζηελ 

Αγγιία ηεο θπθινθνξίαο βηληενηαηλίαο κε ην εξσηηθφ παξαιήξεκα κνλαρήο ηνπ 16νπ αηψλα.  

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε θαηάζρεζε θξίζεθε ζεκηηή απφ ην ΔΓΓΑ, δηφηη έγηλε δεθηφ, φηη ε 

                                                           
191

 BVerfGe, 7, ζει. 198, 208 θαη BVerfGe12, ζει. 125 θαη 260. 

192
 Κ. Μαπξηάο, Ζ ειεπζεξία ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ θαηά ην χληαγκα ησλ ΖΠΑ, 1978, ζει. 9. 

193
 ΟιηΔ 2109/1988, ΝνΒ 37, ζει. 938. 

194
 Otto Preminger θαηά Απζηξίαο, 1994. 

195
 Wingrove θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 1996. 
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δχλακε ηεο δσληαλήο εηθφλαο κπνξεί λα απνβεί αζχγθξηηα πην βιαπηηθή γηα ηνπο 

ζξεζθεπφκελνπο ρξηζηηαλνχο απφ ηελ επηξξνή ησλ ιέμεσλ ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ.  

 Ζ ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ, φπσο γίλεηαη δεθηφ ζηελ 

επηζηήκε θαη ηε λνκνινγία θαιχπηεη «φια ηα ζηάδηα ηα νπνία δηαλχεη κηα είδεζε κέρξη λα δεη ην 

θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, ελφςεη ηνπ φηη δελ κπνξεί λα λνεζεί ειεπζεξία δεκνζηεχζεσο ρσξίο 

αληίζηνηρε ειεπζεξία πξνζβάζεσο ζηηο πεγέο». 
196

 Ακθηζβήηεζε ππάξρεη σο πξνο ην εάλ ε 

εθαξκνγή ηεο ζεζκηθήο εγγπήζεσο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ, ηελ νπνία θαηνρπξψλεη ην 

χληαγκα, πξνυπνζέηεη φρη κφλν ηελ αλαγλψξηζε ελφο αξλεηηθνχ ακπληηθνχ δηθαηψκαηνο, αιιά 

θαη κηαο ζεηηθήο αμηψζεσο παξνρήο πιεξνθνξηψλ έλαληη ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ.  

Καηά ηελ θξαηνχζα θαη νξζφηεξε άπνςε, 
197

 ην θξάηνο έρεη κελ ππνρξέσζε παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα ηνπ δεκνζίνπ βίνπ, ε ππνρξέσζε φκσο απηή δεκηνπξγεί κε αγψγηκν 

δηθαίσκα πιεξνθνξήζεσο ησλ πνιηηψλ πάλσ ζηα ζέκαηα απηά ηνπ θξάηνπο. Σν δηθαίσκα 

αλαδεηήζεσο πιεξνθνξηψλ πξνβιέπεηαη ξεηψο ζην ά. 19 ηεο Παγθφζκηαο Γηαθήξπμεο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, πνπ ςήθηζε ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1948. Αληηζέησο, ην άξζξν 10 ηεο ΔΓΑ έρεη ζηελφηεξε δηαηχπσζε 

θαη νξίδεη φηη ε ειεπζεξία ηεο εθθξάζεσο πεξηιακβάλεη κφλν ηελ ειεπζεξία ηεο ιήςεσο θαη 

κεηαδφζεσο πιεξνθνξηψλ, φρη δε θαη ηελ ειεπζεξία ηεο αλαδεηήζεσο πιεξνθνξηψλ.  

Ζ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, σο ζεζκηθή εγγχεζε (ά. 14 § 2 .), δελ ζπληζηά απηνζθνπφ. Γελ 

πξνζηαηεχεηαη ε ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ηχπνπ αιιά γηα 

εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ιφγσ ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζθνπψλ 

απηνχ. Ζ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, επνκέλσο, δελ πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη ρσξίο άιιν ηελ ζπζία 

άιισλ ελλφκσλ αγαζψλ γηα απηφ θαη ππάγεηαη, ζχκθσλα κε ην ά. 14 § 1 ., ζην γεληθφ 

πεξηνξηζκφ ηεο ηεξήζεσο ησλ λφκσλ ηνπ θξάηνπο, νη νπνίνη θαη απνηεινχλ ην γεληθφ λνκηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλείηαη θαη αλαπηχζζεηαη ειεχζεξα ν ηχπνο.  

χκθσλα κε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Αλσηάηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

Γεξκαλίαο (BVerfGE) φηαλ ην ά. 5 ΗΗ GG (αληίζηνηρν ηνπ ά. 14 § 1 ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο) 

                                                           
196

 BVerfGE 20, ζει. 176, 21, ζει. 271 (279), 36, ζει. 193 (204). Ηδηαίηεξνη πξνβιεκαηηζκνί γελλψληαη φηαλ ε 

πξνζβνιή έλλνκσλ αγαζψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο γίλεηαη κε ηε δηελέξγεηα δεκνζηνγξαθηθήο έξεπλαο γχξσ απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ελφο πξνζψπνπ θαζψο θαη κε ηελ απνηεινχζα θαηλφκελν ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθήο επνρήο 

«εξεπλεηηθή δεκνζηνγξαθία» (investigative journalism). Δθηελή αλάιπζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ ζε: Η. Καξάθσζηα, 

φ.π., ζει. 107 επ. 

197
 Γ. Μηραειίδεο - Ννπάξνο, Σν απαξαβίαζην ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, Σν 1983, ζει. 383-384, Π. Γαγηφγινπ, Σχπνο 

θαη χληαγκα, 1989, ζει. 63. Πξβι. θαη BVerfGE 21, ζει. 291 θαη BVerfGE 12, ζει. 262. 
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θαηνρπξψλεη ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο κε ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ «θνηλψλ λφκσλ», απηφ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο έλαο κνλνκεξήο πεξηνξηζκφο ηεο ηζρχνο 

ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο κε ηνπο θνηλνχο λφκνπο, αιιά πξέπεη νη λφκνη απηνί λα 

εξκελεχνληαη ππφ ην θσο ηεο αμηνινγηθήο ζεκαζίαο ηνπ ζεκειηψδνπο απηνχ δηθαηψκαηνο ζην 

ειεχζεξν δεκνθξαηηθφ θξάηνο, ψζηε κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ακβιχλεηαη ε πεξηνξηζηηθή επίδξαζή 

ηνπο ζην ζεκειηψδεο δηθαίσκα. 
198

  

Καηά ηελ θξαηνχζα, ζηελ επηζηήκε 
199

 θαη λνκνινγία, άπνςε 
200

 ην ά. 15 . δελ ζεζπίδεη 

αηνκηθφ δηθαίσκα ίδξπζεο ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ. Γελ παξαθσιχεη φκσο ηελ ειεχζεξε 

έθθξαζε γλψκεο κέζσ ηεο θξαηηθήο ή ηδησηηθήο ξαδηνηειενξάζεσο, ε νπνία θαηνρπξψλεηαη 

απφ ηε δηάηαμε ηνπ ά. 14 § 1 . Ζ ξήηξα «ηεξψληαο ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο» πνπ πεξηέρεηαη 

ζην ά. 14 § 1 . έρεη ηελ έλλνηα, φηη κε λφκν κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ε ειεπζεξία δηαδφζεσο ησλ 

ζηνραζκψλ θαη ε αληίζηνηρε ειεπζεξία πιεξνθνξήζεσο, εθφζνλ νη πεξηνξηζκνί είλαη γεληθήο 

θχζεσο 
201

 θαη απεηινχλ κφλν θαηαζηαιηηθά κέηξα. 
202

 Ζ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία θάζε 

αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο δελ είλαη απφιπηε θαη έηζη θαηαξρήλ ην θάζε δηθαίσκα είλαη δπλαηφ λα 

ηεζεί ζε λνκνζεηηθνχο πεξηνξηζκνχο. 
203

  

Ζ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, φπσο ππνζηεξίδεηαη, 
204

 αλ δελ ππάξρεη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, 

ζπληζηά κηα ζνβαξή απεηιή ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ. Όπσο 

ηνλίδεηαη «δελ ππάξρεη θξάηνο, εμ νξηζκνχ, πνπ λα πξνζηαηεχεη ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο ζε 

βαζκφ ηέηνην πνπ ζα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, δειαδή λα δηαθπβεχνπλ 

ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπ». 
205

  

                                                           
198

 BVerFGE, NStZ 1990, ζει. 383. 

199
 Π. Γαγηφγινπ, Ραδηνηειεφξαζε θαη χληαγκα, 1987, ζει. 49, Γ. Αλαγλψζηνπ, Σν ζπληαγκαηηθφ θαζεζηψο ηεο 

ξαδηνηειενπηηθήο εθπνκπήο, ΝνΒ 35, 1978, ζει. 630 επ. 

200
 ηΔ 5040/1987, ΔιιΓλε 1989, ζει. 857. 

201
 Β. Φίιηαο, Σν ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ηεο ειεπζεξνηππίαο θαη ε θαη’ άξζξνλ 367 ΠΚ πξφζζεηνο πξνζηαζία, 

1966, ζει. 67.  

202
 Α. Μάλεζεο, φ.π., Σν, 1977, ζει. 4 θαη 11. 

203
 Α. Παπατσάλλνπ, Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ε ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, ΝνΒ 38, ζει. 1124 επ. (1125), 

Θ. Αλησλίνπ, Ο δηθαζηηθφο έιεγρνο ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο γλψκεο, 

ΠνηλΥξνλ ΜΒ ,́ ζει. 1240 επ.  

204
 Γ. Βιάρνο, Σν δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ θαη ε δεκνθξαηηθή θνηλσλία, Γειηίν Γηνηθήζεσο Δπηρεηξήζεσλ, ηεχρνο 

Μαξηίνπ - Απξηιίνπ 1955, ζει. 66 θαη ηνπ ηδίνπ, Ζ δεκνθξαηία θαη ην επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα, Μειέηαη, 1988, ηνκ. 

Η, ζει. 87. 

205
 Α. Μάλεζεο, πληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο – Αηνκηθά Γηθαηψκαηα, 1981, ζει. 58. 
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Σν ίδην ην χληαγκα πξνβιέπεη ξεηά, ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο, πεξηνξηζκνχο ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ, φηαλ αλαθέξεη «κε ηελ επηθχιαμε ηνπ λφκνπ», ελψ κε ην ά. 25 § 3 απαγνξεχεη ηελ 

θαηαρξεζηηθή άζθεζε δηθαηψκαηνο θαη ζπλδέεη θαλεξά ηελ απαγφξεπζε θαηαρξήζεσο κε ηελ 

θνηλσληθή δέζκεπζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. Ζ απαγφξεπζε ηεο θαηαρξεζηηθήο αζθήζεσο 

ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ απνηειεί θαηά κία άπνςε 
206

 πεξηνξηζκφ ηνπο, ελψ θαηά άιιε 

άπνςε 
207

 απνηειεί απιψο πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ απφ ην χληαγκα ρψξνπ θαη 

ράξαμε ησλ νξίσλ κέρξη ηα νπνία κπνξεί λα θζάζεη ε θξαηηθή παξέκβαζε. Καηά ηελ ίδηα 

γλψκε, ε θαη’ α. 25 § 3 . απαγφξεπζε ηεο θαηαρξεζηηθήο αζθήζεσο είλαη ηφζν απηνλφεηα 

νξζή, ψζηε ε δηάηαμε απηή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο πεξηηηή.  

Ζ ΟιΑΠ 33/1987 
208

 δέρζεθε φηη ε θαηά ην ά. 25 § 3 . θαηάρξεζε ησλ αηνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ (εδψ ηεο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο, σο εθδήισζεο ηνπ θαηά ην ά. 5 § 1 

. ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο) ηίζεηαη κφλν ράξε ηνπ 

γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φρη θαη ράξε ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο. 

ηελ ζεσξία φκσο έρεη επηθξαηήζεη ε αληίζεηε άπνςε. 
209

  

Γπλαηφηεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ πξνβιέπεηαη θαη απφ ην ά. 10 ηεο 

ΔΓΑ. Καηά ην ά. 10 § 2 ΔΓΑ ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο εθθξάζεσο 

ζπλεπάγεηαη θαζήθνληα θαη επζχλεο θαη κπνξεί λα ππαρζεί ζε πεξηνξηζκνχο ή θπξψζεηο πνπ 

απνηεινχλ αλαγθαία κέηξα ζε δεκνθξαηηθή θνηλσλία γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα, ηε δεκφζηα 

ηάμε, ηελ πξνζηαζία ηεο ππνιήςεσο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηξίησλ, γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο 

θνηλνινγήζεσο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο 

ακεξνιεςίαο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο. 
210

 

Σν ζέκα ηεο δηαθηλδπλεχζεσο θαη πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο επί ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ζην πιαίζην ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ θαη ησλ ινηπψλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη 

                                                           
206

 Α. Μάλεζεο, πληαγκαηηθά Γηθαηψκαηα – Αηνκηθέο Διεπζεξίεο, 1985, ζει. 83 επ., Α. Παληειήο, Εεηήκαηα 

ζπληαγκαηηθψλ επηθπιάμεσλ, 1984, ζει. 229, Α. Ράτθνο, Παξαδφζεηο πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ (θαηά ην χληαγκα 

1975), Σα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, 1984, ζει. 168 επ., Α. Ληηδεξφπνπινο, Καηάρξεζηο ηεο γεληθήο ειεπζεξίαο ηνπ 

αηφκνπ εηο ηαο ζρέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ (άξζξα 281 ΑΚ θαη 25 § 3 . 1975), Αθηέξσκα ζηνλ Αιέμαλδξν 

Σζηξηληάλε, 1980, ζει. 436 επ. (465-466), ΑΠ 1790/1987, ΠνηλΥξνλ ΛΖ ,́ ζει. 311. 

207
 Π. Γαγηφγινπ, Καηάρξεζε αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ΝνΒ 38, ζει. 225 επ. (227) 

208
 ΟιΑΠ 33/1987, ΝνΒ 1988, ζει. 324, ΔιιΓλε 1988, ζει. 98. 

209
 Βι. εθηελή παξάζεζε ζε ζεκείσζε Φ. Γσξή, ΝνΒ 1988, ζει. 326. 

210
 Φ. Βεγιεξήο, Ζ χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ην χληαγκα, 1977, ζει. 96 επ., Ν. 

Αλησλφπνπινο, Ζ Δπξσπατθή χκβαζε πεξί πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ΔΔΝ 31, (1964) ζει. 

144 επ. (152). 
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ηεο έθηαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηζηεκνληθήο ειεπζεξίαο (16 § 1 .), ηδίσο φηαλ πξνηείλεηαη 

ν ηζρπξηζκφο φηη ε άζθεζή ηεο πξνζβάιιεη ην δηθαίσκα άιισλ ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο είλαη 

εμαηξεηηθά πνιχπινθν, κε ηεξάζηηα έθηαζε θαη έληνλα επίθαηξν. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη ην 

ζέκα έλα πιήζνο πνιχ ιεπηψλ, θαη ζπλεπψο πξαθηηθά δχζθνιν λα ζηγνχλ θαη λα επηιπζνχλ, 

επηκέξνπο πξνβιεκάησλ, πνπ αλαγθαίσο εθθεχγνπλ ησλ νξίσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Ηδηαίηεξεο δπζρέξεηεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο αληηκεησπίδεη ε αλεχξεζε ηνπ ζεκείνπ 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ, 

ηδίσο αλ ιεθζνχλ ππφςε δηθαηνζπγθξηηηθά, νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο επηκέξνπο πιεπξέο ηνπ 

πξνβιήκαηνο νη νπνίεο θαη ζα αλαθεξζνχλ κε ζπληνκία κφλν ζην βαζκφ πνπ απηέο εκθαλίδνπλ 

έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ραξαθηήξα ή ρξεζηκεχνπλ σο παξάδεηγκα νξηζκέλεο ιχζεο.  

Δίλαη δχζθνιν λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα πφηε ζηε ζπγθεξηκέλε πεξίπησζε ην 

δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο απιψο ζίγεηαη απφ ηε ζεζπηδφκελε κε ην ά. 14 § 2 . ζεζκηθή 

εγγχεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ, πφηε δηαθηλδπλεχεη ζνβαξά θαη πφηε πξαγκαηηθά 

πξνζβάιιεηαη, πνχ αξρίδεη θαη πνχ ηειεηψλεη ε πξνζηαηεπηέα πξνζσπηθή δψλε ηνπ θαζελφο, 

πνηά απφ ηα έλλνκα αγαζά πνπ πεξηθιείνληαη ζην δηθαίσκα επί ηεο ηδίαο πξνζσπηθφηεηαο 

απνηεινχλ αληηθείκελν πξνζβνιψλ εθ κέξνπο ηνπ ηχπνπ θαη ησλ ινηπψλ ΜΜΔ θαη πφηε έλα 

βαζηθφ αηνκηθφ ζπκθέξνλ έρεη ην πξνβάδηζκα έλαληη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή πφηε 

ππεξηεξεί ην δεχηεξν.  

ηελ επίιπζε ησλ αλσηέξσ δπζρεξψλ πξνβιεκάησλ δελ βνεζνχλ αξθεηά νχηε νη 

ζπλψλπκεο ή ηαπηφζεκεο λνκνζεηηθέο δηαηππψζεηο νχηε νη επηρεηξνχκελεο ζηε λνκηθή επηζηήκε 

δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο επί ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ην δηθαίσκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ην νπνίν άιινηε ζεσξείηαη σο «δηθαίσκα – πιαίζην», 
211

 άιινηε σο απφιπην 

δηθαίσκα θαη άιινηε φηη απνηειείηαη αθελφο κελ απφ έλα ππξήλα ζε ζρέζε κε ηνλ νπνίν 

ζεσξνχληαη θαηαξρήλ παξάλνκεο φιεο νη ππεξβάζεηο, 
212

 αθεηέξνπ δε απφ ηα ινηπά αγαζά ηεο 

                                                           
211

 Γηα ηελ έλλνηα «δηθαηψκαηνο-πιαηζίνπ», βι. Fikentscher, Schuldrecht, 1985, ζει. 736. 

212
 Δ. Steindorf, Persönlichkeitsscutz im Zivilrecht,1983, ζει. 16 επ. Δθηελή αλάιπζε γηα ηε δνγκαηηθή ζεψξεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, βι. Η. Καξάθσζηα, Πξνζσπηθφηεηα θαη ηχπνο, 1991, ζει. 

36 επ. Καηά Η. ππξηδάθε, (Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνχ Γηθαίνπ, 1985, ζει. 322) κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο σο εληαίνπ θαη απφιπηνπ δηθαηψκαηνο, μεπεξάζηεθε ε παιαηά λνκηθίζηηθε αληίιεςε, φηη 

ηέηνην δηθαίσκα δελ κπνξεί λα ππάξμεη αθνχ ην πξφζσπν είλαη ππνθείκελν, φρη θαη αληηθείκελν δηθαηψκαηνο. ηελ 

πεξίπησζε, κάιηζηα, ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαίλεηαη, φηη ππνθείκελν θαη αληηθείκελν ηνπ 

δηθαηψκαηνο (= ην πξφζσπν) ηαπηίδνληαη. 
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πξνζσπηθφηεηαο, ε πξνζβνιή ησλ νπνίσλ θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε αλ ζπληζηά ή φρη παξάλνκε 

ζπκπεξηθνξά.  

 Ζ αθαηακάρεηε δπλαηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο λα θαζηζηά δπλαηή ηε δηείζδπζε 

ζηηο εζσηεξηθέο πηπρέο ηνπ αλζξψπηλνπ είλαη, νη απμεκέλεο, ράξε ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, 

δπλαηφηεηεο ζπιινγήο θαη πνηθίιεο ρξήζεο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην άηνκν, νη άκεζεο 

ζπλέπεηεο πνπ είρε ε ηερλνινγηθή εμέιμε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηχπνπ θαη γεληθφηεξα γηα ηα 

ΜΜΔ, ν πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε επίηαζε ησλ ηξηβψλ κεηαμχ ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ θαη 

πξνζσπηθφηεηαο δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξεο δπζρέξεηεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηε 

ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ΜΜΔ θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ θξηηεξίσλ κε ηα νπνία πξέπεη λα ξπζκίδνληαη νη ζπλαιιαθηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ηχπνπ, νη 

νπνίεο νξίδνληαη ή ζπλάγνληαη απφ ην ζχλνιν ηεο έλλνκεο ηάμεσο.  

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία φπνπ ηα κέζα πιεξνθνξήζεσο ηνπ θνηλνχ είλαη πνιιά θαη 

πνηθίια θαη δηαξθψο πνιιαπιαζηάδνληαη, νη πξνζβνιέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ απφ 

ηα ΜΜΔ θαη ηδίσο ηνπ ηχπνπ είλαη εληνλφηεξεο ελφςεη θαη ηεο επηδησθφκελεο πνιιέο θνξέο 

ζπγθέληξσζεο πνιηηηθήο ή άιιεο θνηλσληθήο ηζρχνο θαη εμνπζίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο φρη 

κφλν ηεο λνζεξήο πεξηέξγεηαο αιιά θαη κεγάισλ ζεκηηψλ θαη αζέκηησλ επαγγεικαηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ.  

Πεξηζζφηεξν εππξφζβιεηε θαζίζηαηαη ε πξνζσπηθφηεηα κε ηελ ηειεφξαζε, ε νπνία κε 

ηνλ ζπλδπαζκφ νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ εληππψζεσλ πνιιαπιαζηάδεη ηελ ζπλζεηηθφηεηα θαη 

ηελ εληνλφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 
213

 Πνιχπινθα είλαη θαη ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ 

ξαδηνηειενπηηθή δηαθήκηζε, ε νπνία κπνξεί λα πξνζβάιιεη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

φρη κφλν ησλ επσλχκσλ αιιά θαη ηνπ θαζελφο κε πνιχ πην επηθίλδπλν ηξφπν, «εκκέζσο», 

ζέηνληαο δειαδή εθ πνδψλ ην δηθαίσκα απηνπξνζδηνξηζκνχ θάζε πξνζψπνπ. Δμαηξεηηθά 

πνιχπινθν θαη έληνλα επίθαηξν είλαη ην πξφβιεκα ηνπ επηηξεπηνχ ή φρη ηεο ηειενξάζεσο θαη 

άιισλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ. Δμίζνπ δπζρεξή πξνβιήκαηα 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ θαη ησλ ινηπψλ ΜΜΔ αλαθχπηνπλ απφ ηελ 

παξάδνζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκεξψζεσο ή απφ ηε δεκνζίεπζε 

δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζε επίζεκεο ζπιινγέο ή πεξηνδηθά. 
214

 

                                                           
213

 Γηα ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε ξαδηνηειενπηηθή δηαθήκηζε βι. Μ. ηαζφπνπιν – Α. Υησηέιιε – 

Μ. Απγνπζηηαλάθε, Κνηλνηηθφ Αζηθφ Γίθαην, Η 1995, § 6. 

214
 Γηα ην πξφβιεκα απηφ βι. Hirte, Mitteilung und Publikation von Gerichtsentscheidungen zum 

Spannungsverhältnis von Persönlichkeitsschutz und Interessen der Öffentlichkeit, NJW 1988, ζει. 1698 επ. 
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Γηθαηνζπγθξηηηθά παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο επηκέξνπο πιεπξέο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. ηελ Αγγιία θαη ηηο ΖΠΑ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιιεηαη ε ηήξεζε 

ηνπ απνξξήηνπ γηα ιφγνπο ζπνπδαίσλ ζπκθεξφλησλ, νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο πεξηιακβάλνληαη 

ζε επίζεκεο ζπιινγέο (Case Books) κε ην πιήξεο φλνκα ησλ δηαδίθσλ. ηε Γαιιία θαη ηελ 

Διβεηία δελ ππάξρνπλ ελδνηαζκνί γηα ηελ θνηλνιφγεζε απνθάζεσλ κε ην πιήξεο φλνκα. 

Αληίζεηα, ζηε Γεξκαλία θαη Απζηξία ηεξείηαη απζηεξή αλσλπκία ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 

κε ηελ απνκάθξπλζε φρη κφλν ησλ νλνκάησλ ησλ δηαδίθσλ ή ησλ καξηχξσλ αιιά αθφκε θαη 

ησλ δηθαζηψλ ή ησλ δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ. Ληγφηεξν επαίζζεην αλαθνξηθά κε ηέηνηνπ είδνπο 

λνκηθέο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο εκθαλίδεηαη ην Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

αθνχ έρεη θξίλεη, φηη κπνξεί ν θαζέλαο λα ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ απνθάζεψλ ηνπ 

θαη θσηνηππία απηψλ, αθνχ έηζη θαη αιιηψο ε δηαδηθαζία ζην αθξνναηήξην ήηαλ δεκφζηα.
 215

  

Ηδηαίηεξα πξαθηηθή ζεκαζία ζην ρψξν ηνπ ηχπνπ θαη ησλ ινηπψλ ΜΜΔ παξνπζηάδεη θαη ε 

αμίσζε ηθαλνπνηήζεσο ηεο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο, ε νπνία είλαη δπλαηφ λα ζεκειησζεί ζηελ 

ΑΚ 59 ή ζηελ ΑΚ 932. Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο επηδηθάζεσο εζηθήο βιάβεο αλαγθαίσο ζπλέρεηαη 

κε ηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ΜΜΔ θαζψο θαη κε 

ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ θαη ηηο 

πξνεθηάζεηο ηεο ηφζν ζην πεδίν ηνπ αζηηθνχ φζν θαη ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ. Ζ πξνζσπηθφηεηα, ε 

νπνία, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαηά ην αζηηθφ δίθαην πξνζηαηεχεηαη σο έλα γεληθφ δηθαίσκα κε 

απηνηειείο εθδειψζεηο ή εθθάλζεηο, δελ πξνζηαηεχεηαη θαηά αληίζηνηρν ηξφπν θαη απφ ην 

πνηληθφ δίθαην. Πνηληθά πξνζηαηεχνληαη κφλν εθείλεο νη εθθάλζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ 

έρνπλ επηιεγεί απφ ην λνκνζέηε σο ηδηαίηεξα πξνζηαηεπηέα έλλνκα αγαζά θαη κάιηζηα απφ 

νξηζκέλεο επηιεγκέλεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπληζηνχλ εγθιήκαηα. 
216
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 Απφθαζε Γ.Α.Γ., ΝJW 1986, ζει. 2177. 
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 Γ. Α. Μαγθάθεο, Πνηληθφ Γίθαην, 1981, ζει. 47, 112. 
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ΙΙ . ΠΡΟΒΟΛΕ ΣΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ 

Α. Η  ΑΥΕΣΗΡΙΑ  ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΤ   

1. ΕΙΑΓΨΓΙΚΑ 

Δίλαη πξφδειν, φηη εμαληιεηηθή απαξίζκεζε ησλ πξνζβνιψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη 

αδχλαηε - θαη πεξηηηή, ελφςεη ηεο γεληθήο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Απφ ηελ ίδηα ηελ θχζε ησλ πξαγκάησλ, ε απαξίζκεζε πξνζβνιψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζα είλαη 

ελδεηθηηθή θαη πάληνηε ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ή πεξηζζφηεξα αγαζά - ζπληειεζηέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Σα έλλνκα αγαζά πνπ πεξηθιείνληαη ζην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο (ηηκή, 

ηδησηηθή δσή, εηθφλα, ζθαίξα απνξξήηνπ θ.α.) δελ απνηεινχλ απηνηειή δηθαηψκαηα αιιά 

επηκέξνπο εθδειψζεηο, εθθάλζεηο ή πιεπξέο ηνπ εληαίνπ 
217

 δηθαηψκαηνο επί ηεο ηδίαο 

πξνζσπηθφηεηαο, έηζη ψζηε ε πξνζβνιή νπνηαζδήπνηε εθθάλζεσο ηεο πξνζσπηθφηεηαο λα 

ζεκαίλεη θαη πξνζβνιή ηεο ζπλνιηθήο έλλνηαο πξνζσπηθφηεηα.  

Γηα ηελ θαηάθαζε ηεο παξαλνκίαο δελ απαηηείηαη παξάβαζε ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα 

δηθαίνπ, αιιά αξθεί θαη ε αληίζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην γεληθφηεξν πλεχκα ηνπ δηθαίνπ ή ηηο 

επηηαγέο ηεο έλλνκεο ηάμεο. Έηζη, παξαλνκία ζπληζηά θαη ε παξάβαζε γεληθήο ππνρξέσζεο 

πξφλνηαο θαη αζθάιεηαο ζην πιαίζην ζπλαιιαθηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
218

 

Πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη δπλαηή (θαη ηδηαίηεξα ζπλήζεο) θαη κε αδηθνπξαμία (ΑΚ 

57, 914). Πξνζθάησο κάιηζηα κε ηελ ΑΠ 1649/2010 
219

 επηδηθάζηεθε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

πνζνχ 3000 Δπξψ ιφγσ πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε άδηθε πξάμε. Κξίζεθε, δειαδή, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φηη ηέηνηα άδηθε πξάμε είλαη ε πεξίπησζε ςεπδνχο θαηακήλπζεο γηα 

δήζελ ςεπδνξθία. 

2. ΤΝΑΙΝΕΗ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΤ (ΠΑΘΟΝΣΟ) ΣΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ 220 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Ζ ζπλαίλεζε ηνπ παζφληνο, θαηά παιαηά αξρή ηνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ, αίξεη ηνλ παξάλνκν 

ραξαθηήξα ηεο πξάμεσο (volenti non fit injuria). Ζ αξρή απηή δηαηππψλεηαη ήδε ξεηά 
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 Πξβι. ηα ηζρχνληα ζην ρψξν ηνπ γεξκαληθνχ δηθαίνπ ζε: D. Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, 2006. 
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 ΑΠ 1554/2008, ΝνΒ 2009, ζει. 2543. 

219
 ΑΠ 1649/2010, ΝνΒ 2011, ζει. 995. 
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 Γηα ην δήηεκα απηφ, βι. θαη αλσηέξσ. ην ηκήκα απηφ ηεο παξνχζαο κειέηεο αζρνινχκαζηε, βεβαίσο, κε 

δεηήκαηα ζπλαίλεζεο ζηελ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φκσο ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζε 

πξνζβνιέο πηπρψλ/εθθάλζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  
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δηαηππψλεηαη ζε πνιιέο πνηληθέο δηαηάμεηο (π.ρ. ΠΚ 304 § 5, 308 § 2). Καηά θαλφλα, ε 

ζπλαίλεζε ηνπ παζφληνο αίξεη ηνλ παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο πξάμεο, εθφζνλ ε πξνζβνιή 

αλαθέξεηαη ζε πεξηνπζηαθά αγαζά γηα ηα νπνία ην θνηλσληθφ ζχλνιν δελ έρεη ελδηαθέξνλ (π.ρ. ε 

κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε θαηαζηξνθή ηεο γξαθνκεραλήο ηνπ). Γηαθνξεηηθή ζα είλαη ε  

εθηίκεζε αλ ην πεξηνπζηαθφ αγαζφ αθνξά θαη ην γεληθφ ζπκθέξνλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ε, κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ εξγνζηαζηάξρε, θαηαζηξνθή απφ ηξίην ηνπ 

εξγνζηαζίνπ, πνπ απαζρνιεί ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγαηψλ θαη απνηειεί παξαγσγηθή κνλάδα 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, είλαη πξάμε πνπ ηειείηαη εηο βάξνο ηνπ γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο θαη ζα ραξαθηεξηζηεί παξάλνκε. Παξάλνκε, νκνίσο, ζα ραξαθηεξηζηεί ε, κε ηε 

ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε, θαηαζηξνθή κνλαδηθνχ θαιιηηερληθνχ έξγνπ (π.ρ. ηεο «Κνηκσκέλεο» 

ηνπ Υαιεπά) ή παξαδνζηαθνχ αξρηηεθηνληθνχ θηίζκαηνο, ηδίσο φηαλ έρεη ραξαθηεξηζηεί 

δηαηεξεηέν θαη αλεμαξηήησο αλ έρεη ηεξεζεί ή φρη ε απφ ην χληαγκα (ά. 17 §§ 2 επ.) 

πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο. 
221

 

Β. ΠΣΤΦΕ - ΕΚΥΑΝΕΙ ΣΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ  

 Αλ θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη αλαπαιινηξίσην, γίλεηαη γεληθά δεθηφ – 

δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ θαη εηδηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο - φηη είλαη επηηξεπηή ε ζπλαίλεζε ηνπ 

δηθαηνχρνπ ζηελ πξνζβνιή ηνπ, εθφζνλ ε ζπλαίλεζε δελ είλαη παξάλνκε ή αλήζηθε. ηελ 

πεξίπησζε απηή αίξεηαη ν παξάλνκνο ραξαθηήξαο ηεο πξνζβνιήο. Ζ άξζε ηνπ παξάλνκνπ 

ραξαθηήξα ηεο πξνζβνιήο ιφγσ ζπλαίλεζεο ηνπ παζφληνο πξνηηκάηαη λα εμεηαζηεί, ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε εθθάλζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε, φηη ζπζηεκαηηθά ην θεθάιαην απηφ ηεο κειέηεο εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε 

πξνβιεκαηηθή ησλ πξνζβνιψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ην νπνίν απνηειεί θαη ην βαζηθφ 

αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο. Ζ επηινγή λα εμάξνπκε ηδηαηηέξσο ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπλαίλεζεο ηνπ παζφληνο γίλεηαη ζπλεηδεηά, δεδνκέλνπ φηη είλαη θεθαιαηψδνπο, θαηά ηε γλψκε 

καο, ζεκαζίαο εάλ αίξεηαη ν παξάλνκνο ραξαθηήξαο ηεο πξνζβνιήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δελ 

επηρεηξείηαη εμαληιεηηθή δηεξεχλεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ζπλαίλεζε δεηεκάησλ, ηα νπνία 

αλαθχνληαη ζηελ πξάμε θαη εγείξνπλ πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκνχο. Δλδεηθηηθψο, ζπλεπψο, 

αλαθεξφκαζηε ζηα αθφινπζα: 

 (α) πλαίλεζε ζηελ πξνζβνιή ζσκαηηθώλ αγαζώλ: Δίλαη επηηξεπηή ε ζπλαίλεζε ζε 

απιή ζσκαηηθή βιάβε (βι. θαη ΠΚ 308 § 2), θαζψο θαη φηαλ κε ηελ πξνζβνιή ελφο ζσκαηηθνχ 

αγαζνχ ζψδεηαη άιιν αγαζφ ηνπ ηδίνπ πξνζψπνπ ή ηξίηνπ (π.ρ. αθξσηεξηαζκφο γηα λα ζσζεί ε 

                                                           
221

 Α. Γεσξγηάδεο, Δλνρηθφ Γίθαην, Γεληθφ Μέξνο, η. Η, 2003.  
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δσή, κεηακφζρεπζε νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο, ζπλαίλεζε ζε ζνβαξή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

θιπ.).
222

 Αληίζεηα, δελ είλαη θαηαξρήλ επηηξεπηή ε ζπλαίλεζε ζηελ πξνζβνιή ζεκαληηθψλ 

ζσκαηηθψλ αγαζψλ (π.ρ. ζπλαίλεζε ζηελ αθαίξεζε ηεο δσήο: ΠΚ 300, 301, 316 επ., ζπλαίλεζε 

ζε βαξηά θιπ. ζσκαηηθή βιάβε: ΠΚ 309-311, ζπλαίλεζε ζε άκβισζε: ΠΚ 304 § 2, αιιά θαη 

304 § 5). 
223

  

Γεληθφηεξα, κπνξεί λα ιερζεί ην εμήο: Όηαλ ε πξνζβνιή αλαθέξεηαη ζε αγαζά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παζφληνο (πγεία, ηηκή θιπ.), ε ζπλαίλεζή ηνπ αίξεη ηνλ παξάλνκν 

ραξαθηήξα ηεο πξάμεο ηνπ ηξίηνπ, κφλν εθφζνλ ε πξάμε ή ε παξάιεηςε δελ πξνζθξνχεη ζηα 

ρξεζηά ήζε. Γηα παξάδεηγκα, ε κε ηε ζπλαίλεζε ηεο γπλαίθαο αθαίξεζε ησλ σνζεθψλ ηεο, ψζηε 

ζην εμήο λα κελ κπνξεί λα ζπιιάβεη, απνηειεί πξάμε παξάλνκε, φρη κφλν γηαηί δελ θαιχπηεηαη 

απφ ηελ ΠΚ 308 § 2 (πνπ αθνξά ηηο απιέο ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πνπ, πάλησο θαη γηα απηέο, σο 

πξφζζεην ζηνηρείν, απαηηεί ηελ κε αληίζεζή ηνπο ζηα ρξεζηά ήζε), αιιά γηαηί «θαζεαπηή» 

θξηλφκελε δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ θξαηνχζα αληίιεςε πεξί εζηθήο. Καηά ζπλέπεηα, «θαη αλ 

αθφκε ε αθαίξεζε ησλ σνζεθψλ πγηνχο γπλαίθαο δελ ήηαλ πξάμε πνηληθψο θνιάζηκε, δελ ζα 

απέβαιε ηνλ (αζηηθψο) παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο εθ ηνπ ιφγνπ φηη ππήξρε ζπλαίλεζε ηεο 

παζνχζεο, ε νπνία δηθαηνχηαη (παξά ηε ζπλαίλεζή ηεο) λα αζθήζεη θαηά ηνπ ηξίηνπ αγσγή 

απνδεκηψζεσο». 
224

 

(β) πλαίλεζε ζηελ πξνζβνιή ςπρηθώλ αγαζώλ: Ζ ζπλαίλεζε ζηελ πξνζβνιή ηεο 

ςπρηθήο πγείαο είλαη θαηά θαλφλα αλήζηθε - θαη ζπλεπψο αλεπίηξεπηε. Αληίζεηα, ε ζπλαίλεζε 

ζε άκεζε πξνζβνιή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ είλαη θαηά θαλφλα επηηξεπηή (π.ρ. ζπκκεηνρή 

ζε παηρλίδηα πνπ πξνθαινχλ θφβν, αγσλία θιπ.), ελψ ην επηηξεπηφ ηεο ζπλαίλεζεο ζε έκκεζε 

(δεπηεξνγελή) πξνζβνιή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ εμαξηάηαη απφ ην επηηξεπηφ ηεο 

ζπλαίλεζεο ζε πξνζβνιή άιινπ αγαζνχ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

πξνζβνιή. 

(γ) πλαίλεζε ζηελ πξνζβνιή ηεο ηηκήο: Ζ ζπλαίλεζε ζε βαξηά πξνζβνιή ηεο ηηκήο ζα 

είλαη θαηά θαλφλα αλήζηθε - θαη ζπλεπψο αλεπίηξεπηε. Γελ απνθιείεηαη φκσο, θαηά ηηο 

πεξηζηάζεηο, λα θξηζεί επηηξεπηή (π.ρ. ζπλαίλεζε ηνπ πξνζψπνπ ζε κπζηζηνξεκαηηθή, ζεαηξηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ηξφπνπ δηαβηψζεψο ηνπ). 
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 Πξβι. θαη ηελ ζρεηηθή κε ηηο κεηακνζρεχζεηο λνκνζεζία. 
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(δ) πλαίλεζε ζηελ πξνζβνιή ηνπ απνξξήηνπ: Καηά θαλφλα είλαη επηηξεπηή (αθνχ, 

άιισζηε, απφξξεην θαη πξνζηαζία ηνπ ππάξρεη, φηαλ ην πξφζσπν ζέιεη λα κελ θαηαζηνχλ 

γλσζηά ηα κπζηηθά ηνπ).  

(ε) πλαίλεζε ζηελ πξνζβνιή ηεο εηθόλαο ηοσ προζώποσ είλαη, επίζεο, επηηξεπηή. 

Σν δηθαίσκα επί ηεο ηδίαο εηθφλαο ζπλήζσο ζεσξείηαη φηη πξνζβάιιεηαη κε ηελ αζέκηηε 

θσηνγξάθεζε ελφο πξνζψπνπ, είηε ζε δεκφζην ρψξν είηε ζε ηδησηηθφ (νπφηε ζπγρξφλσο ζα 

έρνπκε θαη παξαβίαζε ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ). Ζ, ρσξίο ηελ ζέιεζε, θσηνγξάθεζε θαη δεκφζηα 

έθζεζε ηεο θσηνγξαθίαο ελδέρεηαη επίζεο λα ζέηνπλ δήηεκα παξαβηάζεσο ηνπ Ν. 2472/1997 

έλεθα επεμεξγαζίαο ελφο – απινχ – δεδνκέλνπ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

Λφγνο άξζεσο ηνπ παξάλνκνπ ραξαθηήξα ηεο πξνζβνιήο κπνξεί εδψ λα αλεπξεζεί, είηε 

ζηελ ηπρφλ ζπλαίλεζε ηνπ εηθνληδφκελνπ πξνζψπνπ, είηε ζηε ζπλδξνκή δηθαηνινγεκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο ελεκεξψζεσο ηεο θνηλήο γλψκεο (ην νπνίν, ζεκεησηένλ, θαιχπηεη φρη κφλν ηνλ 

ακηγψο εηδεζενγξαθηθφ ηχπν, αιιά θαη ηνλ ιεγφκελν «ςπραγσγηθφ», πξάγκα πνπ ζηελ εδψ 

εμεηαδφκελε πξνβιεκαηηθή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία). 
225

 Οη ιφγνη απηνί άξζεσο ηνπ παξαλφκνπ 

ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα δηαθξίλνληαη ελαξγψο κεηαμχ ηνπο. Απφ ηελ κία πιεπξά, ε ζπλαίλεζε 

απνηειεί εθδήισζε ηεο ηδησηηθήο απηνλνκίαο ηνπ εηθνληδφκελνπ πξνζψπνπ, είλαη άλα πάζα 

ζηηγκή ειεπζέξσο αλαθιεηή, κπνξεί λα είλαη ξεηή ή ζησπεξή, ρξνληθψο πεξηνξηζκέλε ή θαη 

απεξηφξηζηε θαη κπνξεί λα παξέρεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ή λα έρεη γεληθφ ραξαθηήξα. 
226

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη «ην δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ απνηειεί έλαλ 

θαηαξρήλ εηεξφλνκν – αλεμάξηεην δειαδή απφ ηε βνχιεζε ηνπ ζηγνκέλνπ – ιφγν άξζεσο ηνπ 

παξαλφκνπ, ε ζπλδξνκή ή κε ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ κηα ad hoc ζηάζκηζε κεηαμχ ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζσπηθφηεηαο». 
227

  

Βεβαίσο, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο, φπνπ ηα φξηα κεηαμχ ζπλαηλέζεσο θαη 

δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο δελ είλαη θαη ηφζν ζαθή, φπσο ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ιεγφκελσλ «πξνζψπσλ ηεο επηθαηξφηεηαο» ή, άιισο, «δεκνζίσλ πξνζψπσλ»: πξφθεηηαη εδψ 

θπξίσο γηα δεκφζηνπο αμησκαηνχρνπο, πνιηηηθνχο, θαιιηηέρλεο, αζιεηέο, δεκνζηνγξάθνπο 

θ.ν.θ., νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηελ παξαδεδνκέλε πιένλ αληίιεςε, απηνεθηίζεληαη ζην δεκφζην 

ρψξν θαη έηζη δίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζησπεξψο ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

ηδίσο ηεο εηθφλαο ηνπο απφ ηα ΜΜΔ. Δδψ θαη’ νπζίαλ ην δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο 
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 Βι. Βξεηηνχ, ΓίΜΔΔ, 2007, ζει. 72 επ., 75 επ., φπνπ θαη πεξαηηέξσ παξαπνκπέο ζηε ζρεηηθή λνκνινγία. 

226
 ΔθΑζ 3346/1996, ΔιιΓλε 1998, ζει. 665, ΠΠξΑζ 4661/2007, ΝνΒ 2005, ζει. 114. 
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 Βι. Α. Καξακπαηδφ, Πξνζβνιή πξνζσπηθφηεηαο δηα ηνπ ηχπνπ, ΝνΒ 2011, ζει. 1217 επ. (εδψ ηδίσο : 1218). 
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γλψκεο εθπεγάδεη απφ ηελ απηνέθζεζε θαη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζηε 

δεκφζηα ζθαίξα, ε ζπλδξνκή ηνπ δειαδή θαζνξίδεηαη ελ ηε γελέζεη ηεο απφ κία επηινγή 

βαζηδφκελε ζηελ ηδησηηθή απηνλνκία, γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ηα φξηα κεηαμχ ζπλαηλέζεσο θαη 

δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο εκθαλίδνληαη εδψ ξεπζηά. 

ηε λνκνινγία 
228

 γίλεηαη δεθηφ, φηη πθίζηαηαη παξάλνκε πξνζβνιή πξνζσπηθφηεηαο θαη 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (άλεπ ζπλαηλέζεσο ηνπ ππνθεηκέλνπ) ζε κία πεξίπησζε 

αλαξηήζεσο ζην facebook θσηνγξαθίαο αλειίθνπ ηέθλνπ άλεπ ζπλαηλέζεσο ηεο κεηέξαο ηνπ 

(πνπ είρε ηελ επηκέιεηα) απφ ηνλ πξψελ ζχδπγν θαη παηέξα, ζπλνδεία κάιηζηα ζρνιίσλ πνπ 

πξνζέβαιαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλειίθνπ θαη ηεο κεηέξαο. 
229

 

Όηαλ ε δεκνζίεπζε ηεο θσηνγξαθίαο ζπλνδεχεηαη απφ θαηαθξνλεηηθά γηα ηνλ 

εηθνληδφκελν ζρφιηα, είλαη ηθαλή, παξά ηελ ηπρφλ δνζείζα ζπλαίλεζε, λα επηθέξεη πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. 
230

 Γηαθνξεηηθή, είλαη, θαηά ηα πξαγκαηηθά ηεο πεξηζηαηηθά, ε ππ’αξηζκ. 

782/2005 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 
231

 ζηελ νπνία θξίζεθε φηη «ε αλαπαξαγσγή γπκλψλ ή 

εκίγπκλσλ θσηνγξαθηψλ, πνπ είραλ ιεθζεί ζην παξειζφλ κε ηε ζπλαίλεζε ηεο λπλ ζηγνκέλεο, 

ζπληζηνχζε παξάλνκε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, δηφηη επξφθεηην γηα θσηνγξαθίεο πνπ 

είραλ ιεθζεί θαηά ηα γπξίζκαηα ηαηλίαο, θαη φρη κε ην ζθνπφ λα εκθαληζηνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηνδηθφ πνπ ηηο δεκνζίεπζε χζηεξα απφ θαηξφ, ζπλνδεχνληάο ηεο κάιηζηα θαη κε κεησηηθά γηα 

ηε ζηγφκελε γπλαίθα ζρφιηα». 
232

  

(ζη) πλαίλεζε ζηελ πξνζβνιή ηεο ειεπζεξίαο: Ζ ζπλαίλεζε ζηελ πξνζβνιή ηεο 

ειεπζεξίαο είλαη επηηξεπηή, εθηφο αλ νδεγεί ζε ππέξκεηξε δέζκεπζε ηεο ειεπζεξίαο, νπφηε είλαη 

αλεπίηξεπηε σο αλήζηθε (ΑΚ 179). Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε έγθπξε ζπλνκνιφγεζε 
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 ΜΠξΘεζ 34697/2010, ΣΝΠ ΝΟΜΟ. 

229
 Πεξαηηέξσ, γηα ηελ εηδηθή απαγφξεπζε κεηάδνζεο απφ ηελ ηειεφξαζε, θηλεκαηνγξάθεζεο, καγλεηνζθφπεζεο ή 

θσηνγξάθεζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ νδεγνχληαη ελψπηνλ ησλ δηθαζηηθψλ, εηζαγγειηθψλ, αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ 

αξρψλ βι. ά. 8 § 2 Ν. 3090/2002. 
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 ΑΠ 1380/2009, ΝνΒ 2010, ζει. 167, ΔθΑζ 8661/2000, ΑξρΝ 2001, ζει. 633, ΠΠξΑζ 876/2007, ΓίΜΔΔ 2007, 

ζει. 230. 
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 ΑΠ 782/2005, ΣΝΠ ΝΟΜΟ = ΔιιΓλε 2008, ζει. 198. 
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 Πξβι. ΠΠξΑζ 4661/2004, ΝνΒ 2005, ζει. 114 θαη ΠΠξΑζ 2364/2002, ΓΔΔ 2002, ζει. 595, νη νπνίεο 
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εηθνληδνκέλνπ πξνζψπνπ. Δδψ ν παξάλνκνο ραξαθηήξαο ηεο πξνζβνιήο δελ ήξζε ηειηθψο, νχηε έλεθα 

ζπλαηλέζεσο, νχηε έλεθα δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο. 
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πεξηνξηζκψλ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πξνζψπνπ, ηδίσο σο πξνο ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία. 
233

  

Γ. ΑΠΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΡΗΣΡΕ  

 Με επίθιεζε ησλ δηαηάμεσλ ΑΚ 178, 179 θαη 281 άθπξε είρε θξηζεί ε ξήηξα κε ηελ 

νπνία απαιιαζζφηαλ ν νθεηιέηεο απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πξνζβνιή αγαζψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο (δσή, ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα, πγεία, ηηκή, ειεπζεξία θιπ.), πνπ 

πξνζηαηεχνληαη απφ θαλφλεο δεκνζίαο ηάμεσο, δεδνκέλνπ φηη εθ ησλ πξνηέξσλ παξαίηεζε απφ 

ηελ ζρεηηθή πξνζηαζία δέζκεπε ππέξκεηξα ηελ ειεπζεξία ηνπ πξνζψπνπ θαη ήηαλ αζπκβίβαζηε 

πξνο ηελ εζηθή. 

 Σηο νξζέο απηέο ζεσξεηηθέο ζέζεηο απνδέρηεθε ν λνκνζέηεο ηνπ Ν. 3043/2002, ν νπνίνο 

(ά. 2) πξφζζεζε δεχηεξν εδάθην ζηελ § 2 ηνπ ά. 332 ΑΚ. ηε λέα απηή δηάηαμε νξίδεηαη φηη 

άθπξε είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία «θαη αλ ε απαιιαθηηθή ξήηξα πεξηέρεηαη ζε φξν ηεο 

ζχκβαζεο πνπ δελ απνηέιεζε αληηθείκελν αηνκηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ή αλ κε ηε ξήηξα 

απαιιάζζεηαη ν νθεηιέηεο απφ ηελ επζχλε γηα πξνζβνιή αγαζψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηδίσο ηεο δσήο, ηεο πγείαο, ηεο ειεπζεξίαο ή ηεο ηηκήο». Δίλαη πξφδειν φηη ε 

λέα απηή δηάηαμε απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελέζηεξνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ. 
234

 

3. ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Α. ΟΙ ΑΡΦΕ ΣΗ ΠΡΟΥΤΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΠΡΟΛΗΧΗ  

Ζ έκθαζε πνπ δίδεηαη, ελ πξνθεηκέλσ, ζηηο αξρέο ηεο πξνθχιαμεο θαη ηεο πξφιεςεο 

απνζθνπεί λα «θσηίζεη» ηελ, ζρεηηθή κε ηελ «πξνιεπηηθή» πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

πξνβιεκαηηθή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνεγείηαη ε έξεπλα ηεο αξρήο ηεο πξνθχιαμεο ηφζν θαηά ην 

δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη θαηά ην ειιεληθφ δίθαην θαη, ελ ζπλερεία, εμεηάδνληαη 

νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηεο «πξνιεπηηθήο» αγσγήο ζην δηθφ καο δίθαην. 

Καηαξράο, πξέπεη λα έρνπκε, θαηά λνπ, φηη νη δχν αξρέο δελ ηαπηίδνληαη, σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη δεθηφ φηη, «ε αξρή ηεο πξφιεςεο ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο 

αξλεηηθήο δξάζεο κε ηελ ζέζπηζε απαγνξεχζεσλ π.ρ. νξίσλ ξχπαλζεο θιπ., ελψ ε αξρή ηεο 

πξνθχιαμεο εκπεξηέρεη ηελ ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ππνβάζκηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο». 
235
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 Βι. θαη ηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ αληαγσληζκνχ.  
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 Α. Γεσξγηάδεο, φ.π., ζει. 118. 
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Ζ αξρή ηεο πξνθχιαμεο αλαγλσξίδεηαη ζην Δλσζηαθφ δίθαην, σο γεληθή αξρή 
236

 πνπ 

επηβάιιεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηελ ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλνπλ, 

φηαλ ππάξρεη επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα σο πξνο ηνλ θίλδπλν, νξηζκέλνπο ελδερφκελνπο 

θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ ππεξνρή 

ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ επί ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. πγθεθξηκέλα, ζην κέηξν πνπ ηα 

ζεζκηθά φξγαλα είλαη ππεχζπλα, ζην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ δξάζεψο ηνπο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο απηφλνκε αξρή, ε νπνία απνξξέεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο. 
237

  

Ζ γεληθή απηή αξρή ππαγνξεχεη ηελ ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη εληνπηζκφ πηζαλφηεηαο βιαβεξψλ 

επηπηψζεσλ ζηελ πγεία, ζην πεξηβάιινλ θαη ζε άιινπο ηνκείο, αθφκε θαη αλ εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζία, 

κέρξη λα ππάξμνπλ πεξαηηέξσ επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο γηα κηα πην εκπεξηζηαησκέλε 

αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ. 

Καηά πάγηα λνκνινγία, 
238

 γίλεηαη δεθηφ ζηνλ Δλσζηαθφ ρψξν, φηη, νζάθηο πθίζηαληαη 

ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ χπαξμε ή ηελ ζεκαζία ησλ θηλδχλσλ, κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

πξνθχιαμεο, ηα ζεζκηθά φξγαλα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κέηξα πξνζηαζίαο, ρσξίο λα νθείινπλ 

λα αλακέλνπλ λα απνδεηρζεί πιήξσο ην ππφζηαην θαη ην κέγεζνο ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ. Ζ αξρή 

ηεο πξνθχιαμεο ζέηεη, επνκέλσο, δεηήκαηα απνδείμεσο, θαη ηδίσο ην δήηεκα πνηφ είλαη ην 

αληηθείκελν απνδείμεσο, δειαδή ν επηθαινχκελνο ή ν επειζψλ θίλδπλνο, θαζψο θαη ην δήηεκα 

ηνπ βάξνπο απνδείμεσο. 

πλαθψο, σο πξνο ην βάξνο απνδείμεσο, κεξίδα ηεο ζεσξίαο ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε 
239

 

φηη, φηαλ εμεηάδεηαη επαπεηινχκελνο θίλδπλνο, ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο δελ εηζάγεη απφθιηζε 

απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο θαλφλεο θαηαλνκήο ηνπ βάξνπο απνδείμεσο. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ 

άπνςε απηή, ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο ζπλεπάγεηαη κείσζε ησλ θξηηεξίσλ απνδείμεσο, ζην κέηξν 

πνπ αξθεί, σο απνδεηθηηθφ κέζν, ε πηζαλνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ε επίθιεζε αηειψλ 
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 Βι. ππφζεζε Artegodan, T – 74/00 ηεο 26.11.2002, πιινγή Ννκνινγίαο, ζει. ΗΗ – 4945. 
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επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ. Καηά ηε γλψκε καο, φκσο, νξζή είλαη ε αληίζεηε άπνςε, 
240

 ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία «ε αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο απφδεημεο βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο 

πξνθχιαμεο». Απηφ θαζίζηαηαη θαλεξφ, ηδίσο, σο πξνο ηνλ πεξηβαιινληηθφ θίλδπλν, θαζψο ν 

θνξέαο ηεο επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα ζεκειηψζεη κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα ηελ 

έιιεηςε νπνηνπδήπνηε θηλδχλνπ γηα ην πεξηβάιινλ ή ηελ αλζξψπηλε πγεία. 
241

 

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

Ρεηέο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηηο αξρέο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξνθχιαμεο φζνλ αθνξά 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλαληά θαλείο ηφζν ζην πιαίζην ηνπ Δλσζηαθνχ δηθαίνπ 

(ά. 191 επ. ΛΔΔ), φζν θαη ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ πληαγκαηηθνχ δηθαίνπ (ά. 24 .).  

ε ζρέζε, ηδίσο, κε ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηφζν ν 

εζληθφο φζν θαη ν Δλσζηαθφο λνκνζέηεο επηδηψθνπλ ηελ πξφιεςε ηεο πξνζβνιήο. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί ε δηάηαμε ηνπ ά. 10 § 9 (γ) Ν. 2251/1994, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ελψζεηο 

θαηαλαισηψλ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ παξάιεηςε παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή 

π.ρ. ηεο εηζαγσγήο ή δηάζεζεο επηθίλδπλσλ πξντφλησλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

θαηαλαισηή, πξηλ αθφκα εθδεισζεί. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ίδηα δηάηαμε πξνβιέπεη, φηη κπνξεί λα 

δηαηαρζεί κε απφθαζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη ε πξνιεπηηθή δέζκεπζε επηθίλδπλσλ 

πξντφλησλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ αλαπηπρζέληα πξνθχπηεη, επίζεο, ε γεληθή παξαηήξεζε, φηη ε 

πξνιεπηηθή πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ηφζν 

ηνπ Δλσζηαθνχ φζν θαη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ. Οη ζπλαιιαθηηθέο ππνρξεψζεηο πξνθχιαμεο θαη ηα 

κέηξα πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ ηε λνκνζεηηθή 

ηνπο βάζε φρη κφλν ζηηο ΑΚ 57, 281, 288, 914 θαη 932 αιιά θαη ζηελ ΑΚ 59, ζηελ νπνία 

πξνβιέπεηαη ξεηψο ε δπλαηφηεηα ιήςεσο φισλ ησλ κέηξσλ πνπ θξίλνληαη θαηάιιεια «απφ ηηο 

πεξηζηάζεηο» γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη, θαηά κείδνλα ιφγν, γηα ηελ πξνιεπηηθή πξνζηαζία ησλ 

πξνζψπσλ απφ ηελ επαπεηινχκελε εζηθή βιάβε. Πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηεο ΑΚ 59 είλαη 

βεβαίσο ε πξνζβνιή (ή απεηινχκελε – επηθείκελε) πξνζβνιή λα ζπλεπάγεηαη ή λα πξφθεηηαη λα 

πξνθαιέζεη εζηθή βιάβε ζην πξφζσπν, πξνο απνθπγή ηεο νπνίαο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε 

ιήςε κέηξσλ πξνιεπηηθψλ, ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ, αλάινγα κε ηελ θχζε ηεο πξνζβνιήο θαη ην 

απεηινχκελν αγαζφ. 
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 Έηζη θαη Η. Καξάθσζηαο, Σν δίθαην ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 2012, ζει. 205, φπνπ θαη αλαθνξά ζε ειιεληθή 

λνκνινγία. 

241
 Βι. ζρεηηθά, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο, COM (2000), Βξπμέιιεο, 02.02.2000, 

ζει. 24 επ. 



ΗΗ. ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 
 

87 

Σέινο, ε αμίσζε ηνπ θνξέα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζεκειηψλεηαη θαη ζηελ 

ΑΚ 281 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΑΚ 57 γηα ηνπο εμήο ιφγνπο. Ο δξαζηεξηνπνηνχκελνο ζε πεδία 

πνπ ζπλεπάγνληαη ελ δπλάκεη θηλδχλνπο γηα ην πξφζσπν, νθείιεη λα έρεη επαθξηβψο θαζνξίζεη 

ηα φξηα ηεο ζχλλνκεο δξάζεο ηνπ. Οθείιεη, δειαδή, λα έρεη πξνβιέςεη, ζχκθσλα κε ηελ αξρή 

ηεο θαιήο πίζηεσο, ηα φξηα ηνπ δηθαηψκαηνο θαη επηπιένλ λα έρεη, κέζα ζην πιαίζην ηνπ 

δηθαηψκαηφο ηνπ, πξνδηαγξάςεη ηελ γθξίδα δψλε, κέζα ζηελ νπνία ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, θάησ 

απφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν θαη ελφςεη ηνπ απεηινχκελνπ αγαζνχ, ελδέρεηαη 

λα είλαη θαηαρξεζηηθή (θαηά ηελ ΑΚ 281) θαη ζπλεπψο παξάλνκε.  

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΑΚΗΗ «ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΑΓΨΓΗ»  

 Ζ αμίσζε γηα παξάιεηςε ζην κέιινλ πξνυπνζέηεη ηελ απφδεημε εθ κέξνπο ηνπ ελάγνληνο 

θηλδχλνπ επαλαιήςεσο. 
242

 Σν πξνεγνχκελν ηεο επεκβάζεσο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ζεκειηψλεη 

θαηαξρήλ ηνλ θίλδπλν επαλαιήςεψο ηεο. 
243

 Πξνζβνιή πνπ εθδειψζεθε κηα θνξά πηζαλνινγεί 

ή ηεθκαίξεη ηελ επαλάιεςε, θαηά ηξφπν ψζηε ε απφθξνπζε ηεο αγσγήο απαηηεί ηδηαίηεξε 

απφδεημε, φηη εμέιηπε ν θίλδπλνο επαλαιήςεσο. Μφλν εθφζνλ π.ρ. παχζεη  ε πνηληθή δίσμε γηα 

αδίθεκα, ην νπνίν απνηέιεζε ηε βάζε ηνπ πξνζβιεηηθνχ δεκνζηεχκαηνο δελ ππάξρεη πιένλ 

θίλδπλνο επαλαιήςεσο. 
244

 ε θάζε πεξίπησζε, ε αμίσζε γηα κειινληηθή παξάιεηςε παξέρεηαη, 

εθφζνλ ππάξρεη πξάγκαηη βάζηκνο θίλδπλνο, φηη ε πξνζβνιή ζα επαλαιεθζεί. 

 Χζηφζν, θαηά θαλφλα, ε αμίσζε κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί θαη φηαλ επίθεηηαη πξνζβνιή, 

ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα έρεη πξνεγεζεί. 
245

 Θα πξέπεη φκσο λα ππάξρεη θίλδπλνο ή λα 

πθίζηαληαη ζνβαξέο πηζαλφηεηεο λα εθδεισζεί ζην κέιινλ ν θίλδπλνο πξνζβνιήο. Τπφ απηέο 

ηηο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα αζθεζεί ε ιεγφκελε «πξνιεπηηθή αγσγή» γηα παξάιεηςε, 
246

 

ζχκθσλα κε ηε γεληθφηεξε αξρή φηη ε πξφιεςε ηεο δεκίαο είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ 

θαηαζηνιή, ηδίσο κάιηζηα φηη ελδερφκελε απνδεκίσζε ιφγσ ηξψζεο άυισλ αγαζψλ δελ δχλαηαη 

λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο ην δεκηνγφλν απνηέιεζκα. Ζ ιχζε απηή επηβάιιεηαη απφ ηελ 

ηεινινγηθή εξκελεία ηεο ΑΚ 57.  

 Ζ γεληθή αγσγή γηα παξάιεηςε έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ηε λνκνινγία ηνπ 

γεξκαληθνχ Αθπξσηηθνχ. ην γεξκαληθφ ΑΚ πξνβιέπεηαη ε αγσγή παξαιείςεσο γηα ηελ 

πξνζηαζία απφιπησλ δηθαησκάησλ, φπσο ηνπ νλφκαηνο (§ 12 BGB). Ζ γεληθή, φκσο, αγσγή γηα 
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παξάιεηςε απνηειεί κφξθσκα ηεο δηθαζηηθήο πξαθηηθήο, ε νπνία, αξρηθά, έζεηε σο πξνυπφζεζε 

ηεο αζθήζεψο ηεο ηελ πξνζβνιή απφιπηνπ δηθαηψκαηνο. ήκεξα, ζηε γεξκαληθή έλλνκε ηάμε, ε 

γεληθή πξνιεπηηθή αγσγή παξέρεηαη γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ απφιπησλ δηθαησκάησλ, 

αλεμάξηεηα αλ ζπληξέρεη ππαηηηφηεηα ή αλ έρεη εθδεισζεί πξνεγνχκελε πξνζβνιή.  

 Σελ άπνςε απηή ππνζηεξίδεη νκφθσλα θαη ε ειιεληθή ζεσξία, δερφκελε φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ (57 εδ. α΄, 58 εδ. α΄, 60 εδ. α΄, 989 εδ. α΄, 1004, 1006, 1108), 

κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη αμίσζε παξαιείςεσο, εθθξάδνπλ ηελ γεληθή δηθαητθή αξρή, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ε πξφιεςε ηεο πξνζβνιήο είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ εθ ησλ πζηέξσλ απνθαηάζηαζε 

ή θαηαζηνιή. Απηφ ηζρχεη ηδηαηηέξσο πξνθεηκέλνπ πεξί ελλφκσλ αγαζψλ ησλ νπνίσλ ε 

πξνζβνιή είλαη κε αλαζηξέςηκε ή δπζρεξέζηαηα απνθαηαζηάζηκε, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα αγαζά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ή πνιχ ζπρλά κε ηελ νηθνινγηθή δεκία. Δμάιινπ, ν «ΑΚ παξέρεη ξεηψο 

ζηηο ΑΚ 1004 θαη 1006 ηελ πξνιεπηηθή αγσγή γηα παξάιεηςε, απφ φπνπ ζπλάγεηαη, φηη ν 

λνκνζέηεο απνδέρεηαη ηνλ δηθαηνινγεηηθφ ιφγν ηεο θαζηεξψζεψο ηεο». 
247

  

 Δπνκέλσο, ν επηθείκελνο ραξαθηήξαο ηεο πξνζβνιήο ζπλεπάγεηαη απεηιή γηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ζεκειηψλεη αμίσζε παξαιείςεσο. Γηα παξάδεηγκα, ην πξφζσπν, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ν θξίζηκνο πξνζβιεηηθφο ηζρπξηζκφο, δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πεξηκέλεη κέρξη ν 

ηειεπηαίνο λα δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ή λα δηαδνζεί, ψζηε λα ππνζηεί ηελ πξνζβνιή, γηα 

λα αμηψζεη ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.  

 Ο ελάγσλ νθείιεη λα απνδείμεη, φηη ν ελαγφκελνο πξνηίζεηαη λα επηθέξεη παξάλνκε 

πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, αδηάθνξα αλ ε πξνζβνιή επηρεηξείηαη γηα πξψηε θνξά ή 

ζπληζηά επαλάιεςε πξνεγνχκελεο πξνζβνιήο, θαη επηπιένλ φηη ε απεηιή είλαη ζνβαξή θαη 

βάζηκε, 
248

 ππφ ηελ έλλνηα φηη ν ελαγφκελνο πξνηίζεηαη πξάγκαηη λα επηθέξεη ηελ πξνζβνιή. 

Γελ αξθεί ε επίθιεζε κηαο ππνζεηηθήο απεηιήο νχηε αξθεί ε ακθηζβήηεζε ηεο λνκηκφηεηαο 

πξνεγνχκελεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ελαγφκελνπ. Θα πξέπεη λα απνδεηρζεί ή ηνπιάρηζηνλ λα 

ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο (π.ρ. πξνεγνχκελε παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε), πνπ λα 

θαζηζηνχλ ζθφδξα πηζαλφ, φηη ν ελαγφκελνο ζα ζπκπεξηθεξζεί θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Σε 

βαξχηεηα ησλ ελδείμεσλ θαζψο θαη ηνλ επηθείκελν ραξαθηήξα ηεο πξνζβνιήο θξίλεη ν δηθαζηήο, 
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ιακβάλνληαο ππφςε «ην ζχλνιν ησλ πεξηζηάζεσλ θαη εηδηθφηεξα ηελ πξνεγνχκελε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ελαγφκελνπ». 
249

  

 πλνςίδνληαο, γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνιεπηηθήο αγσγήο γηα παξάιεηςε πξέπεη 

απαξαηηήησο λα ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  

(α) Κίλδπλνο πξνζβνιήο. Ο θίλδπλνο απαηηείηαη λα είλαη ζπγρξφλσο αθεξεκέλνο (π.ρ. 

ιφγσ ηνπ «θίηξηλνπ» ραξαθηήξα ηνπ εληχπνπ ή ιφγσ πξνεγνχκελεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δξάζηε) 

θαη ζπγθεθξηκέλνο (π.ρ. δηεμαγσγή δεκνζηνγξαθηθήο έξεπλαο γχξσ απφ ηελ πξνζσπηθή δσή 

νξηζκέλνπ πξνζψπνπ). ην πεδίν ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, ε χπαξμε θηλδχλνπ θαη ε βεβαηφηεηα ή 

έζησ ε απεηιή επειεχζεψο ηνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε αζθήζεσο ηεο πξνιεπηηθήο αγσγήο γηα 

παξάιεηςε ζηηο δηαηάμεηο ησλ ΑΚ 1004 θαη 1006.  

(β) Παξάλνκε ζπκπεξηθνξά. Ζ ζπκπεξηθνξά εθθξάδεηαη απφ ηελ απφθιηζε απφ ηνπο 

θαλφλεο αληηθεηκεληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο θνηλσλνχο ηνπ δηθαίνπ. Ζ 

άζθεζε ηεο πξνιεπηηθήο αγσγήο γηα παξάιεηςε πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε έλλνκνπ ζπκθέξνληνο. 

Αλάγθε παξνρήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ππάξρεη, «φρη κφλν φηαλ ν θίλδπλνο έρεη επαξθψο 

ζπγθεθξηκελνπνηεζεί, αιιά επηπιένλ θαη φηαλ ην πξφζσπν πνπ πθίζηαηαη ηελ απεηιή δελ κπνξεί 

λα πξνζηαηεπηεί επαξθψο κε άιιν ηξφπν». 
250

  

Οζάθηο ην απεηινχκελν αγαζφ (π.ρ. ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα, πεξηνπζία θιπ.) 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο πνηληθέο δηαηάμεηο, ν δηαρσξηζκφο ησλ νξίσλ ηεο γεληθήο 

ειεπζεξίαο ηνπ απεηινχληνο θαη ηνπ ελλφκνπ αγαζνχ ηνπ απεηινπκέλνπ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

δεδνκέλνο ή ζαθψο πξνθαζνξηζκέλνο θαη δελ ζπληξέρεη θαηαξρήλ ιφγνο παξνρήο ηεο 

πξνιεπηηθήο αγσγήο γηα παξάιεηςε. Ζ παξνρή ηεο ηειεπηαίαο θαζίζηαηαη αλαγθαία κφλν 

νζάθηο, κέζσ ηεο δηθαζηηθήο αξσγήο, επηδηψθεηαη ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηεο γεληθήο 

ειεπζεξίαο ζε ζρέζε κε ηελ απεηινχκελε έλλνκε ζθαίξα ηνπ ζηγνκέλνπ, ψζηε λα πξνιεθζεί ε 

κέζσ ηεο ππεξβάζεσο ηεο ειεπζεξίαο πξφθιεζε πξνζβνιήο ζην κέιινλ.  
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 Γηα ηελ πξνιεπηηθή πξνζηαζία ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνγξαθηθήο έξεπλαο, βι. Η. Καξάθσζηα, Σν δίθαην ησλ 

ΜΜΔ, 2005, ζει. 307. 
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Β. ΠΕΡΙΠΣΨΙΟΛΟΓΙΑ Π ΡΟΒΟΛΨΝ  

1. ΣΟ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΣΗ ΖΨΗ 

Α. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ  

Ο φξνο δσή γίλεηαη αληηιεπηφο ππφ δχν έλλνηεο: αθελφο αλαθέξεηαη ζην βηνινγηθφ 

θαηλφκελν ηεο δσήο θαη αθεηέξνπ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Με ηε δεχηεξε απηή έλλνηα γίλεηαη 

ιφγνο γηα θνηλσληθή, πνιηηηθή δσή, ηδησηηθφ βίν θιπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νξζψο επηζεκαίλεηαη 

φηη «ην δηθαίσκα ζηε δσή έπξεπε κφλν λα αλαγλσξηζηεί, φρη λα δεκηνπξγεζεί», 
251

 αθνχ ην 

δηθαίσκα απηφ είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απφιαπζε φισλ ησλ άιισλ δηθαησκάησλ. Σί 

ινηπφλ ην θαηλνχξην έρεη λα πξνζζέζεη έλα ζχζηεκα πξνζηαζίαο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε 

θάηη πνπ είλαη θνηλή ινγηθή; Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ζα δείμεη φηη, ελψ εθ  πξψηεο φςεσο ην 

δηθαίσκα ζηε δσή θαίλεηαη «αδηάβιεην», νη ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο εγείξνπλ 

ακθηιεγφκελα εξκελεπηηθά δεηήκαηα, δεδνκέλνπ φηη ην λνκηθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηεο δσήο 

ζπληζηά ηαπηφρξνλα θαη θξαγκφ ζηελ ειεπζεξία δξάζεο άιισλ ππνθεηκέλσλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ 

θξαηηθψλ αξρψλ. 
252

 

Β. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΨΝ ΔΙΑΣΑΞΕΨΝ 

I. ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΣΑΞΗ  

Γηεζλέο ύκθσλν γηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα (ΓΑΠΓ) θαη Ακεξηθαληθή 

ύκβαζε (ΑΓΑ) 

Σν δηθαίσκα ζηε δσή πξνζηαηεχεηαη ζην άξζξν 6 ΓΑΠΓ, ην νπνίν νξίδεη φηη: «είλαη 

δηθαίσκα εγγελέο ζηνλ άλζξσπν». Ζ δηαηχπσζε απηνχ ηνπ άξζξνπ είλαη ζαθήο θαη δελ 

δεκηνπξγεί εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα, αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΔΓΑ. Αθφκα πην ζαθήο 

είλαη  ε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Ακεξηθαληθήο χκβαζεο (: ΑΓΑ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ε δσή «αξρίδεη απφ ηελ ζχιιεςε».  

Σν δηθαίσκα ζηε δσή απνηειεί πξσηαξρηθφ δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ θαη απαγνξεχεηαη 

παξέθθιηζε ηνπ, αθφκε θαη ζε «πεξίπησζε δεκνζίνπ θηλδχλνπ ή πεξηφδσλ θξίζεο», ζχκθσλα 
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 J. Fawcett, The Application of the European Convention on Human Rights, 2
nd 

ed., 1987, p. 37. 
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 Γηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ εθθεχγνπλ ησλ νξίσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπσο ην έγθιεκα ηεο γελνθηνλίαο ή ηα 

εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, βι. Α. Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ, Φ. Παδαξηδή. θαη Λ. Μ. Μπνιάλε, La 

génocide revisitée (: Genocide revisited), 2010 θαη Μ. Κατάθα-Γθκπάληη, Οη γεληθέο αξρέο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ζην 

Καηαζηαηηθφ ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ – πξνο έλα δηθαηνθξαηνχκελν πνηληθφ δίθαην ησλ Δζλψλ ζην: Η. 

Μαλσιεδάθε, C. Prittwitz, Γηεζλνπνίεζε ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2003, ζει. 111-149  
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κε ην άξζξν 4 § 2 ΓΑΠΓ). 
253

 Ζ Δπηηξνπή ηνπ ΓΑΠΓ, εθηφο ηνπ δηεζλνχο πνηληθνχ δηθαίνπ, 

επηθαιείηαη ην γεληθφ δηεζλέο δίθαην, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηελ άπνςε φηη ν θαηάινγνο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ άξζξνπ 4 § 2 ηνπ πκθψλνπ, απφ ηα νπνία δελ επηηξέπνληαη παξεθθιίζεηο ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο, δελ είλαη εμαληιεηηθφο.  

Ζ Δπηηξνπή ηνπ ΓΑΠΓ παξαηήξεζε φηη «ν πφιεκνο θαη νη πξάμεηο καδηθήο βίαο 

ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ κάζηηγα γηα ηελ αλζξσπφηεηα θαη λα ζηεξνχλ ηε δσή ζε ρηιηάδεο 

αζψνπο αλζξψπνπο θάζε ρξφλν». χκθσλα κε ηνλ Υάξηε ΟΖΔ ε απεηιή ή ε ρξήζε βίαο απφ έλα 

θξάηνο ελαληίνλ άιινπ θξάηνπο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο άζθεζεο αλαθαίξεηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

απηνάκπλαο, έρεη ήδε απαγνξεπηεί. Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί, φηη ηα θξάηε έρνπλ ην θχξην θαζήθνλ λα 

απνηξέπνπλ πνιέκνπο, πξάμεηο γελνθηνλίαο θαη άιιεο πξάμεηο καδηθήο βίαο πνπ νδεγνχλ ζε 

ζηέξεζε ηεο δσήο κε απζαίξεην ηξφπν. Κάζε πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ λα απνηξέςνπλ ηνλ 

θίλδπλν ελφο πνιέκνπ θαη θπξίσο ελφο ζεξκνππξεληθνχ πνιέκνπ, θαζψο θαη λα εληζρχζνπλ ηε 

δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα ζα απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ φξν θαη εγγχεζε γηα ηελ 

πεξηθξνχξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε Δπηηξνπή ζεκεηψλεη κηα 

ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ άξζξσλ 6 θαη 20 ΓΑΠΓ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «απαγνξεχεηαη θάζε 

πξνπαγάλδα ππέξ ηνπ πνιέκνπ θαη θάζε βίαηε αλαηαξαρή».  

Σα θξάηε πξέπεη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα λα 

πξνιακβάλνπλ ηελ εμαθάληζε αηφκσλ, θάηη πνπ δπζηπρψο έρεη γίλεη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν θαη, 

πνιιέο θνξέο, νδεγεί ζε απζαίξεηε ζηέξεζε ηεο δσήο. Δπηπξνζζέησο, ηα θξάηε πξέπεη λα 

εγθαζηδξχνπλ απνηειεζκαηηθέο ππνδνκέο θαη δηαδηθαζίεο γηα λα εξεπλνχλ δηεμνδηθά 

πεξηπηψζεηο αγλννπκέλσλ θαη εμαθαληζκέλσλ αηφκσλ ππφ ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα πεξηθιείνπλ 

θαη παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή. Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί, φηη ζα ήηαλ επρήο έξγν ηα θξάηε 

λα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα κεηψζνπλ ηελ παηδηθή ζλεζηκφηεηα θαη λα 

πηνζεηήζνπλ κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ππνζηηηζκνχ θαη ησλ επηδεκηψλ. 
254

 

Δπξσπατθή ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΓΑ) 

Σν ρέδην χκβαζεο ΔΓΑ πεξηείρε δχν πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ην άξζξν 2 ΔΓΑ. Ζ 

πξψηε, ε νπνία είρε σο πξφηππν ην άξζξν 3 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ, φξηδε φηη: «θάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ 
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Bruxelles, Bruylant, 1998, ζει. 267-288, O. de Frouville, L’ intangibilité des droits de l’homme et droit des traités, 

Paris, Pedone 2004, ηδίσο ζει. 109 επ., 194 επ. 
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Γηεζλείο πξάμεηο, ζεσξία θαη πξαθηηθή, 2008, ζει. 85. 
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αζθάιεηα». Ζ δεχηεξε εθδνρή, φπσο πξνηάζεθε απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ 

ιεπηνκεξέζηεξε, παλνκνηφηππε κε ην ζεκεξηλφ άξζξν. Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ άξζξνπ 

πηνζεηήζεθε ηνλ Ηνχλην 1950. 
255

  

Σν άξζξν 2 ΔΓΑ πξνζηαηεχεη ην δηθαίσκα ζηε δσή σο άκεζε απφξξνηα ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αιιά, ηαπηφρξνλα, θαη σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπ. 

Καηά ηελ έλλνηα ηεο λνκνινγίαο ησλ νξγάλσλ ηεο χκβαζεο, ην δηθαίσκα ζηε δσή δελ είλαη 

ζπλψλπκν νχηε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν δηαβίσζεο νχηε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ δελ αθνξά 

θαηαξρήλ ην δηθαίσκα λα δίδεη ην πξφζσπν δσή νχηε θαη λα βάδεη ηέινο ζηε δσή ηνπ. 

Αληηζέησο, ην άξζξν 2 αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα κελ ζηεξείηαη ηε δσή ηνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θείκελφ ηνπ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ ζηελ έθζεζε ηεο 4
εο

 Οθησβξίνπ 1989 (: πξνζθπγή 1371/1987) επηζήκαλε φηη ππφ ηε 

δηαηχπσζε «ην δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ ζηε δσή πξνζηαηεχεηαη απφ ην λφκν», θαζηεξψλεηαη ε 

ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο πνπ πξνθαινχλ ηνλ ζάλαην αιιά θαη λα ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο. 

Σν άξζξν 2 § 1 ΔΓΑ νξίδεη φηη: «Σν δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ ζηε δσή πξνζηαηεχεηαη 

απφ ην λφκν. ε θαλέλα δελ κπνξεί λα επηβιεζεί εθ πξνζέζεσο ζάλαηνο, παξά κφλν ζε εθηέιεζε 

ζαλαηηθήο πνηλήο πνπ εθδίδεηαη απφ δηθαζηήξην ζε πεξίπησζε αδηθήκαηνο πνπ ηηκσξείηαη απφ 

ην λφκν κε ηελ πνηλή απηή». 
256

 Χζηφζν, θαηά ην ά. 2 § 2 ΔΓΑ «Ο ζάλαηνο δελ ζεσξείηαη φηη 

επηβάιιεηαη θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ απηνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επέξρεηαη σο ζπλέπεηα 

ρξήζεσο βίαο πνπ θαηέζηε απνιχησο αλαγθαία: α) γηα ηελ ππεξάζπηζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ 

θαηά παξάλνκεο βίαο, β) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε λφκηκεο ζχιιεςεο ή γηα ηελ παξεκπφδηζε 

απφδξαζεο πξνζψπνπ πνπ θξαηείηαη λφκηκα, γ) γηα ηελ θαηαζηνιή, ζχκθσλα κε ην λφκν, 

ζηάζεσο ή αληαξζίαο». Γελ είλαη άλεπ λνκηθνχ ελδηαθέξνληνο λα ζεκεησζεί, φηη ε πξψηε θξάζε 

ηνπ άξζξνπ 2 έρεη ηελ πξνέιεπζή ηεο ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, ελψ ην ππφινηπν πξνηάζεθε απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ πνπ δηεμάγνληαλ ηελ επνρή εθείλε απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε. 

Καηά ηε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ ην άξζξν 2 ΔΓΑ απνηειεί κία απφ ηηο πιένλ ζεκειηψδεηο 

δηαηάμεηο ηεο θαη καδί κε ην άξζξν 3 θαηνρπξψλνπλ ηηο βαζηθέο αμίεο κηαο δεκνθξαηηθήο 
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 Ζ ζαλαηηθή πνηλή θαηαξγήζεθε κε ην 6ν Πξσηφθνιιν ΔΓΑ ηεο 28/04/1983, ην νπνίν θπξψζεθε απφ ηελ 

Διιάδα κε ην Ν. 2610/1998. 
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θνηλσλίαο. Οη ξπζκίζεηο ηεο ΔΓΑ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαηά ηξφπν πνπ νη εγγπήζεηο ηνπο 

λα θαζίζηαληαη πξαθηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο. πλνπηηθά, κπνξεί λα ηνληζηεί φηη δχν βαζηθέο 

ηδέεο δηέπνπλ ην ζχλνιν ηεο λνκνινγίαο ΔΓΓΑ αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 2: (i) Σν 

δηθαίσκα εθάζηνπ πξνζψπνπ ζηε δσή δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα ππνρξέσζε εθ κέξνπο ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ λα απέρνπλ απφ πξάμεηο πνπ δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ ηνλ ζάλαην ζηα 

πξνζηαηεπφκελα απφ ηελ ξχζκηζε πξφζσπα. Αληηζέησο, θαηά ζεηηθφ ηξφπν, ην άξζξν 2 γελλά 

εηο βάξνο ησλ θξαηψλ ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ πξνζηαηεπηηθά κέηξα ππέξ ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο φηαλ απηή απεηιείηαη. (ii) Ζ δεκφζηα εμνπζία, ζε θάζε εθδήισζή ηεο θαη αλεμαξηήησο 

πνηφο είλαη ν εθπξφζσπφο ηεο, πξέπεη λα ελεξγεί κε θξφλεζε. 

Τπνζηεξίδεηαη, φηη ε αζάθεηα ηεο γξακκαηηθήο δηαηχπσζεο ηνπ άξζξνπ 2 νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη δελ αλαγλσξίδεηαη ξεηά ε χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή, αιιά επηβάιιεηαη 

ζηηο θξαηηθέο αξρέο ε ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχνπλ ην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο ζηε δσή, 

ζπλνδεπφκελε απφ ηελ απαγφξεπζε εθ πξνζέζεσο ζηεξήζεσο ηεο δσήο. 
257

 Χο πξνο ηελ 

απαγφξεπζε, νξηζκέλνη ζπγγξαθείο ηζρπξίδνληαη φηη απνδέθηεο δελ είλαη κφλν ε θξαηηθή 

εμνπζία αιιά θαη νη ηδηψηεο.
258

  

Αλεμάξηεηα πάλησο απφ ηελ ζεσξεηηθή απηή δηρνγλσκία, αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα λα 

αρζεί κηα ππφζεζε πξνο θξίζε ζην Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ, είλαη λα πξφθεηηαη γηα 

ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο, γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλν ην θξάηνο. Όζνλ αθφξα ηηο θξαηηθέο 

αξρέο, ε απαγφξεπζε ηεο εθ πξνζέζεσο ζηέξεζεο ηεο δσήο ππνλνεί επηπξφζζεηα θαη ηελ 

ππνρξέσζε λα απέρνπλ απφ ελέξγεηεο, πνπ αζθφπσο ζέηνπλ ηελ αλζξψπηλε δσή ζε 

δηαθηλδχλεπζε. Δληνχηνηο, είλαη νξζφηεξν λα γίλεη δεθηφ, φηη ζην πξνζηαηεπηηθφ πεδίν ηεο 

δηάηαμεο εκπίπηεη φρη κφλν ε εθ πξνζέζεσο πξφθιεζε ηνπ ζαλάηνπ αιιά θαη ε εμ ακειείαο. 

Γηαθνξεηηθά, εάλ δειαδή ην α΄ εδάθην ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 2 δελ ήηαλ επξχηεξν ηνπ β΄ εδαθίνπ 

ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ζα θαηέιεγε λα είλαη «πεξηηηφ». 
259

  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη ε πξψηε θξάζε ηνπ άξζξνπ 2 

επηβάιιεη ζην θξάηνο κηα ππνρξέσζε επξχηεξε απφ απηή ηεο δεχηεξεο  θξάζεο. Σν πξψην 

εδάθην πνπ νξίδεη: «Σν  δηθαίσκα ζηε δσή πξνζηαηεχεηαη απφ ην λφκν», επηβάιιεη ζην θξάηνο 

φρη κφλν λα απέρεη απφ ηελ πξφθιεζε ηνπ ζαλάηνπ αιιά θαη λα ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα 
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πξνζηαζίαο ηεο δσήο. 
260

 Όκσο κέρξη πνχ εθηείλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θξαηηθψλ αξρψλ λα 

εκπνδίδνπλ ηελ ζηέξεζε ηεο δσήο απφ πξάμεηο ηδησηψλ; Οπσζδήπνηε ζα ήηαλ παξάινγν θαη 

αλέθηθην λα απαηηήζνπκε θάζε πνιίηεο ηεο ρψξαο λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλαλ θξνπξφ γηα ηελ 

αζθάιεηά ηνπ. 
261

 Δξκελεχνληαο ινηπφλ ην άξζξν 2 ΔΓΑ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ππνρξέσζε ηεο 

πνιηηείαο είλαη, ηα αξκφδηα θξαηηθά φξγαλα λα βξίζθνληαη ζε «επαγξχπλεζε» γηα ηνλ ζεβαζκφ 

ηεο δσήο ηνπ εθάζηνηε πνιίηε, φξην ηεο νπνίαο είλαη λα κελ ηίζεηαη ζε δηαθηλδχλεπζε ε δσή 

άιισλ πνιηηψλ. 

Πεξαηηέξσ, ζηε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ έρεη γίλεη δεθηφ, φηη ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ησλ 

εζληθψλ αξρψλ ζε ρξήζε βίαο, απφ ηελ νπνία πξνθαιείηαη ζάλαηνο αθφκα θαη εμ ακειείαο, 

πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη ε βία ήηαλ «απνιχησο αλαγθαία» γηα ηελ επίηεπμε ελφο απφ ηνπο 

ζθνπνχο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄, β΄, θαη γ΄ ηνπ άξζξνπ 2 § 2. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

έλαλ απζηεξφηεξν θαη πην επηηαθηηθφ έιεγρν αλαγθαηφηεηαο απφ φ,ηη δηελεξγείηαη ζπλήζσο φηαλ 

θαζνξίδεηαη αλ κηα θξαηηθή πξάμε είλαη αλαγθαία 
262

 ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Ζ ζέζε 

απηή πηνζεηήζεθε θαη απφ ηελ ΔΔΓΑ, ε νπνία ηνλίδεη, φηη ε ρξήζε βίαο πξέπεη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο λα είλαη απζηεξά αλάινγε κε ηνλ ζεκηηφ ζθνπφ. Σν «απφιπηα αλαγθαίν» ζεκαίλεη 

κηα επηηαθηηθή θνηλσληθή αλάγθε. Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο εθηηκάηαη, αθελφο, βάζεη ηνπ 

επηδησθφκελνπ ζθνπνχ, θαη, αθεηέξνπ, βάζεη ηνπ θηλδχλνπ πνπ ε ρξεζηκνπνηνχκελε βία 

ζπλεπάγεηαη γηα ηελ αλζξψπηλε δσή θαη ηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα.
263

 Με απιά ιφγηα, ε § 2 

ηνπ άξζξνπ 2 θαζηεξψλεη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο φρη σο ηνλ ζπλήζε πεξηνξηζκφ γηα λα 

επηβιεζεί πεξηνξηζκφο ζε δηθαίσκα, αιιά θαηά ηξφπν πνπ δχζθνια κπνξεί λα θακθζεί, εθφζνλ, 

αθελφο, ε ιίζηα ησλ εμαηξέζεσλ ρξήζεσο βίαο είλαη εμαληιεηηθή, θαη, αθεηέξνπ, ππέξ ηεο 

απφςεσο απηήο ζπλεγνξεί θαη ε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ (βία «απνιχησο 

αλαγθαία»). 

Όπσο εμάιινπ θξίζεθε απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηνπ Βειγίνπ, ην δηθαίσκα ηνπ άξζξνπ 

2 ΔΓΑ δελ είλαη παξά ην δηθαίσκα ζηελ «θπζηθή δσή» κε ηελ ζπλήζε έλλνηα ηνπ φξνπ θαη δελ 

πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε έλα «δηθαίσκα» ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν δσήο, έλα δειαδή 
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 Décision 12/07/1978 no 7 154/75, D&R 14, p. 31, Décision 10/10/1986 no 11 604/89, D & R 50, p. 259. 

261
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θνηλσληθννηθνλνκηθφ δηθαίσκα. 
264

  

Αξαβηθόο Υάξηεο 

 Ο Αξαβηθφο Υάξηεο ζην Πξννίκηφ ηνπ ζπλδέεη ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο κε ην δηθαίσκα 

ζε κηα «αμηνπξεπή δσή, ζηελ ειεπζεξία, ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ηζφηεηα». Σν δηθαίσκα ζηε δσή 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη πξνζηαηεχεηαη ζην άξζξν 

5 ηνπ Υάξηε. 
265

 

II. ΣΗΝ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΣΑΞΗ 

Ζ κείδσλ ζεκαζία ηνπ δηθαηψκαηνο νδήγεζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζε επίπεδν εζληθψλ 

πληαγκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ελδεηθηηθά κφλν αλαθέξνπκε, ην άξζξν 2 § 2 εδ.1 

Θεκειηψδνπο  Νφκνπ  ηεο Βφλλεο, άξζξν 15 ηζπαληθνχ ., άξζξν 4, 19 § 4 πνξηνγαιηθνχ . 

θιπ. Σν ειιεληθφ χληαγκα ζην άξζξν 5 § 2 νξίδεη φηη: «Όινη φζνη βξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, απνιακβάλνπλ ηελ απφιπηε πξνζηαζία ηεο δσήο». Ζ δηάηαμε απηή δελ ππφθεηηαη ζε 

αλαζηνιή θαηά ην άξζξν 48 . Δίλαη αζπκβίβαζηε κε ην χληαγκα νπνηαδήπνηε θξαηηθή 

επγνληθή πνιηηηθή. Σν δηθαίσκα ζηε δσή έρεη ακπληηθή, πξνζηαηεπηηθή θαη δηαζθαιηζηηθή 

δηάζηαζε. 
266

  

Χο ακπληηθφ δηθαίσκα ζηξέθεηαη erga omnes, δειαδή ην χληαγκα απαγνξεχεη ηελ 

πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο δσήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή θηλδχλνπ (θξάηνο θαη ηδηψηεο). Ζ 

πξνζηαηεπηηθή αμίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηξέθεηαη πξνο ηελ θξαηηθή εμνπζία, ε νπνία 

ππνρξενχηαη, φρη κφλν λα ζέβεηαη, αιιά θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ αλζξψπηλε δσή. Ζ πξνζηαζία 

απηή βαίλεη παξάιιεια πξνο ηελ κεηαβoιή απφ θξάηνο απνρήο ζε πξνζηαηεπηηθφ θνηλσληθφ 

θξάηνο δηθαίνπ. Με ηελ Αλαζεψξεζε ην 2001, ην άξζξν 25 § 1 . ζέηεη σο «θξαηηθή απνζηνιή 

ηε δηαζθάιηζε φρη κφλν ηεο αλεκπφδηζηεο, αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ». Χο πξνο ηε δηαζθαιηζηηθή δηάζηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο, ν 

ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο δελ αλαθέξεηαη κελ ξεηά, φπσο, φκσο, πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλδπαζκέλε 

εξκελεία ησλ άξζξσλ 2 § 1, 5 § 2, 7 § 3, 21, 25 § 4 . ε παξνρή ζηνηρεησδψλ κέζσλ γηα ηελ 
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επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ θαίλεηαη λα απνηειεί επηηαγή ηνπ πληάγκαηνο. 
267

  

Απφ ην άξζξν 25 ηνπ πληάγκαηνο απνξξέεη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα ιακβάλεη 

φια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δσήο. ηα λνκνζεηηθά κέηξα 

πξνζηαζίαο δσήο πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ηα άξζξα 299-307 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (: ΠΚ), 
268

 

ελψ ζηα δηνηθεηηθά κέηξα εκπίπηεη ε αζηπλνκηθή επέκβαζε γηα ηελ ζσηεξία ηεο 

δηαθηλδπλεπφκελεο δσήο. Οη δηνηθεηηθέο παξαιείςεηο ζπληζηνχλ «παξάιεηςε» νθεηιφκελεο 

λφκηκεο ελέξγεηαο θαη ζεκειηψλνπλ πεηζαξρηθή (ελδερνκέλσο θαη πνηληθή) επζχλε ηνπ νξγάλνπ 

θαζψο θαη αζηηθή επζχλε ηνπ θξάηνπο.  

ην ηζρχνλ ειιεληθφ χληαγκα ην δηθαίσκα ζηε δσή θαηνρπξψλεηαη ζην ά. 5 § 2 . Ζ δσή 

θάζε πξνζψπνπ πξνζηαηεχεηαη σο απηνζθνπφο, αλεμάξηεηα απφ άιινπο ζθνπνχο θαη 

ζπκθέξνληα πνπ ζπκπιέθνληαη κε απηήλ, π.ρ. ηα δεκνγξαθηθά ζπκθέξνληα ηνπ θξάηνπο. 

Δπίζεο, θαηά ινγηθή αλαγθαηφηεηα, ε πξνζηαζία ηζρχεη κφλνλ εθφζνλ ην επηζπκεί ν εθάζηνηε 

ζηγφκελνο άλζξσπνο, ν νπνίνο παξακέλεη θχξηνο ηεο δσήο ηνπ σο πξνο ην λα ηε «δηαζέζεη» φπσο 

επηιέμεη, αξθεί βεβαίσο λα κελ πξνζβάιιεηαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ άιινο θαλφλαο ηεο 

ζπληαγκαηηθήο ηάμεο θαη ηδίσο ε αλζξψπηλε αμία (φπσο π.ρ. κε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

δσήο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο). 

Ζ αληίζηνηρε ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε πνπ βαξχλεη ην θξάηνο έρεη ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ 

πεξηερφκελν. Αξλεηηθά ζπλίζηαηαη ζηελ ππνρξέσζε απνρήο απφ πξάμεηο πνπ ζίγνπλ ηνλ ππξήλα 

ηνπ δηθαηψκαηνο, ζεηηθά ζηελ ππνρξέσζε παξνρήο πξνζηαζίαο ηφζν πξνιεπηηθά, φζν θαη φηαλ 

ε δσή ηνπ θνξέα ηνπ ηίζεηαη ζε θίλδπλν θαη κάιηζηα φρη κφλν απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο 

νξγάλσλ ηνπ αιιά θαη απφ πξάμεηο ηδησηψλ ή θαη απφ ηπρεξά γεγνλφηα (π.ρ. ζενκελίεο, θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο). 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, απφ ην άξζξν 5 § 2  απνξξέεη, επίζεο, θαη ε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο 

λα κεξηκλά γηα ηελ ιήςε γεληθψλ θαη απξφζσπσλ κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο φισλ ησλ πνιηηψλ, αθφκε θαη ρσξίο (ή πξηλ) πξνβιεζεί απφ θάπνην πνιίηε ε ζρεηηθή 

αμίσζε, φπσο π.ρ. κε ηελ πξφβιεςε ππνρξεσηηθψλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, φπσο νη 

δψλεο αζθαιείαο ζηα απηνθίλεηα. 

Χο πξνο ην κεγάιεο πξαθηηθήο ζεκαζίαο ζέκα ηεο ρξήζεο φπισλ απφ ηα φξγαλα ηεο ηάμεο 

κπνξνχκε εηδηθφηεξα λα παξαηεξήζνπκε, φηη απηή ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο «πεξηνξηζκνχο ησλ 
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πεξηνξηζκψλ» ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. Θα πξέπεη επνκέλσο, θαηά πξψην ιφγν, λα 

πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ θαη, πεξαηηέξσ, λα γίλεηαη κε ζεβαζκφ ηδίσο πξνο ηηο 

απνξξένπζεο απφ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο απαηηήζεηο. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, κε βάζε 

ηε ζηάζκηζε θφζηνπο-νθέινπο, δελ επηηξέπεηαη ρξήζε ζαλαηεθφξαο βίαο γηα ηελ παξεκπφδηζε 

απφδξαζεο θξαηνπκέλνπ επεηδή ε πνηληθή δίσμε ηεο πνιηηείαο έρεη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

δπζαλάινγα κηθξφηεξε βαξχηεηα απφ ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο. 
269

 Σν άξζξν 3 § 5 πεξ. ζη΄ Ν. 

3169/2003 επηηξέπεη ηνλ ππξνβνιηζκφ αθηλεηνπνίεζεο (: δειαδή κε ζηφρν κε δσηηθά ζεκεία 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ηδίσο ηα θάησ άθξα) κφλν γηα ηελ απνηξνπή απφδξαζεο ή 

ειεπζέξσζεο θξαηνπκέλνπ πνπ επηρεηξείηαη κε έλνπιε επίζεζε. πλεπψο, δελ επηηξέπεηαη 

ππξνβνιηζκφο θαηά άνπινπ θξαηνπκέλνπ, ν νπνίνο επηρεηξεί λα απνδξάζεη θαη ε απνηξνπή ηεο 

απφδξαζεο πξέπεη λα γίλεη κε άιια, επηφηεξα κέζα. 
270

  

Γ. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΨΝ ΘΕΣΙΚΨΝ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ ΣΨΝ ΚΡΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΟΤ 
ΟΡΟΤ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ»  

 Όηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα «ζεηηθέο ππνρξεψζεηο» ή «ζεηηθή ππνρξέσζε» (positive 

obligation) ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζηε δσή, ελλννχκε ηελ 

ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια εθείλα  κέηξα γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηε 

δσή ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο. Σν εχξνο ηεο ζεηηθήο 

ππνρξέσζεο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλν. Σν ίδην ην άξζξν 2 ΔΓΑ δελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα 

ζε απηή θαη ε ζεκειίσζή ηεο απνηειεί πξντφλ ηεο λνκνινγίαο. Πξαθηηθά, ε ζεηηθή ππνρξέσζε 

πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή ζεκαίλεη, φηη ην θξάηνο νθείιεη ηνπιάρηζηνλ λα 

πηνζεηήζεη ηα δένληα λνκνζεηηθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε παξάλνκε 

αθαίξεζε δσήο. 

 To ΔΓΓΑ, θαζνδεγνχκελν απφ ηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη πξαθηηθήο εξκελείαο 

ηεο ΔΓΑ, παξήγαγε λνκνινγηαθά κηα αθφκε κνξθή πξνζηαζίαο ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 2 

ΔΓΑ, ηελ απνθαινχκελε «δηαδηθαζηηθή πξνζηαζία». θνπφο απηήο είλαη λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ εζληθψλ θαλφλσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ην δηθαίσκα ζηε δσή θαη, 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκπιέθνληαη θξαηηθά φξγαλα, λα εμαζθαιηζηεί, φηη ζα ινγνδνηήζνπλ γηα 

ζαλάηνπο πνπ έιαβαλ ρψξα εληφο ηεο ζθαίξαο επζχλεο ηνπο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ππνρξέσζεο απνηειεζκαηηθήο έξεπλαο είλαη θαηαξρήλ ε πξαγκαηνπνίεζε επαξθνχο έξεπλαο. 

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα ππνρξέσζε ζπκπεξηθνξάο (ή κέζσλ), πνπ επηβάιιεη ζηηο εζληθέο 

αξρέο ην θαζήθνλ λα ιάβνπλ φια ηα δηαζέζηκα θαη ινγηθά κέηξα, ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηα 
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 Πξβι. Γλσκνδφηεζε Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 1802/1996, ΔιιΓλε 1997, ζει. 1933.  
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 Βι. Κ. Υξπζφγνλνο, Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 2006, ζει. 223.  
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απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηζηαηηθνχ, λα εμαθξηβψζνπλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηνπο δξάζηεο. 

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ – ΕΞΑΙΡΕΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΟ 

I. ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΔΑ  

 Σν άξζξν 2 § 2 ΔΓΑ θαζηεξψλεη ηξεηο εμαηξέζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ν ζάλαηνο πνπ 

επέξρεηαη απφ ηελ ρξήζε βίαο «ιφγσ θαηαζηάζεσο απνιχησο αλαγθαίαο» δελ είλαη παξάλνκνο.  

 (α) Τπεξάζπηζε θαηά παξάλνκεο βίαο: Σν άξζξν 2 § 2 πξνβιέπεη ηξεηο πεξηπηψζεηο, 

φπνπ ν ζάλαηνο είλαη απνηέιεζκα βίαο, ε ρξήζε ηεο νπνίαο θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία. Ζ 

ρξήζε ηεο βίαο, ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 2, δηθαηνινγείηαη φηαλ ζηεξίδεηαη ζε κηα εηιηθξηλή 

πεπνίζεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο, ε νπνία κπνξεί εχινγα λα ζεσξεζεί φηη αληαπνθξηλφηαλ 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, αθφκε θαη αλ αξγφηεξα απνδείρζεθε ιαλζαζκέλε. Αιιηψο, ζα 

επηβαιιφηαλ ζηα θξάηε έλα βάξνο κε ξεαιηζηηθφ, ην νπνίν ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηε δσή ηφζν ησλ 

νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο φζν θαη ησλ ππνινίπσλ. Σν άξζξν 2, σο ζεκειηψδεο δηάηαμε ηεο 

χκβαζεο, επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ηφζν ζηα φξγαλα πνπ ζρεδηάδνπλ κηα 

επηρείξεζε φζν θαη ζε εθείλα πνπ ηελ εθηεινχλ.  

Ζ ρξήζε βίαο λνείηαη σο ultimum refugium. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ζσζηή πιεξνθφξεζε 

ησλ νξγάλσλ ηεο ηάμεο, ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ ζαθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θάλνπλ απνηειεζκαηηθή θαη ιεινγηζκέλε ρξήζε ηνπ κνλνπσιίνπ ηεο λφκηκεο βίαο. Δάλ 

ηεξεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο απηέο, ε ρξήζε ζαλαηεθφξαο βίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί λφκηκε, αθφκε 

θαη αλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απνδεηρζεί, φηη ηα πξάγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πάξεη 

άιιε ηξνπή.  

 (β) Νόκηκε ζύιιεςε ή παξεκπόδηζε απόδξαζεο: Σν θξάηνο δελ αζεηεί ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ απφ ηε χκβαζε, φηαλ ν ζάλαηνο είλαη απνηέιεζκα θξαηηθήο βίαο, ε νπνία αζθείηαη ζε 

πεξίπησζε λφκηκεο ζχιιεςεο ή παξεκπφδηζεο απφδξαζεο. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο ησλ 

εζληθψλ αξρψλ ζε ρξήζε βίαο, απφ ηελ νπνία πξνθαιείηαη ζάλαηνο, έζησ θαη απφ ακέιεηα, 

πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη ε βία απηή ήηαλ απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ελφο απφ ηνπο 

ζθνπνχο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄, β΄ ή γ΄ ηνπ άξζξνπ 2 § 2 ΔΓΑ. Ζ πξφθιεζε 

ζαλάηνπ, είηε σο επηζεηηθή πξάμε, είηε σο πξάμε θαηαζηνιήο, απαγνξεχεηαη θαηαξρήλ, 

ππνβάιιεηαη δε ζηα πεξηνξηζηηθά θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 2 § 2 ΔΓΑ, ηα νπνία θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπο δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Πεξαηηέξσ ζηελ ππφζεζε MacCann 

θαη ινηπψλ θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ην ΔΓΓΑ (: απφθαζε ηεο 03.09.1993) δηεπθξίληζε φηη 

φζν κεγαιχηεξε είλαη ε αληίζηαζε ηνπ πξνζψπνπ ζηε λφκηκε ζχιιεςή ηνπ, ηφζν δηθαηνινγείηαη 
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ε ρξήζε βίαο εθ κέξνπο ηεο αζηπλνκίαο. 

 Πξέπεη, δειαδή, ε αζηπλνκηθή επέκβαζε λα είλαη απνιχησο αλαγθαία θαη ε κφλε 

πξφζθνξε θαη ηδίσο λα αληηηάζζεηαη ζε παξάλνκε ζπκπεξηθνξά θαη λα κελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε 

δσή ακέηνρσλ πνιηηψλ. 
271

 Ζ ζαλάησζε, θαηά ην παξειζφλ, πνιηηψλ, νη νπνίνη απιψο 

ζπκκεηείραλ ζηελ πνξεία ηνπ Πνιπηερλείνπ, πξνθαλψο δελ θαιχπηεη ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ εμεηάδεη κε 

απζηεξφηεηα ηελ ζπλδξνκή ησλ φξσλ απηψλ θαη ηδίσο ηνπ «απνιχησο αλαγθαίνπ» ηεο 

επέκβαζεο. Έθξηλε, έηζη π.ρ. παξαδεθηή ηελ πξνζθπγή Farell θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, κε ηελ 

νπνία δεηήζεθε ε θαηαδίθε ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο γηα ηελ εθηέιεζε κηθξνδηαξξήθηε  θαηά ηελ 

ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο. 
272

 

 (γ) Καηαζηνιή ζηάζεο ή αληαξζίαο: Δίλαη ε ηξίηε εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 2 § 2 ΔΓΑ. 

Σα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηεο χκβαζεο είραλ ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνχλ κε ην ελ ιφγσ δήηεκα 

ζηελ ππφζεζε Gülek θαηά Σνπξθίαο (: απφθαζε ΔΓΓΑ ηεο 27.07.1998). ηελ ππφζεζε απηή 

αλαδεηθλχεηαη ελαξγέζηαηα ε αλάγθε χπαξμεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνπο ζθνπνχο πνπ 

επηδηψθνληαη θαη ζηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη, φπσο επίζεο ε ππνρξέσζε θαη ε ζπλαθφινπζε 

επζχλε ηνπ θξάηνπο λα νξγαλψλεη ηε δεκφζηα αζθάιεηα, εμαζθαιίδνληαο ην ζεβαζκφ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηε δσή. 

II. ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΣΑΞΗ  

Ννκνζεηηθό πιαίζην 

 Καηά ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 5 § 2 ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο ε πξνζηαζία ηεο δσήο 

είλαη «απφιπηε». Βεβαίσο, απηφ δελ ζεκαίλεη, φηη ην δηθαίσκα δελ έρεη πεξηνξηζκνχο, άιινη απφ 

ηνπο νπνίνπο πξνβιέπνληαη ξεηά απφ ην χληαγκα θαη ηελ ΔΓΑ θαη άιινη πξνθχπηνπλ ιφγσ 

ηεο ζχγθξνπζήο ηνπ κε ην πεδίν ηζρχνο άιισλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ.  

 Έηζη, κνινλφηη ην άξζξν 5 § 2 ηνπ πληάγκαηνο δελ είλαη κεηαμχ εθείλσλ ησλ νπνίσλ ε 

ηζρχο αλαζηέιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θήξπμεο ηεο ρψξαο ζε θαηάζηαζε αλάγθεο (άξζξν 48 

§ 1 .), ζε πεξίπησζε πνιέκνπ δελ παξέρεη πξνζηαζία νχηε πξνο ηε δηαθηλδχλεπζε ηεο δσήο ηνπ 

ζηξαηεπκέλνπ πνιίηε νχηε, πξνθαλψο, σο πξνο ηε δσή ηνπ ερζξνχ. Ζ εμαίξεζε απηή απνξξέεη 

επζέσο απφ ηελ ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε θάζε Έιιελα «λα ζπληειεί ζηελ άκπλα ηεο παηξίδαο» 

(άξζξν 4 § 6 .), ελψ πξνβιέπεηαη ξεηά θαη απφ ην άξζξν 15 § 2 ηεο ΔΓΑ, πξνθεηκέλνπ πεξί 
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 Βεβαίσο, ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο δεζκεχεη ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα ηελ παξαβνχλ 

αθφκε θαη αλ ε εκκνλή ζην ζεβαζκφ ηεο ζπλεπάγεηαη ηελ παξάλνκε ζαλάησζε απφ ηξίηνπο αζψσλ πνιηηψλ. 
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 Αξηζκφο πξνζθπγήο: 9013/1980 θαη απφθαζε ηεο 11.02.1982. 
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θαλνληθψλ πνιεκηθψλ πξάμεσλ. Δλδερφκελε εμαίξεζε ηεο εμαίξεζεο, φπσο ε πεξίπησζε ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ή ηδενινγηθψλ αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο, δελ ζεκειηψλεηαη επί ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζηε δσή, αιιά εξείδεηαη ζηελ ειεπζεξία ηεο ζπλείδεζεο.  

ύγθξνπζε κε άιια ζπληαγκαηηθά δηθαηώκαηα 

 Μεγάιν ελδηαθέξνλ έρνπλ νη πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή κε άιια 

ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, ηδίσο κε απηά ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο (5 § 3 .), ηεο αλάπηπμεο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο (5 § 1 .) θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο (9 § 1 . Κιαζηθφ 

παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο ζχγθξνπζεο απνηειεί ε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε 

δσλψλ αζθαιείαο απφ ηνπο απηνθηλεηηζηέο θαη θξάλνπο απφ ηνπο κνηνζπθιεηηζηέο θαη 

κνηνπνδειάηεο. 
273

 Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο θνηλέο πγεηνλνκηθέο ή 

άιιεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο 

άιισλ απφ ηνπο θνξείο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ θαζηεξψλνπλ. Έηζη π.ρ. γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ηα κέηξα αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ππεχζπλνο, είλαη θαηά 

θαλφλα, ν εξγνδφηεο. Σέηνηνπ είδνπο κέηξα απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ.  

Δπίζεο, ν ππνρξεσηηθφο εκβνιηαζκφο θαηά κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ 
274

 απνζθνπεί πάιη 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη δηθαηνινγείηαη, ηφζν απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 

§ 2, φζν θαη ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ πγεία (άξζξν 21 § 3 .). 

Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε ππνρξεσηηθήο ρξήζεο ηεο δψλεο αζθαιείαο ν θνξέαο ηεο 

ππνρξέσζεο θαη ην αληηθείκελν ηεο πξνζηαζίαο ηαπηίδνληαη.  

 Παξφκνηεο επεκβάζεηο ηνπ λνκνζέηε ζηε ζθαίξα πξνζσπηθψλ επηινγψλ ηνπ αηφκνπ δελ 

είλαη, σζηφζν, αληηζπληαγκαηηθέο, δηφηη αληαπνθξίλνληαη ζηε γεληθή ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο 

γηα πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ (Schutzgebotfunktion). Ζ ππνρξέσζε απηή απνξξέεη απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ άξζξσλ 5 § 2 ηνπ πληάγκαηνο θαη 2 ηεο ΔΓΑ σο αληηθεηκεληθψλ θαλφλσλ 

δηθαίνπ ππέξ ηεο πξνζηαζίαο αλζξψπηλεο δσήο. Δμάιινπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ 

πξφθεηηαη, απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνιίηε, γηα ηελ εθδήισζε ζθφπηκεο θαη εθθξαζκέλεο επηζπκίαο 

απηνθαηαζηξνθήο, ε νπνία, σο έθθξαζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνθαζνξηζκνχ ηνπ, ζα έζεηε 

θξαγκφ ζηελ θξαηηθή επέκβαζε: φπνηνο δελ θνξά δψλε αζθαιείαο ή θξάλνο δελ ην θάλεη επεηδή 

ζέιεη λα πεζάλεη, αιιά επεηδή αδηαθνξεί γηα ελδερφκελεο ζπλέπεηεο.  
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 Γηα ηηο δψλεο αζθαιείαο θιπ. βι. Δλδεηθηηθά: J. Hoglund, A. Parsons, “The duty to wear seat belts under 

comparative law”, Washington Law Review, 1974, W. Amen, “Motorcycle helmets and the constitutionality of self 

protective legislation”, Ohio Law Journal, 30, 1969, p. 355. 
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 Βι. ζρεηηθά ηελ απφθαζε ηνπ Supreme Court Jacobson v. Massachsetss, 197 U.S. 11, 37-39 (1905).  
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 Καη απφ ηελ άπνςε ηεο ζηάζκηζεο ησλ εκπιεθφκελσλ αμηψλ πξνθχπηεη, άιισζηε, ε 

ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. Ζ απιή αδηαθνξία γηα ηελ ηήξεζε κέηξσλ αζθαιείαο 

δελ απνηειεί αμία θνηλσληθά απνδεθηή, ηθαλή λα εμηζνξξνπήζεη ην γεληθφ ζπκθέξνλ 

πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, φπσο ηππνπνηείηαη θαη πξνζηαηεχεηαη ζην άξζξν 5 § 2 ., ην 

νπνίν απνηειεί ζπληαγκαηηθφ ππφβαζξν γηα ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα. Απηή είλαη θαη ε ζέζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ, ην νπνίν έρεη ζεσξήζεη, φηη δελ απνηειεί πξνζβνιή ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζσπηθή δσή ε ππνρξέσζε ρξήζεο ηεο δψλεο αζθαιείαο. 
275

 

 Οη ζρεηηθέο κε ην θάπληζκα απαγνξεχζεηο ζπληζηνχλ έλα άιιν πεδίν ζχγθξνπζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηε δσή, αθελφο, θαη ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

απηνθαζνξηζκνχ, αθεηέξνπ. 
276

 Δδψ πάιη ην άξζξν 5 § 2 . ελεξγεί σο αληηθεηκεληθφο θαλφλαο 

δηθαίνπ, απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ππνθεηκεληθά δηθαηψκαηα ζπγθεθξηκέλσλ θνξέσλ θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην θνηλσληθφ δηθαίσκα ζηε πγεία (21 § 3 .) θαη ηελ απαγφξεπζε πξνζβνιήο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ άιισλ (5 § 1 ., αιιά θαη 2 § 1 .). Όηαλ νη απαγνξεχζεηο αθνξνχλ 

θιεηζηνχο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ε ζηάζκηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ πξνζηαζίαο ησλ 

ζπγθξνπφκελσλ αγαζψλ ηεο πγείαο θαη ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

εθδήισζε ηεο νπνίαο είλαη ελ πξνθεηκέλσ θαη ε ειεπζεξία ηνπ θαπλίζκαηνο, νδεγεί ζηελ 

θαηίζρπζε ηεο πξψηεο. 
277

 

 Καη ηνχην, δηφηη ε απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο απνηειεί ηελ εμαίξεζε, ε ειεπζεξία ηνλ 

θαλφλα. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη ζεκηηφο, δεδνκέλνπ φηη 

δηαθνξεηηθά, απφ ηελ αλεμέιεγθηε άζθεζή ηεο, ζα ζηγφηαλ ν ίδηνο ν ππξήλαο ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ δηθαηψκαηνο, εθφζνλ νη κε θαπληζηέο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα απνθπγήο ησλ 

θηλδχλσλ ηνπ «παζεηηθνχ» θαπλίζκαηνο, πνπ απνδεδεηγκέλα βιάπηεη ηελ πγεία θαη νξηαθά 

απεηιεί θαη ηελ ίδηα ηε δσή. Ζ πξφβιεςε κάιηζηα ρσξηζηψλ ρψξσλ γηα θαπληζηέο θαη κε 

θαπληζηέο ζηνπο δεκφζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζπκβηβάδεη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο 

ζπγθξνπφκελεο αμηψζεηο. 
278
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 Ν. 8707-79, Décisions et Rapports de la Commission Européenne des Droits de l’ Homme . 
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 Βι. ελδεηθηηθά Η. Καπνδίζηξηα, Σν θάπληζκα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, Δπηζεψξεζε Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ, 42 

(1983), ζει. 345 επ. 
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  Έηζη ε λνκνινγία ζηε Γεξκαλία: Σν Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηνπ Βεξνιίλνπ έθαλε δεθηή ηελ αγσγή θνηηεηή θαηά 

ηνπ Πξχηαλε ηεο Αλσηάηεο Οηθνλνκηθήο ρνιήο, ν νπνίνο παξέιεηςε λα ιάβεη κέηξα απαγνξεπηηθά ηνπ 

θαπλίζκαηνο ζηνλ ρψξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (: απφθαζε 18.04.1975, NJW 1975, 2261). 
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 Οιηθή απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο δεκνζία εθηφο απφ εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ίζρπε ήδε απφ 

1.11.1992 ζηε Γαιιία κε απεηιή πξνζηίκνπ.  
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 Ζ απαγφξεπζε δηαθεκίζεσλ ησλ πξντφλησλ θαπλνχ δεκηνπξγεί έλα άιιν πεδίν έληαζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή, απηή ηε θνξά κε ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία θαη ηδίσο ηελ ειεπζεξία 

ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο (5 § 1 θαη 5 § 3 .) θαη φρη, φπσο ππνζηεξίδεηαη, απφ ηηο 

εηαηξίεο παξαγσγήο ηζηγάξσλ θαη ηνπο δηαθεκηζηέο, κε ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο (14 .). 
279

 

Παξφιν πνπ απνδεδεηγκέλα ην θάπληζκα απνηειεί αηηία γηα εθαηνκκχξηα ζαλάηνπο αλζξψπσλ, ε 

ζπληαγκαηηθφηεηα παξφκνηαο απαγφξεπζεο θαίλεηαη πάλησο ζπδεηήζηκε, εάλ ιάβεη απφιπην 

ραξαθηήξα, ιφγσ ελδερφκελεο αληίζεζήο ηεο κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (άξζξν 25 § 1 

.). 

Ε. ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΟ  

Φνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, πξνθαλψο θαη νη αιινδαπνί, 

δεδνκέλνπ φηη ε πξνζηαζία δελ πεξηνξίδεηαη ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο, αιιά ζε «φινπο φζνπο 

βξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα […] αδηαθξίησο εζληθφηεηαο, θπιήο, γιψζζαο, 

ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ». Φπζηθά, θνξείο ηνπ είλαη θαη νη αλήιηθνη, νη 

πλεπκαηηθά θαη ζσκαηηθά αζζελείο θαη νη αλίθαλνη γηα δηθαηνπξαμία, δεδνκέλνπ φηη γηα ηελ 

απφιαπζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ απαηηείηαη απιψο ε γεληθή ηθαλφηεηα δηθαίνπ (34 

ΑΚ) θαη φρη δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα (127 ΑΚ) θαη δελ κπνξεί λα γίλεη λνεηή ε χπαξμε 

«αλάμηαο λα δεη δσήο» (lebensunwerten Lebens) ζε κηα θηιειεχζεξε ζπληαγκαηηθή ηάμε. 

 Σν άξζξν 5 § 2 . αλαθεξφκελν ζε φινπο φζνπο βξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, 

ζαθψο ππνλνεί φηη θνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή είλαη (κφλν) πξφζσπα ππαξθηά ζε ελεζηψηα 

ρξφλν θαη ηέηνηα δελ είλαη νχηε ην θπνθνξνχκελν 
280

 νχηε ν λεθξφο. πλεπψο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ην άξζξν 2 § 1 . Δμππαθνχεηαη, φηη ην δηθαίσκα ζηε δσή δελ 

πξνζηδηάδεη ζηελ θχζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Δμάιινπ δήηεκα «ηξηηελέξγεηαο» ηεο δηάηαμεο 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα αλαθχςεη ζηελ πξάμε, αθνχ πιεηάδα δηαηάμεσλ ηεο θνηλήο λνκνζεζίαο 

(φπσο ηα άξζξα 299-307 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα) παξέρεη κηα κάιινλ πιήξε πξνζηαζία έλαληη 

πξνζβνιψλ ηνπ ζπνπδαηφηαηνπ έλλνκνπ αγαζνχ ηεο δσήο πξνεξρφκελσλ απφ ηδηψηεο.  

Δάλ πάλησο θξαηηθά φξγαλα παξαιείπνπλ λα αζθήζνπλ, ή αζθνχλ πιεκκειψο, 

αξκνδηφηεηέο ηνπο πξνβιεπφκελεο ζε δηαηάμεηο, ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη (θαη) ε πξνζηαζία ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο, ηφηε αλαθχπηεη επζχλε ηνπ θξάηνπο (ή άιινπ ΝΠΓΓ) θαηά ηα άξζξα 105-106 

ΔηζΝΑΚ. Κξίζεθε έηζη πνιχ εχζηνρα, φηη ε ρνξήγεζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ρσξίο λα ζπληξέρνπλ 
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 Έηζη θαη ε Οινκέιεηα ηΔ 536/1951, Θέκηο ΞΒ ,́ ζει. 409, φπσο επίζεο θαη ε γαιιηθή λνκνινγία ηνπ 

Αθπξσηηθνχ (: Cour de Cassation, Cherrier 10.12.1968).  
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  Έηζη, Κ. Υξπζφγνλνο, Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 2006, ζει. 224 Contra 

. Βιαρφπνπινο, Πξνγελλεηηθφο έιεγρνο θαη αηνκηθά δηθαηψκαηα, ΓηΑ, 2002, ζει. 367. 
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νη απαηηνχκελεο ζχκθσλα κε ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία πξνυπνζέζεηο θαη ε παξάιεηςε 

δηελέξγεηαο ειέγρνπ θαηά ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ ζπλεπάγεηαη, εθφζνλ αθνινπζήζεη 

θαηάξξεπζε ηνπ θηηξίνπ θαη ζαλάησζε ελνίθσλ ή πεξηνίθσλ εμαηηίαο ηεο, επζχλε ηεο νηθείαο 

λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο πξνο απνδεκίσζε. Καη ηνχην δηφηη ε πνιενδνκηθή λνκνζεζία 

απνβιέπεη φρη κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο, αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο δσήο θάζε ελνίθνπ ή πεξηνίθνπ απφ απζαίξεηεο θαη επηθίλδπλεο 

θαηαζθεπέο. 
281

  

 ε θακία πεξίπησζε θνξέαο ηνπ δελ είλαη θαη ην θξάηνο, φπσο ππνζηεξίδεηαη ελίνηε, 
282

 

δεδνκέλνπ φηη απηφ κπνξεί λα είλαη κφλν ππνθείκελν ζπληαγκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 

αξκνδηνηήησλ, νπδέπνηε φκσο δηθαησκάησλ. Οη ππνζηεξηθηέο παξφκνησλ απφςεσλ ζπγρένπλ 

πξνθαλψο ηελ ππνρξέσζε πξνζηαζίαο πνπ βαξαίλεη ην θξάηνο επζέσο απφ ην άξζξν 5 § 2 ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ελδερνκέλσο ηελ ππαξθηή αλάγθε εμππεξέηεζεο άιισλ δεκνζίσλ 

ζπκθεξφλησλ (φπσο δεκνγξαθηθά, δεκνζηνλνκηθά, ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο ηεο νηθνλνκίαο απφ 

ηνλ ζάλαην δπλάκεη ελεξγψλ νηθνλνκηθά πνιηηψλ θιπ.) κε ην δηθαίσκα ζηε δσή. Απηφ, φπσο θαη 

θάζε άιιν ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα, έρεη σο θνξέα κφλνλ ηνπο εμνπζηαδφκελνπο θαη πξνβάιιεηαη 

θαηά ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Δίλαη αδηάθνξν, εάλ ζηα παξαγσγηθά αίηηα ηεο βνχιεζεο ηνπ 

θνηλνχ λνκνζέηε, πνπ έρεη αλαιάβεη ηε ξχζκηζή ηνπ, ζπγθαηαιέγνληαη θαη άιινη ιφγνη, ή άιιεο 

αλάγθεο εμππεξέηεζεο δεκνζίσλ ζπκθεξφλησλ, φπσο ηα πξναλαθεξζέληα.  

 Σν βαζηθφ πξφβιεκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνξέσλ ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη, πάλησο, ην 

πφηε αξρίδεη θαη πφηε ηειεηψλεη ε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία, πφηε δειαδή αξρίδεη θαη  πφηε 

ηειεηψλεη ε αλζξψπηλε δσή. Αληίζεηα απφ φηη ζα λφκηδε θαλείο, ην ζέκα δελ κπνξεί λα ιπζεί 

απνθιεηζηηθά βάζεη ησλ πνξηζκάησλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, γηαηί είλαη θπξίσο αμηνινγηθνχ 

ραξαθηήξα. Μπνξεί λα απαληεζεί κφλν κε βάζε ηηο θπξίαξρεο ζηελ θνηλσλία αληηιήςεηο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζπγθξνπφκελσλ αγαζψλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ αμηψλ.  

Σ. ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΣΕΛΟ ΣΗ ΖΨΗ  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, ρξήδεη δηεξεχλεζεο ην θξίζηκν δήηεκα ηεο έλαξμεο 

θαη ιήμεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ελψ παξάιιεια θξίλεηαη αλαγθαία θαη αλαθνξά ζε εηδηθφηεξα 

λνκηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ, 
283

 φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην επηηξεπηφ ή κε ηεο ζαλαηηθήο 
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 Σξηκ. Γηνηθ. Πξση. Αζ. 2583/2005, ΔΓΓ, 2005, ζει. 384. 
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 Έηζη, π.ρ. ν Σ. Φηιηππίδεο, Ζ ζπλαίλεζηο ηνπ παζφληνο, Αζήλα 1951, ζει. 139. 

283
 Γηα ηα εηδηθφηεξα απηά δεηήκαηα βι. Ν. Αλδξνπιάθε, φ.π., ζ. 25. ρεηηθά κε ηελ επζαλαζία, Γ. Καηξνχγθαιν, 

Σν δηθαίσκα ζηελ δσή θαη ηνλ ζάλαην, 1993, Κ. Φηλνθαιηψηε, Ζ ζαλαηηθή πνηλή σο πξφβιεκα πξνζηαζίαο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 1983. 
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πνηλήο, 
284

 ηεο επζαλαζίαο, ηεο χπαξμεο ή κε ελφο «δηθαηψκαηνο ζηνλ ζάλαην». Ζ ΔΓΑ ζησπά 

ζην δήηεκα ηεο ελάξμεσο θαη ιήμεσο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηφζν ζε εζληθφ, 

φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν επηζηήκε θαη λνκνινγία 
285

 δελ έρνπλ δηακνξθψζεη εληαία ζέζε.  

Γελ ππάξρεη επηζηεκνληθή νκνθσλία γηα ην πφηε αξρίδεη πξηλ ηε γέλλεζε ε απζχπαξθηε 

αλζξψπηλε δσή, πφηε δειαδή ην θπνθνξνχκελν θαζίζηαηαη «πξφζσπν» κε ηε λνκηθή έλλνηα ηνπ 

φξνπ. Έρνπλ πξνηαζεί δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία. Σέηνηα είλαη γηα παξάδεηγκα, ν ρξφλνο ηεο 

γνληκνπνίεζεο, ησλ πξψησλ απηνδχλακσλ θηλήζεσλ ηνπ εκβξχνπ, ηεο αλάπηπμεο ηνπ λεπξηθνχ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ηεο δπλαηφηεηαο επηβίσζεο κεηά ηνλ απνρσξηζκφ ηνπ απφ ηε κεηέξα θιπ., 
286

 

ηα νπνία, σζηφζν, δελ παξέρνπλ πάληα αληηθεηκεληθφηεηα ή επηζηεκνληθή αθξίβεηα.  

ρεηηθά κε ηελ έλαξμε ηεο δσήο έρνπλ ππνζηεξηρζεί πιείνλεο απφςεηο: ηελ Διιάδα 

θξαηνχζα ζην αζηηθφ δίθαην άπνςε είλαη φηη «πξφζσπν αξρίδεη λα ππάξρεη φηαλ γελλεζεί 

δσληαλφ», θαηά ηελ ξεηή γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ ά. 35 ΑΚ. ηνλ ρψξν ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ 

αληίζεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη άλζξσπνο πθίζηαηαη θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηνθεηνχ αιιά 

πάλησο κεηά ηελ έλαξμε απηνχ. 
287

 Σν πφηε βέβαηα αξρίδεη ν ηνθεηφο απνηειεί αληηθείκελν 

έληνλεο ακθηζβήηεζεο. Ζ γεξκαληθή ζεσξία δηράδεηαη: Οξηζκέλνη, δειαδή, δέρνληαη φηη 

εκπίπηεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 2 ΔΓΑ θαη ην θπνθνξνχκελν, ελψ άιινη ην αξλνχληαη.
288

 

Αληηθαηηθή είλαη θαη ε ζέζε ηεο λνκνινγίαο. Έηζη, ελψ ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο 

Απζηξίαο δέρζεθε φηη ζην πξνζηαηεπηηθφ πεδίν ηνπ άξζξνπ 2 δελ εκπίπηεη ην θπνθνξνχκελν, ην 

γεξκαληθφ πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην θαηέιεμε ζην αληίζεην απνηέιεζκα. 
289
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 Σν 6ν Πξσηφθνιιν ηεο ΔΓΑ (28/04/1983) αλαθέξεηαη ζηελ θαηάξγεζε ηεο πνηλήο ηνπ ζαλάηνπ θαη θπξψζεθε 

απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 2610/1998. 
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 Βι. θαη Β. Mathieu, Le droit à la vie, Conseil de l’Europe (ed.), 2005, ζει. 23 επ. φπνπ θαη εθηελήο αλάιπζε γηα 
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εκβξχσλ in vivo, δειαδή θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θχεζεο, βι. ζην ίδην βηβιίν, ζει. 26 επ. 
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 Βι. J. Robert, Le droit à la vie et le commencement de la vie, Blais, 1986, ζει. 437 επ.  
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 Α. Μπνπξφπνπινο, Δξκελεία Πνηληθνχ Κψδηθα, 1959, ηφκνο β ,́ ζ. 462, Ζ. Γάθνο, Πνηληθφλ Γίθαηνλ, Eηδηθφ 

Mέξνο, ηεχρνο δ ,́ 1963, ζει. 5.  
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ηελ Μ. Βξεηαλία πηνζεηείηαη κηα ελδηάκεζε ζέζε. 
290

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ΔΔΓΑ 

άιινηε άθεζε ην ζέκα «αλνηρηφ» 
291

 θαη άιινηε θαίλεηαη λα πηνζεηεί ηελ άπνςε, φηη ε 

αλζξψπηλε δσή αξρίδεη κεηά ηε γέλλεζε θαη άξα δελ πεξηιακβάλεη ην θπνθνξνχκελν. 
292

 Ζ 

επηρεηξεκαηνινγία δελ είλαη πεηζηηθή, θαζψο εκκέλεη ζην ηππηθφ ζεκείν ηεο ρξήζεσο ηεο ιέμεσο 

«everyone» ηφζν ζην άξζξν 2 φζν θαη ζηελ ΔΓΑ γεληθφηεξα. Αιιά ε ΔΔΓΑ επηζήκαλε φηη ε 

Ακεξηθαληθή χκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν “every person” πξνζηαηεχεη θαη ην 

θπνθνξνχκελν. Καη’ νπζίαλ ινηπφλ αληηθάζθεη.  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ «θαζέλαο» ζην θείκελν ηνπ άξζξνπ δελ απνθιείεη θαηαξρήλ ηε 

δπλαηφηεηα ε αγέλλεηε δσή λα εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ. Τπνζηεξίδεηαη ηφζν 

ε εθδνρή φηη πξέπεη λα ππάξρεη λνκνζεηηθή ειεπζεξία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, φζν θαη εθείλε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δξάζε απηή πξέπεη λα 

νξηνζεηείηαη απφ ηα φξγαλα ηεο χκβαζεο. 
293

 Γελ ππάξρεη ακθηβνιία, φηη ην έκβξπν ζπληζηά 

κία ηδηαηηέξσο επαίζζεηε νληφηεηα εμαηηίαο ηεο κε χπαξμεο δπλαηφηεηαο άκπλαο εθ κέξνπο ηνπ 

ζε ηπρφλ πξνζβνιέο ηεο δσήο ηνπ. Δίλαη άμην δηεξεχλεζεο ην θαηά πφζνλ ε αγέλλεηε απηή δσή 

δηθαηνχηαη λνκηθήο πξνζηαζίαο. Ζ ζρεηηθή απαίηεζε έρεη ήδε αλαγλσξηζηεί απφ ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα ζηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1959. ην πξννίκην ηεο απφθαζεο 

κλεκνλεχεηαη φηη: «ην παηδί, ιφγσ ηεο θπζηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηνπ αλσξηκφηεηαο, ρξεηάδεηαη 

εηδηθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαη θξνληίδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο, πξηλ 

θαη κεηά ηε γέλλεζε». 
294

 

Μεηαμχ ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ είλαη πξννξηζκέλεο λα εμαζθαιίζνπλ θαη λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, κφλν ε Ακεξηθαληθή χκβαζε Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη ξεηή αλαθνξά ζην έκβξπν ζε ζρέζε κε ην δηθαίσκα ζηε δσή, απφ 

ην νπνίν εθπνξεχνληαη πνιπάξηζκα δηθαηψκαηα. πγθεθξηκέλα, ε Ακεξηθαληθή χκβαζε 

πξνβιέπεη φηη: «Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο δσήο ηνπ. Σν δηθαίσκα πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ ην λφκν θαη γεληθά απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο». Δπίζεο, κηα έκκεζε 

πξφβιεςε πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 6 § 5 ΓΑΠΓ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε πνηλή ηνπ 

                                                           
290

 F. Castberg, The European Convention on Human Rights, 1974, p. 81. 

291
 Report of 12/07/1977, D&R 10 (1978), p. 100. 

292
 Appl. 8416/78, D&R 19 (1980), p. 244.  

293
 Torkel Opsahl, The Right to Life, ζην έξγν: R. St. Macdonald, F. Matscher, H. Petzold, The European System for 

the Protection of Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1993. 

294
 “The child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including 

appropriate legal protection, before as well as after birth”. 



ΗΗ. ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 
 

106 

ζαλάηνπ δελ κπνξεί λα επηβάιιεηαη ζε έγθπν γπλαίθα». 
295

 

 Σν Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ αληηκεηψπηζε σο κείδνλ εξκελεπηηθφ 

πξφβιεκα, ην θαηά πφζνλ ην δηθαίσκα ζηε δσή θαηνρπξψλεη θαη ηε δσή ηνπ εκβξχνπ. ην 

ζθεπηηθφ ηνπ δελ πεξηνξίζηεθε ζε κηα απιή γξακκαηηθή εξκελεία ηνπ άξζξνπ 2 ΔΓΑ (: «Σν 

δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ ζηε δσή πξνζηαηεχεηαη απφ ην λφκν»), δεδνκέλνπ φηη παξφκνηα 

αλάιπζε αλαγθαζηηθά ζα θαηέιεγε ζηελ άξλεζε θάζε δηθαηψκαηνο ηνπ κειινγέλλεηνπ: 

πξνθαλψο πνιχ δχζθνια ζα κπνξνχζε λα γίλεη δεθηφ φηη ην έκβξπν ησλ πξψησλ εβδνκάδσλ 

έρεη πξνζσπηθφηεηα κε ηε λνκηθή έλλνηα ηνπ φξνπ.  

Σν δηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ εμέηαζε ηξεηο ελαιιαθηηθέο θαη αιιειναπνθιεηφκελεο 

δπλαηφηεηεο εξκελείαο,
 296

 ζηα πιαίζηα ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο απφθαζεο Υ θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ: (α) Σν άξζξν 2 δελ αθνξά θαζφινπ ην έκβξπν, (β) Ζ πξνζηαζία θαιχπηεη κελ ην 

έκβξπν, αιιά ππφ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη (γ) ε παξερφκελε πξνζηαζία ηεο δσήο ηνπ 

εκβξχνπ είλαη εμίζνπ απφιπηε κε απηή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί. ηελ απφθαζή ηεο, 

ε Δπηηξνπή ξεηά απέθιεηζε ηελ ηξίηε εξκελεπηηθή εθδνρή ηεο απφιπηεο πξνζηαζίαο ζεσξψληαο 

φηη ην έκβξπν δελ θαιχπηεηαη απφ ην λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ «πξφζσπν». Χζηφζν, δελ 

απνδέρζεθε παλεγπξηθά θαη κία απφ ηηο ππφινηπεο δχν εξκελεπηηθέο δπλαηφηεηεο. ε απηφ 

δηεπθνιχλζεθε απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζθπγή αθνξνχζε ζεξαπεπηηθή άκβισζε, 

πεξίπησζε δειαδή θαηά ηελ νπνία θηλδχλεπε ε δσή ηεο κεηέξαο, νπφηε ε απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο κπνξνχζε λα εξκελεπηεί φρη σο άξζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο δσήο ηνπ εκβξχνπ, αιιά σο 

ελίζρπζε ηεο αληίζηνηρεο ηεο κεηξηθήο δσήο. Καηά ζπλέπεηα, ε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ σο 

πξνο ηελ εξκελεία ηεο ΔΓΑ παξακέλεη ζρεηηθά δηθνξνχκελε.  

 ηελ ππφζεζε Vo θαηά Γαιιίαο, ηα δηθαζηήξηα ηεο Γαιιίαο είραλ θξίλεη, φηη ε πξφθιεζε 

ζαλάηνπ απφ ακέιεηα γηαηξνχ ζε έκβξπν, ην νπνίν φκσο δελ ζα κπνξνχζε έηζη θαη αιιηψο λα 

επηβηψζεη, δελ ζηνηρεηνζεηεί ην αδίθεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο εμ ακειείαο, αθνχ, κε βάζε ην 

γαιιηθφ δίθαην, ην έκβξπν δελ ζεσξείηαη ππνθείκελν πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ πνηληθφ λφκν. 

Σν ΔΓΓΑ 
297

 απέθπγε λα απνθαλζεί εάλ ην έκβξπν εκπίπηεη ζην πξνζηαηεπηηθφ πεδίν ηνπ 

άξζξνπ 2. ηελ πεξίπησζε ηεο κεηέξαο πνπ αλαγθάζηεθε λα ππνβιεζεί ζε έθηξσζε γηα 

ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο εμαηηίαο ακέιεηαο ηνπ γηαηξνχ, θαη ε νπνία αλαδήηεζε πνηληθέο επζχλεο 
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ηφζν γηα ηε δηθή ηεο έθηξσζε φζν θαη γηα ην ζάλαην ηνπ εκβξχνπ. Σν ΔΓΓΑ δέρζεθε, φηη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο κεηέξαο θαη ηνπ εκβξχνπ ηαπηίδνληαη, θαη έθξηλε φηη, αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζα είρε εθαξκνγή ην άξζξν 2, ε δπλαηφηεηα δηεθδίθεζεο αζηηθήο απνδεκίσζεο 

είλαη αξθεηή γηα λα ζεσξεζεί φηη ην θξάηνο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζεηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

επηβάιιεη ην άξζξν 2. 

Δίλαη πξνθαλήο ε απηνζπγθξάηεζή ηνπ θαη ε επηζπκία ηνπ λα κελ ακθηζβεηήζεη 

έκπξαθηα ηηο επηινγέο ησλ εζληθψλ Κνηλνβνπιίσλ, ζε έλα ηνκέα φπνπ νη απαληήζεηο δελ 

θαζνξίδνληαη κφλν απφ λνκηθέο παξακέηξνπο, αιιά θπξίσο απφ ηηο θνηλσληθά θπξίαξρεο 

αληηιήςεηο. 

Πεξηζζφηεξν ζαθήο είλαη ε ζέζε ηεο λνκηθήο επηζηήκεο φζνλ αθνξά ην ηέινο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο, αλ θαη εθεί δελ ειιείπνπλ εληειψο έξηδεο θαη ακθηζβεηήζεηο. Ζ ζχγρξνλε 

ηαηξηθή επηζηήκε δέρεηαη, φηη ν ζάλαηνο επέξρεηαη κε ηελ ακεηάθιεηε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ εγθεθάινπ, πνπ δηαπηζηψλεηαη κε δχν νξηδφληηα εγθεθαινγξαθήκαηα (: εγθεθαιηθφο 

ζάλαηνο). Με ηελ άπνςε απηή ζπληάζζεηαη θαηά βάζε θαη ε λνκηθή επηζηήκε. 
298

 Αληηξξήζεηο 

ελ πξνθεηκέλσ δηαηππψλνληαη κεκνλσκέλα ζηνλ ρψξν ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, εθθηλψληαο απφ ηνλ 

απφιπην ραξαθηήξα πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 
299

 Τπνζηεξίδεηαη, εηδηθφηεξα, φηη ην 

πξφζσπν βξίζθεηαη ζηε δσή φηαλ νη πλεχκνλεο θαη ε θαξδηά ηνπ ιεηηνπξγνχλ απηνδχλακα ρσξίο 

ηερλεηή ππνζηήξημε, αθφκε θαη αλ έρνπλ ζηγάζεη ηα εγθεθαιηθά θχκαηα. 
300

 

Ζ ΔΓΑ ζησπά ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ ηέινπο ηεο δσήο, ελψ νη απνθάζεηο ησλ 

νξγάλσλ ηνπ ηξαζβνχξγνπ είλαη ειάρηζηεο, θαηαιείπνληαο θελά θαη εξσηήκαηα: ην ηέινο ηεο 

δσήο ζπλδέεηαη κε ηε βηνινγηθή ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ ή ηελ εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα; 
301

 

Σν δηθαίσκα ζηελ επζαλαζία θαη γεληθφηεξα ην δηθαίσκα ζην ζάλαην θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 

2 ηεο ΔΓΑ; Ζ επζαλαζία πνπ ηειείηαη κε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ αξξψζηνπ παξαβηάδεη ην πην 

πάλσ άξζξν; Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζην ζάλαην, εάλ ππνηεζεί φηη απηφ 
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θαηνρπξψλεηαη κε ηελ απαγφξεπζε απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο; 
302

  

Ζ. ΔΙΑΣΑΛΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΔΙΑΣΑΞΕΨΝ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΔΙΕΘΝΨΝ ΟΡΓΑΝΨΝ ΕΛΕΓΦΟΤ  

  Τπόζεζε Μαθαξαηδή θαηά Διιάδνο - Απόθαζε ΔΓΓΑ ηεο 20
εο

 Γεθεκβξίνπ 2004 

i. Ηζηνξηθό ππόζεζεο 

Tν βξάδπ ηεο 15εο επηεκβξίνπ 1995 ε ειιεληθή αζηπλνκία πξνζπάζεζε λα ζηακαηήζεη 

ηνλ θ. Μαθαξαηδή, ν νπνίνο παξαβίαζε ηνλ εξπζξφ ζεκαηνδφηε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο (θνληά 

ζηελ Ακεξηθάληθε Πξεζβεία). Όκσο, ν ίδηνο, αληί λα ζηακαηήζεη, επηηάρπλε. Καηαδηψρζεθε απφ 

αζηπλνκηθνχο κε απηνθίλεηα θαη κνηνζπθιέηεο θαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαδίσμεο ηνπ 

απηήο, ζπγθξνχζηεθε κε άιια νρήκαηα ελψ δχν νδεγνί ηξαπκαηίζηεθαλ. Αθνχ είρε «ζπάζεη» 

πέληε αζηπλνκηθά θξάγκαηα, νη αζηπλνκηθνί άξρηζαλ λα ππξνβνινχλ ζηνρεχνληαο ζην 

απηνθίλεηφ ηνπ. 

Ο θ. Μαθαξαηδήο ηζρπξίζηεθε, φηη ππξνβνινχζαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο, ελψ ε 

ειιεληθή Κπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη νη αζηπλνκηθνί ζθφπεπαλ ζηα ιάζηηρα ηνπ απηνθηλήηνπ. 

Καηφπηλ, ν ίδηνο ζηακάηεζε ζε πξαηήξην βελδίλεο, ρσξίο φκσο λα βγεη απν ην απηνθίλεηφ ηνπ. 

Οη ππξνβνιηζκνί ζπλερίδνληαλ. Ο θ. Μαθαξαηδήο ηζρπξίζηεθε ελψπηνλ ηνπ ΔΓΓΑ φηη 

ππξνβνινχζαλ ζηνρεχνληαο ηνλ ίδην ελψ ε ειιεληθή Κπβέξλεζε επέκελε φηη ππξνβνινχζαλ 

ζηνλ αέξα, ζπγθεθξηκέλα δηφηη ππήξραλ αληιίεο πεηξειαίνπ κε θίλδπλν λα εθξαγνχλ. Σειηθά, ν 

θ. Μαθαξαηδήο ζπλειήθζε απφ αζηπλνκηθφ πνπ θαηφξζσζε λα κπεη ζην απηνθίλεην. 

Ηζρπξίζηεθε, φηη ππξνβνιήζεθε ζην πφδη, θαζψο εμεξρφηαλ απφ ην απηνθίλεην. Ζ Κπβέξλεζε 

απέξξηςε ηνλ ηζρπξηζκφ, αλαθεξφκελε ηδίσο ζηα επξήκαηα ηνπ εζληθνχ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ. 

Ο θ. Μαθαξαηδήο κεηαθέξζεθε ακέζσο ζην λνζνθνκείν, φπνπ θαη παξέκεηλε γηα ελλέα εκέξεο. 

Δίρε ηξαπκαηηζηεί ζηα θάησ άθξα θαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ζψξαθα. Μία ζθαίξα αθαηξέζεθε 

κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε απφ ην πφδη ηνπ ελψ θάπνηα άιιε παξέκεηλε «ζθελσκέλε» ζηνλ 

ζψξαθά ηνπ. Ζ ήδε βεβαξεκέλε, ηελ επνρή ησλ γεγνλφησλ, λνεηηθή ηνπ πγεία, επηδεηλψζεθε 

κεηά απφ απηά.  

ii. Απόθαζε ΔΓΓΑ γηα ηελ πιηθή δεκία θαη ηελ εζηθή βιάβε ηνπ πξνζθεύγνληνο 

Σν δηθαζηήξην έθξηλε θαηά πιεηνςεθία (12 δηθαζηέο έλαληη 5) φηη παξαβηάζηεθε ε ζεηηθή 
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απηνθηνλίαο, βι. ππφζεζε R. θαη Μ. Ν. θαηά Γεξκαλίαο, ΔΔΓΑ (10.10.1986), πξνζθπγή 11604/1985. 
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ππνρξέσζε ηεο Διιάδαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο κε ηελ αθφινπζε αηηηνινγία: 

Σν ά. 2 § 1 ΔΓΑ επηβάιιεη φρη κφλν λα κελ πξνθαιείηαη παξαλφκσο ζάλαηνο, αιιά θαη ηελ 

ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο. 
303

 Ζ πξνζθπγή ζε ζαλαηεθφξα βία 

κπνξεί λα δηθαηνινγείηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο § 2 ηνπ ά. 2. Ζ ιίζηα ησλ 

εμαηξέζεσλ είλαη εμαληιεηηθή. Όκσο, ην ά. 2 δελ είλαη, θαηά ηελ εχζηνρε δηαηχπσζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, “carte blanche”. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε κε πιαηζίσζε κε λφκν ζηελ εζσηεξηθή 

έλλνκε ηάμε θαη ε απζαίξεηε δξάζε ησλ θξαηηθψλ ππαιιήισλ είλαη αζπκβίβαζηα κε ηνλ 

ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Καη’ επέθηαζε ζεκαίλεη, φηη νη επεκβάζεηο ηεο 

αζηπλνκίαο, εθηφο ηνπ φηη πξέπεη λα είλαη επηηξεπηέο θαηά ην εζληθφ δίθαην, πεξηνξίδνληαη 

ηαπηφρξνλα απφ ην ά. 2 κέζα ζε έλα ζχζηεκα θαηάιιεισλ θαη απνηειεζκαηηθψλ εγγπήζεσλ 

έλαληη ζηελ απζαηξεζία θαη ηελ θαηαρξεζηηθή άζθεζε βίαο. 
304

 

 Ο θ. Μαθαξαηδήο δήηεζε ην πνζφ ησλ 60.000 € γηα πιηθή βιάβε, αθελφο γηα ηελ 

απψιεηα εζφδσλ πνπ ππέζηε γηα κηα πεξίνδν 20 κελψλ κεηά ηα ζπκβάληα, αθεηέξνπ σο 

πξνθαηαβνιή γηα ηελ κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ ηα επφκελα 15 ρξφληα. Ζ  Κπβέξλεζε απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ζεψξεζε ην πνζφ απηφ αδηθαηνιφγεην θαη ππεξβνιηθφ. πγθεθξηκέλα, ππνζηήξημε 

φηη ν θ. Μαθαξαηδήο δελ εξγαδφηαλ νχηε πξηλ ηα ζπκβάληα, δηφηη έπαζρε απφ ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα. Σν ΔΓΓΑ έθξηλε ην πνζφ απηφ ππνζεηηθφ θαζψο νη απψιεηεο δελ πξνζδηνξίδνληαλ 

ιεπηνκεξψο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ επηδίθαζε ηίπνηα (§§ 88-90 ηεο απφθαζεο). 

Πεξαηηέξσ, δήηεζε 75.000 € γηα εζηθή βιάβε ιφγσ ηεο αγσλίαο, ηνπ θφβνπ, ηνπ πφλνπ θαη  

ησλ ηξαπκάησλ πνπ απηφο ππέζηε. Αληίζεηα, ε Κπβέξλεζε ηφληζε, φηη κε ηελ επηθίλδπλε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ έζεζε ζε θίλδπλν ηε δσή αζψσλ πνιηηψλ. Ζ βεβαίσζε ηνπ δηθαζηεξίνπ φηη 

παξαβηάζηεθε ε ΔΓΑ, ζα έπξεπε λα ζεσξεζεί σο επαξθήο ηθαλνπνίεζε. Σν δηθαζηήξην 

δέρζεθε, φηη φλησο ππέζηε εζηθή βιάβε θαη δελ ζπληζηά απνθαηάζηαζε κφλν ε παξαδνρή απ’ ην 

δηθαζηήξην φηη παξαβηάζηεθε ε χκβαζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απνθάζηζε - θαηά πιεηνςεθία (15 

δηθαζηέο έλαληη 2) - θαη ηνπ επηδίθαζε ην πνζφ ησλ 15.000 €, ην νπνίν έπξεπε λα θαηαβάιεη ην 

ειιεληθφ θξάηνο (§§ 91-93).  

iii. ρνιηαζκόο απνθάζεσο - Ηδία ζέζε 

Σν πνζφ πνπ δήηεζε ν θ. Μαθαξαηδήο γηα πιηθή βιάβε είλαη φλησο ππέξνγθν. Δληνχηνηο, 

ζα έπξεπε λα ηνπ επηδηθαζηεί σο πξνο απηή θάπνην πνζφ, εθφζνλ απνδεηθλπφηαλ φηη ν 

πξνζθεχγσλ φλησο εξγαδφηαλ πξηλ ηα γεγνλφηα, φπσο ηζρπξίζηεθε. ε θάζε πεξίπησζε, ην πνζφ 
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έπξεπε λα θαιχςεη έζησ ηα λνζήιεηα.  

Αλακθίβνια, φκσο, ππέζηε εζηθή βιάβε. Σέηνηαο έθηαζεο θαη έληαζεο θαηαδίσμε θαζψο 

θαη ηα ζνβαξά θαη επηθίλδπλα γηα ηε δσή ηνπ ηξαχκαηα, είλαη αθιφλεηα ζηνηρεία γηα ηελ 

θαηάθαζε εζηθήο βιάβεο. Δάλ ε ζθαίξα έπιεηηε ηελ θαξδηά θαη πέζαηλε; Δίλαη βέβαην, φηη θαη 

ην ά. 2 ΔΓΑ εθαξκφδεηαη, θαη εζηθή βιάβε ππέζηε. Ηδηαίηεξα ζθιεξή είλαη ζην ζεκείν απηφ ε 

γλψκε ηνπ Πξνέδξνπ θ. L. Wilhaber. Γελ έιαβε θαλ ππφςε ηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο ηνπ ά. 2 § 2 ΔΓΑ κεηαμχ ηνπ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηνπ 

επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. ηελ επίδηθε ππφζεζε ε εθηεηακέλε ρξήζε φπισλ ήηαλ ζαθψο 

δπζαλάινγε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο αθηλεηνπνίεζεο. Ζ ζηάζε ηνπ Πξνέδξνπ είλαη 

γεληθά άθακπηε, ηδίσο κάιηζηα ζην ελ ιφγσ δήηεκα ηεο παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο. Γελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε φηη ν ξφινο ησλ δηθαζηψλ είλαη δηπιφο: νθείινπλ 

κελ λα είλαη θξηηέο αιιά πξέπεη λα ζπλεθηηκνχλ θαη ηελ ςπρνινγία ησλ κεξψλ, ηδηαίηεξα φηαλ νη 

ηειεπηαίνη έρνπλ ππνζηεί βαξχηαηα ηξαχκαηα. Κάηη ηέηνην δελ πξέπεη λα θζάλεη, σζηφζν, κέρξη 

ηνπ ζεκείνπ, ψζηε λα αλαηξείηαη ν ξφινο ηνπο σο εθαξκνζηψλ ηνπ δηθαίνπ δηφηη ηφηε νη λνκηθνί 

θαλφλεο ζα κέλνπλ αλεθάξκνζηνη θαη ην δηθαζηήξην ζα θαηαιήμεη λα είλαη «θηιαλζξσπηθφ 

ίδξπκα».  

Παξάιεηςε ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δσήο 

Θέκα παξαβίαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή ηέζεθε ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά πνπ 

ππνβιήζεθε απφ ηνλ Εακπηαλφ πνιηηηθφ Rodger Chongwe. Ο ηειεπηαίνο είρε ππνζηεί ζνβαξφ 

ηξαχκα απφ ππξνβνιηζκνχο Εακπηαλψλ αζηπλνκηθψλ θαηά ηνπ νρήκαηνο ζην νπνίν επέβαηλε 

καδί κε ηνλ πξψελ Πξφεδξν ηεο ρψξαο Kenneth Kauda. Ζ Δπηηξνπή ΓΑΠΓ έθξηλε, φηη ε 

Εάκπηα επέηξεςε, ρσξίο λφκηκν ιφγν, ηε ρξήζε θνληθήο βίαο (lethal force), σο απφξξνηα ηεο 

νπνίαο ζα κπνξνχζε λα έρεη ζθνησζεί ν πξνζθεχγσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε Εάκπηα παξαβίαζε ηελ 

ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή πνπ ηεο επηβάιιεη ην άξζξν 6 § 1 ΓΑΠΓ, 

κνινλφηη δελ επήιζε ζάλαηνο. 

Οκνίσο, δηαπηζηψζεθε παξαβίαζε ηεο δηάηαμεο 6 ΓΑΠΓ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζθεχγνληνο Jiménez Vaca θαηά Κνινκβίαο, ν νπνίνο, ιφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ σο 

δηθεγφξνο ζπλδηθάησλ αγξνηψλ θαη εξγαηψλ, δερφηαλ επί πνιιά ρξφληα απεηιέο θαηά ηεο δσήο 

ηνπ θαη ζπζηεκαηηθέο παξελνριήζεηο, θαηέιεμε δε θαη ζχκα απφπεηξαο δνινθνλίαο. Ζ Δπηηξνπή 

επηζήκαλε, φηη ην εκπιεθφκελν θξάηνο δελ αξλήζεθε ηνπο ηζρπξηζκνχο, φηη νη αλσηέξσ πξάμεηο 

ηειέζηεθαλ απφ θξαηηθά φξγαλα θαη φηη δελ είρε δηελεξγεζεί έξεπλα γηα ηελ εμεχξεζε ησλ 

ππεπζχλσλ.  
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 Σα φξγαλα ηνπ ηξαζβνχξγνπ εληάζζνπλ ζην πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή θαη 

δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πγείαο. χκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ην άξζξν 2 § 1 

ΔΓΑ ππνρξεψλεη ην ζπκβαιιφκελν θξάηνο, φρη κφλν λα απέρεη απφ παξάλνκε θαη εθ 

πξνζέζεσο ζαλάησζε, αιιά θαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεχζεη ηε δσή ησλ πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ. Γελ απνθιείεηαη 

νη πξάμεηο ή νη παξαιείςεηο ησλ αξρψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο λα πξνθαιέζνπλ ηελ επζχλε ηνπ 

θξάηνπο ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

 Μηα άιιε πηπρή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ν ζεβαζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε 

δσή αλαδείρζεθε ζηελ ππφζεζε Lantsova θαηά Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, ε νπνία αθνξνχζε ζε 

θαηαγγειίεο γηα ζάλαην θξαηνπκέλνπ ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ πνπ είραλ νη ζπλζήθεο θξάηεζεο 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. Ζ Δπηηξνπή ΓΑΠΓ ζεκείσζε, φκσο, φηη ε πξνζηαζία ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηε δσή ησλ θξαηνπκέλσλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο θαη φηη απηφ θέξεη 

ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο ησλ θξαηεηεξίσλ, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε, εληφο επιφγσλ νξίσλ, 

λα αλαγλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ θξαηνχκελσλ. Καηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο, ε 

έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ δελ αίξεη ηελ επζχλε απηή. Κξίζεθε, ζπλεπψο, φηη ε Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία κε ην λα κελ ιάβεη ηα δένληα κέηξα παξαβίαζε ην άξζξν 6 § 1 ΓΑΠΓ. 
305

  

εκαληηθή είλαη ε απφθαζε Oneryildiz θαηά Σνπξθίαο (: 30.11.2004), ζηελ νπνία ην 

Γηθαζηήξην επεμέηεηλε θαη ζηηο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα 

ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο απφ πξαγκαηηθή θαη επηθείκελε 

απεηιή, ηελ νπνία νη αξρέο γλψξηδαλ ή ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ. Έθξηλε, φηη ε ελ ιφγσ 

ππνρξέσζε θαηαιακβάλεη θάζε δξαζηεξηφηεηα, δεκφζηα ή κε, ε νπνία ζέηεη ζε θίλδπλν ην 

αγαζφ ηεο δσήο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη π.ρ. ε 

ιεηηνπξγία ρσκαηεξψλ. Σν ΔΓΓΑ έθξηλε φηη ε ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηνλ θίλδπλν δελ 

επαξθεί γηα λα ζεσξεζεί φηη ην θξάηνο εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζή ηνπ.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζέζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηελ παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 2 

ΔΓΑ ζε πεξηπηψζεηο έλνπισλ ζπξξάμεσλ. Πξφθεηηαη γηα ζεηξά απνθάζεσλ πνπ αθνξνχζαλ 

εμαθαλίζεηο θαη δνινθνλίεο απφ άγλσζηεο έλνπιεο νκάδεο ζηελ Σνπξθία. Παξφιν πνπ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο δηαπηζηψζεθε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 2 κφλν σο πξνο ηε δηαδηθαζηηθή 

πηπρή ηνπ, ε ππφζεζε Ahmet Ozkan θαηά Σνπξθίαο (: 06.04.2004) παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ. Οη δπλάκεηο αζθαιείαο είραλ αλνίμεη ππξ ελαληίνλ ρσξηθψλ, αθνχ δέρζεθαλ 
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πξνεγνπκέλσο νη ίδηεο ππξνβνιηζκνχο. Σν Γηθαζηήξην θαηαδίθαζε ηελ Σνπξθία ιφγσ ηεο 

αδηαθνξίαο πνπ επέδεημαλ νη δπλάκεηο αζθαιείαο σο πξνο ην ελδερφκελν λα ηξαπκαηηζηνχλ 

πνιίηεο θαη έθξηλε, φηη νη ηνπξθηθέο αξρέο δελ είραλ εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηνπο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δσήο ηνπο.  

Σν δήηεκα πνπ ε Δπηηξνπή ΓΑΠΓ αληηκεησπίδεη ζπρλά, φζνλ αθνξά ηηο απεηιέο ή ηελ 

ρξήζε βίαο απφ θξαηηθά φξγαλα, είλαη απηφ ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εμαθάληζεο πξνζψπσλ (: 

“enforced disappearance of persons”). Έρεη δειψζεη, φηη «ηα θξάηε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

κέηξα φρη κφλν γηα λα πξνιακβάλνπλ ή λα ηηκσξνχλ ηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηε δσή απφ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, αιιά επίζεο λα πξνιακβάλνπλ θαη ηηο 

απζαίξεηεο δνινθνλίεο απφ ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο αζθαιείαο». ηελ ππφζεζε Fatma Zohra 

Boucherf θαηά Αιγεξίαο (: 27.04.2003), ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη ε θαηαλαγθαζηηθή εμαθάληζε 

πξνζψπσλ απνηειεί παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6. 
306

  

«Δπάισηεο» θαηεγνξίεο πξνζώπσλ 

Φπιαθηζκέλνη – πξόζσπα ηεινύληα ππό θξάηεζε 

Σα ζπκβαιιφκελα θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχνπλ ηε δσή ησλ αηφκσλ πνπ 

ηεινχλ ππφ θξάηεζε, θαζψο απηά βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζέζε έλαληη ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο, δηφηη ηεινχλ ππφ ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ησλ αξρψλ. Σν θαζήθνλ απηφ δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ ππνρξέσζε λα απνηξέπεηαη ν ζάλαηνο ησλ θξαηνπκέλσλ απφ ηελ 

ππεξβνιηθή θαη δπζαλάινγε ρξήζε βίαο εθ κέξνπο ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ (: ππνρξέσζε 

αξλεηηθή), αιιά αληίζεηα πεξηιακβάλεη ηε βαζηθή ππνρξέσζε λα ιάβνπλ κέηξα γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηε δσή ησλ θξαηνπκέλσλ (: ππνρξέσζε ζεηηθή). 

Σν ΔΓΓΑ έρεη επηδείμεη ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Έηζη, πξνέβε ζηελ 

ζεζκνζέηεζε κηαο ζεκαληηθήο λνκνινγηαθήο θαηαζθεπήο, κε ηελ νπνία γίλεηαη νπζηαζηηθά 

αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο απφδεημεο, κε απνηέιεζκα νη εζληθέο αξρέο λα είλαη απηέο πνπ 

θαινχληαη λα δψζνπλ επαξθείο θαη πεηζηηθέο εμεγήζεηο ζε πεξηπηψζεηο ζαλάησζεο 

θξαηνπκέλσλ θαη λα απνδείμνπλ φηη δελ είλαη ππεχζπλεο. Πξαθηηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ έλαο 

άλζξσπνο έρεη ζπιιεθζεί απφ θξαηηθέο αξρέο, θαη, ελψ είλαη πγηήο θαηά ηελ ζχιιεςή ηνπ, ζηε 

ζπλέρεηα πεζάλεη, ελαπφθεηηαη ζηηο εζληθέο αξρέο λα παξάζρνπλ ζην Γηθαζηήξην θάπνηα 

πεηζηηθή εμήγεζε ζρεηηθά κε ην πψο επήιζε ν ζάλαηνο θαη λα απνδείμνπλ ηελ έιιεηςε επζχλεο 

εθ κέξνπο ηνπο. 
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 Π. Νάζθνπ-Πεξξάθε, Κ. Υαηλφγινπ, Μ. Βάγηαο, Μεραληζκνί πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ- Γηεζλείο 
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 ηελ ππφζεζε Salman θαηά Σνπξθίαο, γηα παξάδεηγκα, ν ζχδπγνο ηεο πξνζθεχγνπζαο 

ζπλειήθζε σο χπνπηνο ζπλεξγφο Κνχξδσλ ηξνκνθξαηψλ θαη ηελ επφκελε εκέξα δηαπηζηψζεθε 

ζην θξαηηθφ λνζνθνκείν ηεο πεξηνρήο ν ζάλαηφο ηνπ. Σν ΔΓΓΑ απεθάλζε, φηη παξαβηάζηεθε ην 

άξζξν 2 ΔΓΑ,
 307

 θαζψο έθξηλε φηη ε Σνπξθία απέηπρε λα εμεγήζεη επαξθψο θαη πεηζηηθά πψο 

επήιζαλ νη ηξαπκαηηζκνί πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ απηνςία ζην ζψκα ηνπ πξνζθεχγνληνο.  

Σφζν ηελ Δπηηξνπή φζν θαη ην ΔΓΓΑ έρνπλ απαζρνιήζεη αξθεηέο ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε 

πξφζσπα, ηα νπνία ηζρπξίδνληαη, είηε ηα ίδηα είηε νη ζπγγελείο ηνπο, φηη παξαβηάζηεθε ην 

δηθαίσκα ηνπο ζηε δσή ελφζσ ηεινχζαλ ππφ θξάηεζε. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζην γεγνλφο φηη 

νη θξαηνχκελνη θαη νη θπιαθηζκέλνη βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή-επάισηε ζέζε, φπσο επίζεο θαη 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο πγείαο ηνπο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θπιάθηζεο ηνπο. 
308

  

Καηά ηε λνκνινγία ηεο Δπηηξνπήο, ε αλαγλψξηζε απφ ηελ ΔΓΑ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε 

δσή δελ ζπλεπάγεηαη θαη αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δηαβίσζεο. 

Δπνκέλσο, νη άζρεκεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ ππνκέλεη ζηελ θπιαθή έλαο θαηαδηθαζκέλνο κε 

ηζφβηα πνηλή δελ ηνπ παξέρνπλ ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ην θξάηνο λα ηνπ πξνκεζεχζεη ηα 

κέζα γηα λα απηνθηνλήζεη. 
309

 Έρεη θξηζεί φηη ην άξζξν 2 ΔΓΑ παξαβηάδεηαη θαηά ην 

δηαδηθαζηηθφ-δηθνλνκηθφ ηνπ κέξνο, εθφζνλ δελ δηελεξγήζεθε επαξθήο θαη εκπεξηζηαησκέλε 

έξεπλα ζρεηηθψο κε ηηο παξάλνκεο πξάμεηο ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ αζθαιείαο θαη ηηο ζπλζήθεο 

ζαλάησζεο ησλ θξαηνπκέλσλ. 
310

  

 Δίλαη γεγνλφο, φηη δελ είλαη λνεηφ νπνηνζδήπνηε επηθαινχκελνο θίλδπλνο γηα ηε δσή λα 

δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε ησλ αξρψλ γηα ηελ ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. Μηα ηέηνηα ζεηηθή 

ππνρξέσζε ζηνηρεηνζεηείηαη, φηαλ νη αξρέο γλψξηδαλ ή φθεηιαλ λα γλσξίδνπλ ην ρξνληθφ ζεκείν 

ηεο δεκηνπξγίαο ελφο πξαγκαηηθνχ θαη άκεζνπ θηλδχλνπ γηα ηε δσή νξηζκέλνπ πξνζψπνπ ή 

πξνζψπσλ απφ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ηξίηνπ. Δπζχλε ζηνηρεηνζεηείηαη, φηαλ ( νη εζληθέο αξρέο) 

απέηπραλ λα ιάβνπλ κέηξα ζην πιαίζην ησλ δπλάκεψλ ηνπο, νη νπνίεο, κε ηελ ινγηθή πνξεία ησλ 

πξαγκάησλ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ, φπσο θξίζεθε ζηηο 
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 Βι. αλαιπηηθά γηα ηα δεηήκαηα απηά: Π. Νάζθνπ-Πεξξάθε, Κ. Υατλφγινπ, Μ. Βάγηα, φ.π., ζει. 362-363. 
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 Παιαηφηεξα, ζηελ ειιεληθή ζεσξία θαη λνκνινγία, είρε ππνζηεξηρζεί ε ζεσξία «εηδηθήο θπξηαξρηθήο ή 

εμνπζηαζηηθήο ζρέζεο». Ζ επηξξνή ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη θζίλνπζα, βι. Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 

Αζήλα-Κνκνηελή, 1992, ζει. 141 θαη ελδεηθηηθά απφ ηε λνκνινγία: ηΔ 2209/1977, Σν 1977, ζει. 637.  
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 ΔΔΓΑ απφθαζε ηεο 04.10.1987, πξνζθπγή: 13371/1987. 
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 Βι. κεηαμχ άιισλ, ΔΓΓΑ Ergi θαηά Σνπξθίαο, απφθαζε ηεο 28.07.1998 (: πξνζθπγή 23818/1994) θαη ΔΓΓΑ 

Kaya θαηά Σνπξθίαο, απφθαζε ηεο 19.02.1998 (: πξνζθπγή 22729/1993) 
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ππνζέζεηο Bromiley θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 
311

 θαη Paul Audrey Edwards θαηά Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ. 
312

 

 Ζ ηειεπηαία απηή ππφζεζε αθνξνχζε ηνλ πηφ ησλ πξνζθεπγφλησλ, ν νπνίνο 

δνινθνλήζεθε ζε θειί ηεο θπιαθήο απφ ζπγθξαηνχκελφ ηνπ, εμαηξεηηθψο επηζεηηθφ άηνκν θαη 

ςπρηθψο δηαηαξαγκέλν, ην νπνίν είρε ζπιιεθζεί χζηεξα απφ ηέιεζε εγθιήκαηνο βίαο. Σν 

Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη ν ελ ιφγσ ζπγθξαηνχκελνο είρε πνιιαπιψο απαζρνιήζεη ηηο αξρέο 

γηα ηελ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζή ηνπ, θαζψο θαη φηη νη αξρέο ησλ 

θπιαθψλ δελ πξνέβεζαλ, πξηλ ηνλ ηνπνζεηήζνπλ ζην ίδην θειί κε θάπνηνλ άιιν, ζηελ αλαγθαία 

έξεπλα θαη εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπ. Με ηα δεδνκέλα απηά, (ην Γηθαζηήξην) 

απνθάλζεθε φηη ε παξάιεηςε ησλ αξρψλ πνπ εκπιέθνληαλ ζηελ ππφζεζε (: ηαηξηθή ππεξεζία, 

αζηπλνκία, εηζαγγειία, δηθαζηήξην) λα θνηλνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

ζπγθξαηνχκελνπ ζηηο αξρέο ησλ θπιαθψλ θαζψο θαη ε αθαηάιιειε θχζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ειέγρνπ θαη εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ φηαλ έθηαζε ζηελ θπιαθή, ζηνηρεηνζεηνχλ αζέηεζε 

ηεο ππνρξέσζεο ηνπ θξάηνπο γηα πξνζηαζία ηεο δσήο ηνπ πηνχ ησλ πξνζθεπγφλησλ. 

Με παξφκνην ηξφπν, ζηελ ππφζεζε Carlos Cabal θαη Marco Pasini Bertran θαηά 

Απζηξαιίαο, ε Δπηηξνπή ΓΑΠΓ δήισζε φηη ε άξλεζε ηνπ θξάηνπο λα δηαρσξίζεη ηνπο 

θξαηνχκελνπο κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο απφ ηνπο ππνινίπνπο, κπνξεί λα εγείξεη δεηήκαηα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 § 1 ΓΑΠΓ. 
313

  

Πξόζσπα πνπ ρξήδνπλ ηαηξηθήο βνήζεηαο θαη ειηθησκέλνη 

 Σν Γηθαζηήξην, επ’ αθνξκή ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηαηξηθά ιάζε, έθξηλε φηη ε 

ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα πξνζηαηεχεη ηε δσή ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ΔΓΑ πεξηιακβάλεη 

ηελ ππνρξέσζε αθελφο ησλ λνζνθνκείσλ λα δηαζέηνπλ θαλνληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δσήο ησλ αζζελψλ θαη αθεηέξνπ ηεο θαζηέξσζεο απνηειεζκαηηθνχ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο αηηίαο ηνπ ζαλάηνπ πνπ ζπλέβε εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηελ απφδνζε 

επζπλψλ ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. 
314

  

 Ζ λνκνινγία ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ εξκελεχνπλ 

ηδηαηηέξσο δηαζηαιηηθά ηηο θξαηηθέο απηέο ππνρξεψζεηο. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ Δπηηξνπή, 

αθφκε θαη ε παξάιεηςε παξνρήο δσξεάλ θαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο ζε 
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 Απφθαζε ΔΓΓΑ ηεο 23.11.1999, πξνζθπγή 33747/1996. 
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 Απφθαζε ΔΓΓΑ ηεο 14.03.2002.  
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 Βι. Π. Νάζθνπ-Πεξξάθε Κ. Υατλφγινπ, Μ. Βάγηα, φ.π., ζει. 86-87. 
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 Βι. Υ. Υξπζαλζάθε, φ.π., ζει. 75-76. 
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άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν δσήο απνηειεί παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΔΓΑ. 
315

 Σν ίδην 

δέρζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε έμσζεο ειηθησκέλεο γπλαίθαο, ηεο νπνίαο ε κεηαθφκηζε έζεηε ζε 

θίλδπλν ηελ πγεία ηεο. 
316

  

Η. «ΜΕΑ ΘΨΡΑΚΙΗ» ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΟ ΣΗ ΖΨΗ: ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΘΑΝΑΣΙΚΗ 
ΠΟΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΠΑΡΞΙΑ «ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΟ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ»  

I. ΕΠΙΒΟΛΗ ΘΑΝΑΣΙΚΗ ΠΟΙΝΗ; 

Καηά ηελ ΔΓΑ  

Σν άξζξν 2 § 1 ΔΓΑ πξνβιέπεη φηη ν ζάλαηνο κπνξεί λα πξνθιεζεί «εηο εθηέιεζε 

ζαλαηηθήο πνηλήο εθδηδνκέλεο ππφ δηθαζηεξίνπ ελ πεξηπηψζεη αδηθήκαηνο, ηηκσξνπκέλνπ ππφ 

ηνπ λφκνπ δηά ηεο πνηλήο ηαχηεο». Ζ ίδηα ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ΔΓΑ δελ θαηαξγεί ηελ 

ζαλαηηθή πνηλή. Με ην 6ν θαη 13ν Πξφζζεην Πξσηφθνιιν, ε ζαλαηηθή πνηλή απαγνξεχηεθε 

ζηαδηαθά, πξψηα ζε πεξίνδν εηξήλεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζε θαηξφ πνιέκνπ. Σν ΔΓΓΑ ζηελ 

απφθαζε Gonzalez θαηά Ηζπαλίαο, 
317

 ππελζχκηζε φηη, ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπ εξεπλψκελνπ 

δηθαηψκαηνο, ε χκβαζε ηπγράλεη εθαξκνγήο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν θίλδπλνο 

θαηά ηεο δσήο πξνέξρεηαη απφ πξφζσπα ή νκάδεο πξνζψπσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ θξαηηθψλ ππαιιήισλ. 

  Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηβιήζεθε ή εθηειέζηεθε ε ζαλαηηθή πνηλή, ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ε βαξχηεηα ηνπ δηαπξαρζέληνο εγθιήκαηνο, φπσο επίζεο νη ζπλζήθεο 

θξάηεζεο ελ αλακνλή ηεο εθηέιεζεο ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, είλαη ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε απφ ηα φξγαλα ηεο χκβαζεο θαηά ηελ εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε 

ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ:  

(α) Ζ ζαλαηηθή πνηλή πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, ππφ ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζε εζληθφ λφκν, ν νπνίνο λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνβιεςηκφηεηαο 

(prévisibilité) θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο (accesibilité). 

(β) Ζ δηθαζηηθή απφθαζε πξέπεη λα έρεη εθδνζεί χζηεξα απφ ηε δηεμαγσγή  δίθαηεο δίθεο, 

φπσο απηή εξκελεχεηαη ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 6 ΔΓΑ. Ζ ζαλαηηθή πνηλή δελ εθηειείηαη 

παξά κφλν σο θχξσζε πνπ επηβιήζεθε κε απφθαζε δηθαζηεξίνπ αλεμάξηεηνπ θαη ακεξφιεπηνπ, 

ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν πνπ δίδεη ζηηο έλλνηεο απηέο ην Γηθαζηήξην ηνπ ηξαζβνχξγνπ. 
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χκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 
318

 ε αλεμαξηεζία ηνπ Γηθαζηεξίνπ θξίλεηαη κε 

βάζε ηνλ ηξφπν δηνξηζκνχ θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ, ηελ χπαξμε ελφο 

ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο απφ εμσηεξηθέο πηέζεηο θαζψο θαη ηελ εληχπσζε πνπ δίδεη ζηνπο 

ηξίηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ.  

 (γ) Ζ πνηλή πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηνπ εγθιήκαηνο. 

 (δ) Ζ επηινγή ηνπ ηξφπνπ έθηηζεο ηεο πνηλήο δελ πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη ηελ ππνβνιή ζε 

βαζαληζκφ, απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ηνπ ηηκσξνπκέλνπ (άξζξν 3 ΔΓΑ). 

 (ε) χκθσλα κε ην άξζξν 7 ΔΓΑ, ην έγθιεκα πξέπεη λα ηηκσξείηαη κε ζαλαηηθή πνηλή 

ηε ζηηγκή ηεο δηάπξαμήο ηνπ. 

 (ζη) Καηά ην άξζξν 14 ΔΓΑ δελ επηηξέπεηαη θακία δηάθξηζε φζνλ αθνξά ηελ επηβνιή 

θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο. 

Καηά ην ΓΑΠΓ 

(α) Δγγπήζεηο γηα ηελ επηβνιή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο 

 Σν άξζξν 6 § 2 ΓΑΠΓ πξνβιέπεη, φηη ζηα θξάηε πνπ ηζρχεη ε πνηλή απηή «δελ κπνξεί 

λα επηβιεζεί παξά κφλνλ γηα ηα πην ζνβαξά εγθιήκαηα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

ηε ζηηγκή πνπ ην έγθιεκα ηειέζηεθε, ε νπνία δελ πξέπεη λα είλαη αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

… πκθψλνπ». Όπσο ηφληζε ε Δπηηξνπή θαη παιαηφηεξα ζην Γεληθφ ρφιην επί ηνπ άξζξνπ 6, 

ηνχην ζεκαίλεη, φηη πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηέο νη δηθνλνκηθέο εγγπήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 14 ΓΑΠΓ, φπσο ην δηθαίσκα ζε ακεξφιεπην δηθαζηήξην, ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο, νη 

ειάρηζηεο εγγπήζεηο ππέξ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ην δηθαίσκα έθεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ζηηο 

πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε Δπηηξνπή έθξηλε, φηη ε πνηληθή δηαδηθαζία πνπ είρε αθνινπζεζεί 

δελ πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 14, απνθάλζεθε φηη ηπρφλ επαθφινπζε ακεηάθιεηε 

θαηαδίθε ζε ζάλαην ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή. Παξφκνηα παξαβίαζε 

δηαπίζησζε θαη ζηελ ππφζεζε Ashby θαηά Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν, δηφηη ε ζαλαηηθή πνηλή 

εθηειέζηεθε ελψ εθθξεκνχζαλ δηαδηθαζίεο πξνο αλαζηνιή ηεο.  

 Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί ε άπνςε ηεο Δπηηξνπήο φηη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ππνβνιήο αίηεζεο ράξηηνο ή κεηαηξνπήο ηεο πνηλήο, ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ζην 

άξζξν 6 § 4, ην ζπκβαιιφκελν θξάηνο δελ ππνρξεψλεηαη λα ζεβαζηεί φιεο ηηο δηθνλνκηθέο 

εγγπήζεηο ηνπ άξζξνπ 14, εθφζνλ ην χκθσλν δελ πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλε, ελ πξνθεηκέλσ, 
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δηαδηθαζία. Σν δεηνχκελν είλαη ε φπνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ 

ζπληζηά ζηελ πξάμε άξλεζε άζθεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο. Βάζεη ηνπ ζθεπηηθνχ απηνχ, 

θξίζεθε ζπκβαηή κε ην χκθσλν ε δηαδηθαζία εμέηαζεο αίηεζεο ράξηηνο, ζηελ νπνία αθνξνχζε 

ε ππφζεζε Kennedy θαηά Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν, παξφηη δελ είρε δνζεί ζηνλ πξνζθεχγνληα 

δηθαίσκα παξάζηαζεο νχηε πιεξνθφξεζε επί ησλ ζρεηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ. 

(β) Σν δήηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο επηβνιήο ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο  

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ππφζεζε Thompson θαηά Αγίνπ Βηθέληηνπ θαη 

Γξελαδίλσλ 
319

, κε ηελ νπνία ηέζεθε ην εξψηεκα θαηά πφζνλ ε εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεσηηθή 

επηβνιή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο γηα ην έγθιεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο κε πξφζεζε (murder) είλαη 

αζπκβίβαζηε κε ην χκθσλν. Σν εκπιεθφκελν θξάηνο επηζήκαλε, φηη ε λνκνζεζία ηνπ δηέθξηλε 

δηάθνξεο πεξηπηψζεηο παξάλνκεο αθαίξεζεο ηεο δσήο θαη πξνέβιεπε ηελ ππνρξεσηηθή επηβνιή 

ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο κφλν γηα «ην πιένλ ζνβαξφ έγθιεκα πνπ γλσξίδεη ν λφκνο», δειαδή ηελ 

αλζξσπνθηνλία κε πξφζεζε. Ζ Δπηηξνπή απέξξηςε ηελ άπνςε απηή, ηνλίδνληαο φηη, ζχκθσλα κε 

ηε λνκνζεζία ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο, ε ππνρξεσηηθή επηβνιή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο βαζηδφηαλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ θαηεγνξία ηνπ εγθιήκαηνο γηα ην νπνίν θξίλεηαη έλνρνο ν θαηεγνξνχκελνο, 

ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνζσπηθέο ηνπ ζπλζήθεο ή νη πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

ηειέζηεθε ε πξάμε. Καηά ζπλέπεηα, έλα άηνκν ζηεξνχληαλ ηνπ πιένλ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηφο 

ηνπ, ρσξίο ην δηθαζηήξην λα εμεηάζεη εάλ άξκνδε, πξάγκαηη, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε 

βαξχηαηε απηή πνηλή. 

 Ζ Δπηηξνπή έθξηλε, εμάιινπ, φηη ην πξφβιεκα δελ επαλνξζσλφηαλ κε ηελ αλαγλψξηζε, 

απφ ην εκπιεθφκελν θξάηνο, ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο αίηεζεο ράξηηνο ή κεηαηξνπήο πνηλήο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 § 4 ΓΑΠΓ, δηφηη ε δηαδηθαζία απηή ζπλεπαγφηαλ αμηνιφγεζε απφ ηελ 

εθηειεζηηθή εμνπζία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ θαη δελ κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε ηε 

δηθαζηηθή εμέηαζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην κηαο πνηληθήο ππφζεζεο. Ζ Δπηηξνπή 

έθξηλε, ζπλεπψο, φηη ε εθηέιεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Thompson ζα 

ζπληζηνχζε απζαίξεηε αθαίξεζε ηεο δσήο, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 6 § 1 ΓΑΠΓ. 

 ηελ κεηαγελέζηεξε ππφζεζε Kennedy θαηά Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν, ε Δπηηξνπή 

ραξαθηήξηζε θαη πάιη αζχκβαην κε ην χκθσλν ην ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο επηβνιήο ηεο 

ζαλαηηθήο πνηλήο γηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εγθιήκαηνο ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη  
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ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηεο θάζε ππφζεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ απφθαζε 

Thompson, ππήξμε νκνθσλία ζηελ Δπηηξνπή σο πξνο ηε δηαπίζησζε παξαβίαζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηε δσή, ιφγσ κηαο νπζηψδνπο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ επίκαρσλ εζληθψλ 

λνκνζεζηψλ. Πξάγκαηη ζηνλ Άγην Βηθέληην, ζαλαηηθή πνηλή πξνβιεπφηαλ ππνρξεσηηθά κφλν γηα 

ηελ αλζξσπνθηνλία κε πξφζεζε. ην Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν, φκσο, αλζξσπνθηνλία πνπ 

επηζχξεη απηφκαηα ηελ ζαλαηηθή πνηλή θαηαινγηδφηαλ αθφκε θαη φηαλ ν δξάζηεο δηέπξαμε κελ 

θαθνχξγεκα πνπ ελείρε ρξήζε βίαο, έζησ θαη αλ ν ζάλαηνο ηνπ ζχκαηνο πξνήιζε απφ αηχρεκα. 

Με άιια ιφγηα, κπνξνχζε λα επηβιεζεί ζαλαηηθή πνηλή αθφκα θαη γηα έγθιεκα, ην νπνίν δελ 

πιεξνχζε ηελ πξνυπφζεζε ηνπ πιένλ ζνβαξνχ εγθιήκαηνο θαηά ην άξζξν 6 § 2, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Kennedy. 

II. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 Ζ ρψξα καο θαηήξγεζε θαη ηππηθά ηελ ζαλαηηθή πνηλή κε ην άξζξν 1 § 12 ηνπ Ν. 

2207/1994 πεξί «πξνζσξηλήο θξάηεζεο θαη ειέγρνπ ηεο δηάξθεηάο ηεο, αλαζηνιήο πνηλψλ, 

απφιπζεο ππφ φξν, επηηάρπλζεο δηαδηθαζίαο πνιηηηθψλ ππνζέζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Δίλαη 

γεγνλφο φηη ε ζαλαηηθή πνηλή είρε παχζεη λα εθηειείηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1972. Ζ ηειεπηαία εθηέιεζε Έιιελα πνιίηε ήηαλ απηή ηνπ Λπκπέξε. 
320

 Ζ 

λνκνζεηηθή θχξσζε ηνπ 6
νπ

 Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ απφ ηελ Διιάδα 
321

 είρε σο απνηέιεζκα: 

(α) Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ λα κελ κπνξεί νχηε λα πξνβιεθζεί απφ ην λνκνζέηε, παξά κφλν ζε 

πεξίπησζε δηεμαγνκέλνπ ή επηθείκελνπ πνιέκνπ, νχηε λα απαγγειζεί απφ ην δηθαζηή ζε θαηξφ 

εηξήλεο, (β) βάζεη ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα λα είλαη επηηξεπηφ λα πξνβιεθζεί ε 

ζαλαηηθή πνηλή, κφλν εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχλ ν πφιεκνο, 

ε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο, ε επηζηξάηεπζε ή ε έλνπιε ζηάζε θαη (γ) λα αληηθαηαζηαζεί ε 

ζαλαηηθή πνηλή απφ ηελ ηζφβηα θάζεηξμε.  

Σν 6
ν
 Πξσηφθνιιν ηεο ΔΓΑ δελ θαηήξγεζε ην άξζξν 2 § 2 ΔΓΑ θαη ηηο εθεί 

πξνβιεπφκελεο ηξεηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο δελ ζεσξείηαη ν επηβαιιφκελνο 

ζάλαηνο σο παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή. εκαληηθή εμέιημε ζηελ πνξεία πξνο ηελ 

θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο απνηέιεζε ε ππνγξαθή ηνπ 13
νπ

 Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο 

ΔΓΑ. πκπιεξψλνληαο ην 6
ν
 Πξσηφθνιιν, θαηαξγεί ηελ ζαλαηηθή πνηλή θαη ππφ ζπλζήθεο 

επηθείκελνπ ή δηεμαγφκελνπ πνιέκνπ. Γελ δέρεηαη πεξηνξηζκνχο, απνθιίζεηο ή επηθπιάμεηο. Σν 

13
ν
 Πξσηφθνιιν θαζηζηά ηελ ζαλαηηθή πνηλή απαγνξεπκέλε ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.  
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Σέινο, ην άξζξν 7 § 3 ηνπ πληάγκαηνο ζηελ αλαζεσξεκέλε (ην 2001) κνξθή ηεο 

απαγνξεχεη ηελ επηβνιή (θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ εθηέιεζε) ζαλαηηθήο πνηλήο, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν γηα θαθνπξγήκαηα ηεινχκελα ζε θαηξφ πνιέκνπ θαη 

ζρεηηδφκελα κε απηφλ. Σνχην δελ ζεκαίλεη βέβαηα φηη ην χληαγκα επηηάζζεη ηελ πξφβιεςε ηεο 

ζαλαηηθήο πνηλήο γηα ηα παξαπάλσ εγθιήκαηα, αιιά απιψο φηη αθήλεη ζρεηηθφ πεξηζψξην ζηνλ 

θνηλφ λνκνζέηε. Ήδε φκσο ην πεξηζψξην απηφ έρεη εθιείςεη, αθνχ κε ηελ θχξσζε ηνπ 13
νπ

 

Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ (Ν. 3289/2004) ε ζαλαηηθή πνηλή θαηαξγήζεθε νινζρεξψο 

ζε ππεξλνκνζεηηθφ επίπεδν.  

III . ΕΚΔΙΚΑΗ «ΟΒΑΡΨΝ ΕΓΚΛΗΜΑΣΨΝ» ΠΟΤ ΑΠΕΙΛΟΤΝΣΑΙ ΜΕ ΘΑΝΑΣΙΚΗ ΠΟΙΝΗ  

 χκθσλα κε ην άξζξν 6 § 2 ΓΑΠΓ, ην άξζξν 4 § 2 ηεο Ακεξηθαληθήο χκβαζεο 

(ΑΓΑ) θαη έκκεζα ηα άξζξα 2 θαη 3 ηεο ΔΓΑ, ε επηβνιή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο είλαη 

επηηξεπηή κφλν γηα «ζνβαξά εγθιήκαηα». Οη ηξεηο ζπκβάζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ην γεληθφ φξν 

«ζνβαξά» γηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ εζσηεξηθφ λνκνζέηε λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα 

ζχκθσλα θαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρψξαο ηνπ. Ο εζσηεξηθφο λνκνζέηεο είλαη εθείλνο πνπ ζα 

θξίλεη θαηά πφζνλ έλα έγθιεκα πνπ δελ εκθαλίδεηαη ζαλ «αξθεηά ζνβαξφ» είλαη δπλαηφ ζε 

αλψκαιεο πεξηφδνπο λα πξνζιάβεη κεγάιε βαξχηεηα. Δγθιήκαηα νπσζδήπνηε ζεκαληηθά φπσο 

ε θαηαζθνπία, ε απφθξπςε εηδψλ πξψηεο αλάγθεο θαη ε καχξε αγνξά απνθηνχλ ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζε ηέηνηεο πεξηφδνπο θαη είλαη θπζηθφ λα αληηκεησπίδνληαη απφ ην λνκνζέηε κε 

ηδηαίηεξε απζηεξφηεηα. 
322

 Θα πξέπεη βέβαηα λα ππάξρεη ζρεηηθή ξχζκηζε πξηλ απφ ηελ ηέιεζε 

ηνπ εγθιήκαηνο, φπσο επηβάιιεη ε αξρή nulla poena sine lege (άξζξα: 6 ΓΑΠΓ, 6 ΔΓΑ, 4 

ΑΓΑ).  

 Πξνζθξνχεη ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ε ηπρφλ αλάζεζε εθδίθαζεο νξηζκέλσλ 

εγθιεκάησλ πνπ απεηινχληαη κε ηελ πνηλή ζαλάηνπ απφ εμαηξεηηθά δηθαζηήξηα ή δηθαζηηθέο 

επηηξνπέο; Λφγσ ηεο δηαθνξάο νλνκαζίαο ησλ δηθαζηεξίσλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο δελ πξέπεη λα 

ηίζεηαη σο κέηξν θξίζεο ν ηίηινο ηνπ δηθάδνληνο νξγάλνπ. Αληηζέησο, πξέπεη λα εμεηάδεηαη, ζε 

θάζε πεξίπησζε, θαηά πφζνλ ην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε ήηαλ αξκφδην, ζχκθσλα 

κε ην ηζρχνλ εζσηεξηθφ δίθαην, γηα ηελ εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο ησλ εγθιεκάησλ ζηελ νπνία 

ππάγνληαη θαη ηα εθδηθαδφκελα ή ζπζηήζεθε εθ ησλ πζηέξσλ γηα ηελ εθδίθαζε ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηαο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ππάξρεη αζθαιψο παξαβίαζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ 

πεξί «θπζηθνχ δηθαζηή» ησλ ηξηψλ ζπκβάζεσλ αιιά θαη ησλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

ΓΑΠΓ (άξζξν 6 § 2) θαη ηεο ΑΓΑ (άξζξν 4 § 2) πνπ ζέηνπλ ζαλ πξνυπφζεζε γηα ηελ 
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επηβνιή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ «αξκφδην δηθαζηήξην».  

IV. ΚΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

ηελ ππφζεζε Roger Judge θαηά Καλαδά (: 20.10.2003), 
323

 ε Δπηηξνπή εμέηαζε ην 

δήηεκα ηεο απέιαζεο αηφκνπ απφ ζπκβαιιφκελν θξάηνο, ην νπνίν έρεη θαηαξγήζεη ηελ 

ζαλαηηθή πνηλή, ζε θξάηνο ζην νπνίν ε ζαλαηηθή πνηλή εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. Ζ Δπηηξνπή 

έθξηλε φηη ε απέιαζε απηή θαζεαπηή δελ απνηειεί παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πκθψλνπ θαη 

ζηήξημε ην ζθεπηηθφ ηεο ζηελ αλάγλσζε ηνπ άξζξνπ 6 § 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 § 2, ην 

νπνίν δελ απαγνξεχεη ηελ ζαλαηηθή πνηλή γηα ηα πην ζνβαξά εγθιήκαηα. Με αλαθνξά ζηηο 

δηεζλείο εμειίμεηο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, ε Δπηηξνπή 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ΓΑΠΓ θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απηφ πξνζηαηεχεη, ζα πξέπεη 

λα εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο θάζε επνρήο. 
324

 

Ζ Δπηηξνπή είλαη ηεο γλψκεο φηη «ε ζαλαηηθή πνηλή πξέπεη λα είλαη έλα κέηξν πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε πνιχ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο». Έηζη, ζηελ ππφζεζε Webby Chisanga θαηά 

Εάκπηα (: 18.11.2005), ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη, ε εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο Εάκπηα πνπ νξίδεη φηη 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ην αδίθεκα ηεο έλνπιεο ιεζηείαο ηηκσξείηαη κε ππνρξεσηηθή επηβνιή 

ζαλαηηθήο πνηλήο, απνζηεξεί ηα άηνκα απφ ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα, φπσο απηφ ζηε δσή, δηφηη 

δελ εμεηάδεηαη αλ ε επηβνιή ηνπ εμαηξεηηθνχ απηνχ κέηξνπ είλαη αλάινγε πξνο ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο. 

V. «ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ» ΚΑΙ ΕΤΘΑΝΑΙΑ  

 Σν δηθαίσκα ζηε δσή πεξηγξάθεηαη σο «απφιπην» δηθαίσκα, ην νπνίν, θαηά ηελ πιένλ 

αθξαία ηνπνζέηεζε, κεηαηξέπεηαη ζε ππνρξέσζε: ν άλζξσπνο, φζν πεξίεξγν θαη λα ερεί ηνχην, 

έρεη λνκηθή ππνρξέσζε λα δεη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζε αληίζεζε κε άιιεο έλλνκεο ηάμεηο, ε 

ειιεληθή ζεσξία θαη λνκνινγία δελ απνδέρνληαη ηελ χπαξμε ελφο ζπληαγκαηηθνχ αηνκηθνχ 

δηθαηψκαηνο ζην ζάλαην. Τπνζηεξίρζεθε φηη ε θαηάθαζε ελφο ηέηνηνπ δηθαηψκαηνο θαίλεηαη 

ζπληαγκαηηθά επηβαιιφκελε, αλ θαη ζα πξέπεη λα γίλεη κε πνιιέο επηθπιάμεηο θαη απηφ, γηαηί, 

πξψηνλ, πνιιέο θνξέο ε επηζπκία απηνθαηαζηξνθήο δελ είλαη παξά έλαο ηξφπνο γηα λα 

πξνζειθχζεη θαλείο ηελ πξνζνρή ησλ γχξσλ ηνπ, λα εληαρζεί εθ λένπ ζην θνηλσληθφ ηνπ 
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  Βι. Π. Νάζθνπ - Πεξξάθε, Κ. Υαηλφγινπ, Μ. Βάγηα, Μεραληζκνί πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ- 

Γηεζλείο πξάμεηο, ζεσξία θαη πξαθηηθή, 2008, ζει. 86. 
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πεξηβάιινλ. 
325

  

Έζησ θαη αλ γηλφηαλ απνδεθηή ε χπαξμε «δηθαηψκαηνο ζηνλ ζάλαην», ηνχην, φπσο 

ππνζηεξίδεηαη 
326

, δελ είλαη μερσξηζηφ ή εηδηθφ δηθαίσκα, αιιά πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξε πιεπξά – 

εθδήισζε ηνπ γεληθνχ δηθαηψκαηνο επί ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο θαη ηα αλάινγα 

«δηθαηψκαηα» ζην φλνκα, ζηελ ηηκή θαη ζηελ εηθφλα ηνπ πξνζψπνπ. Γηαηππψλεηαη βέβαηα θαη ε 

άπνςε φηη ην άξζξν 5 § 1  δελ κπνξεί λα απνηειέζεη λφκηκε βάζε γηα ην «δηθαίσκα ζην 

ζάλαην», δηφηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνβιέπνπλ ζηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ, ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο θαη φρη ζηελ θαηαξξάθσζε, εμνπζέλσζε ή θαηαζηξνθή ηνπο. 
327

 Ζ αμία φκσο ηνπ 

αλζξψπνπ (άξζξν 2 § 1 .) απνηειεί κηα γεληθή αξρή ηνπ πληάγκαηνο πνπ, λαη κελ δελ 

αμηνπνηείηαη κφλν εξκελεπηηθά, έρνληαο θαη απηνηειέο θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν, δελ κπνξεί 

φκσο λα αληηπαξαηίζεηαη σο αληίβαξν ζε ζαθείο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο.  

Αληηζέησο, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 § 1 . γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμίαο - ε 

νπνία άιισζηε ηειεί ζε ζρέζε γέλνπο πξνο είδνο κε απηήλ ηνπ άξζξνπ 5 § 1  - κπνξεί ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα απνηειέζεη απηνηειή βάζε γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ «δηθαηψκαηνο 

ζην ζάλαην»: φηαλ π.ρ. ν άξξσζηνο έρεη θζάζεη ζην έζραην φξην κηαο αλίαηεο αζζέλεηαο θαη έρεη 

ράζεη νξηζηηθά ηελ ηθαλφηεηα ζπλείδεζεο, ην «δηθαίσκα ηνπ ζην ζάλαην» δελ κπνξεί λα 

θαηνρπξσζεί ζην άξζξν 5 § 1, γηαηί καδί κε ηε δπλαηφηεηα απηνζπλείδεζεο εμαιείθεηαη 

ηαπηφρξνλα θαη θάζε δπλαηφηεηα απηνθαζνξηζκνχ. Δλδέρεηαη ηφηε ε αμίσζε γηα έλα ηέινο πνπ 

λα κελ θαηαιχεη ηελ αλζξψπηλε αμία, λα κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζην ίδην ην χληαγκα, δειαδή ζην 

άξζξν 2 § 1 ηνπ πληάγκαηνο. 
328

 

Σν πιένλ θνκβηθφ ζέκα γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο δηθαηψκαηνο ζην ζάλαην παξακέλεη 

πάληνηε απηφ ηεο επζαλαζίαο. Γίλεηαη δε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή 

επζαλαζία. Ζ πξψηε πθίζηαηαη, φηαλ κε ζπγθεθξηκέλεο, ζεηηθέο πξάμεηο επέξρεηαη απφ ηξίηνλ ν 

ζάλαηνο ηνπ πάζρνληνο, ε παζεηηθή φηαλ δελ ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ παξεκπφδηζή ηνπ, 

φπσο φηαλ απιψο δηαθφπηεηαη ε παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο. 

 Βεβαίσο, πξφβιεκα ππάξρεη κφλν φηαλ δελ έρεη δηαθνπεί νξηζηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ 
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εγθεθάινπ, γηαηί, ηφηε, βάζεη ησλ ζχγρξνλσλ ηαηξηθψλ θαη λνκηθψλ αληηιήςεσλ, 
329

 έρεη ήδε 

επέιζεη ν ζάλαηνο, αθφκε θαη αλ ε ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο ζπλερίδεηαη. ηελ ακεξηθαληθή 

λνκνινγία έρεη γηα απηφ ην ζθνπφ δηακνξθσζεί ε ζεσξία ηεο substituted judgment, δειαδή ηεο 

θξίζεο θαζ’ ππνθαηάζηαζε ηνπ δηθαζηή. χκθσλα κε απηήλ, ν ηειεπηαίνο κπνξεί λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ αξξψζηνπ, ιακβάλνληαο εθείλε ηελ απφθαζε, 

πνπ «ζα έπαηξλε ην αλίθαλν άηνκν αλ ήηαλ ηθαλφ, ζπλππνινγίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ παξνχζα 

θαη κειινληηθή αληθαλφηεηά ηνπ σο έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαγθαζηηθά ζα ιακβαλφηαλ 

απφ απηφ ππφςε». 

 ην ζέκα απηφ, πάλησο, ε λνκνινγία εκθαλίδεηαη αληηθαηηθή. Έηζη, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο 
330

 γίλεηαη δεθηφ φηη «ζε πεξίπησζε πιήξνπο αληθαλφηεηαο ηνπ αζζελή, νη 

ζπγγελείο κπνξεί λα αζθήζνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ην δηθαίσκα ζηελ privacy». ηελ ππφζεζε 

Cruzan 
331

, φκσο, ην Γηθαζηήξην ζαθψο δηεπθξίληζε φηη «ην θξάηνο πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεη κφλν 

εθείλεο ηηο επηζπκίεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ζαθήο θαη πεηζηηθή έλδεημε πεξί ηεο εηθαδφκελεο 

βνχιεζεο ηνπ αζζελή, θαη φρη λα αλαζέζεη απνθιεηζηηθά ηελ απφθαζε ζηνπο ζηελνχο 

ζπγγελείο». Άξα, ν ξφινο ησλ ζπγγελψλ είλαη απιψο λα δηαθσηίζνπλ ην δηθαζηήξην σο πξνο ηελ 

αιεζή βνχιεζε ηνπ αζζελνχο θαη φρη λα ηελ ππνθαηαζηήζνπλ.  

 Παξφκνηεο ζέζεηο αξρίδνπλ λα θαηαθηνχλ θαη ηελ επξσπατθή λνκηθή ζθέςε. Μνινλφηη, 

θαηαξρήλ, κνλνκεξήο δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κπνξεί λα ππάξρεη κφλν ελφζσ ν ίδηνο ν αζζελήο 

κπνξεί λα απνθαζίζεη, είλαη δπλαηφ, ζε πεξίπησζε πιήξνπο αδπλακίαο ηνπ, λα εμνκνησζεί κε 

ηελ ξεηά εθθξαζκέλε θαη εηθαδφκελε ζπλαίλεζή ηνπ. Ζ χπαξμε παξφκνηαο ζπλαίλεζεο κπνξεί 

λα πξνθχςεη βάζεη αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ, φπσο νη «δηαζήθεο επζαλαζίαο», 
332

 πνπ κπνξνχλ 

λα εληζρπζνχλ απφ ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ νηθείσλ ηνπ. Θα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο 

ζπληαγκαηηθά αλεθηή θαη ε δηαθνπή ζεξαπείαο αθφκε θαη ρσξίο ηελ χπαξμε θαλ εηθαδφκελεο 

ζπλαίλεζεο, φηαλ ππάξρεη πιήξεο απψιεηα ζπλείδεζεο, δελ ππάξρεη ειπίδα αλάθακςεο θαη ε 

ζπλέρηζή ηεο δενληνινγηθά εκθαλίδεηαη ππεξάλσ ησλ αληηθεηκεληθψλ δπλάκεσλ ηνπ αλζξψπνπ.  

 Σα παξαπάλσ αθνξνχλ βεβαίσο ηελ πεξίπησζε ηεο παζεηηθήο επζαλαζίαο. Λφγσ ηνπ 
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ραξαθηήξα ηεο σο «εηεξνπξνζβνιή» ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ε αλαγλψξηζε θάπνηαο κνξθήο 

ελεξγεηηθήο επζαλαζίαο απαηηεί ζαθή λνκνζεηηθή παξέκβαζε, ε νπνία φκσο δελ ζα κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί σο αληηζπληαγκαηηθή, εάλ πεξηβαιιφηαλ απφ ηζρπξέο εγγπήζεηο εμαζθάιηζεο ηεο 

απηνδηάζεζεο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμίαο ηνπ αηφκνπ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα πξνζηαηεχεη 

ηε δσή θάκπηεηαη ελψπηνλ ζαθνχο, δηαπγνχο θαη λεθάιηαο απφθαζεο ηνπ αξξψζηνπ, εθφζνλ 

απηή δίδεηαη ππφ ζπλζήθεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ κε θαηάρξεζή ηεο απφ ηξίηνπο.  

 ηελ ακεξηθαληθή λνκνινγία θαη ζεσξία, παξά ηελ έιιεηςε ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο 

πξφβιεςεο θαη ηελ αληίζεηε θξαηνχζα άπνςε, αξρίδνπλ λα δηαηππψλνληαη απφςεηο γηα ην 

ζεκηηφ κνξθψλ ελεξγεηηθήο επζαλαζίαο. 
333

 Ζ θξαηνχζα άπνςε, πάλησο, θαίλεηαη λα 

ππνζηεξίδεη φηη ην δηθαίσκα ζην ζάλαην θηάλεη κέρξη ηελ απφθξνπζε ηαηξηθήο ζεξαπείαο θαη 

δελ αθνξά ηελ ελεξγεηηθή επζαλαζία. 
334

  

Ζ λνκνινγία ηνπ Supreme Court 
335

 πάλησο αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο ζην 

ζάλαην, σο απφξξνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ privacy θαη ζηνλ απηνθαζνξηζκφ, 
336

 ρσξίο φκσο 

αθφκε λα δέρεηαη φηη απαιιάζζεη απφ ηηο πνηληθέο επζχλεο ηξίηνπο, απηνπξγνχο ή ζπκκεηφρνπο. 

Σν δηθαίσκα ζην ζάλαην δελ ζεσξείηαη άιισζηε «απφιπην», απφ ηελ άπνςε φηη ε βνχιεζε ηνπ 

αξξψζηνπ λα πεζάλεη δελ ηθαλνπνηείηαη απηφκαηα αιιά πξέπεη λα ζηαζκηζηεί κε άιινπο 

παξάγνληεο, φπσο π.ρ. νη ππνρξεψζεηο ηνπ αξξψζηνπ απέλαληη ζε ηξίηα άηνκα εμαξηεκέλα απφ 

απηφλ ή ελδερνκέλσο αληίζεην δεκφζην ζπκθέξνλ. 

 ηηο ΖΠΑ επίζεκν δεκνςήθηζκα κε ζέκα ηε λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο επζαλαζίαο, 

θαηαςεθίζηεθε κε πςειφ πνζνζηφ 
337

, πξάγκα πνπ θαηαδεηθλχεη, φηη θαη ζηηο ρψξεο πνπ δίδνπλ 

πξνερφλησο πξαθηηθή σθειηκφηεηα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηε δσή ηνπ, φηαλ θαινχληαη λα 

απνθαλζνχλ ππεχζπλα, αλαγλσξίδνπλ ζηελ αλζξψπηλε δσή κηα άιιε, ηειείσο δηάθνξε ηεο 

θαηλνκέλεο, δεινλφηη πλεπκαηηθή θαη εζηθή δηάζηαζε. 

 Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη αθφκε θαη αλ αλαγλσξηζηεί ην δηθαίσκα ζηελ ελεξγεηηθή 

επζαλαζία, ε αλαγλψξηζε απηή δελ ζεκαίλεη απηφκαηε άξζε ηνπ αμηνπνίλνπ θάζε ηξίηνπ 

απηνπξγνχ ηεο, αιιά απιψο ηεο δπλαηφηεηα παξφκνηαο άξζεο, εάλ, κεηά απφ ad hoc ζηάζκηζε 
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ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αξξψζηνπ θαη εθηίκεζε ηνπ έγθπξνπ λνκηθά ηεο δήισζεο βνχιεζήο ηνπ, 

ε ιχηξσζε ηνπ εκθαλίδεηαη σο ε κφλε ιχζε πνπ ζα πξνζηαηεχζεη ηελ αλζξψπηλε αμία ηνπ απφ 

έλα άζθνπν καξηχξην. Απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα κελ πξνζβιεζεί νχηε ν ππξήλαο 

θακηάο απφ ηηο ζπγθξνπφκελεο ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο νχηε ε νπζία ησλ ζπλαθψλ αγαζψλ 

(ειεπζεξία απηνθαζνξηζκνχ, αληηθεηκεληθή δηάζηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δσή, αλζξψπηλε 

αμία). 
338

  

ηελ ππφζεζε Pretty θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ην ΔΓΓΑ (: απφθαζε 29.04.2002) 

ηνπνζεηήζεθε ζην δχζθνιν δήηεκα ηεο επζαλαζίαο. Ο πξνζθεχγσλ είρε αληηκεησπίζεη ηελ 

άξλεζε ησλ αξρψλ λα ηνλ απαιιάμνπλ απφ πνηληθή δίσμε ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζπλέδξακε 

ηελ ζχδπγφ ηνπ λα απηνθηνλήζεη, γηα ηνλ ιφγν φηη ππέθεξε απφ βαξηάο κνξθήο λεπξνθηλεηηθή 

αζζέλεηα. Σν ΔΓΓΑ απνθάλζεθε φηη ηα άξζξα 2 θαη 3 ηεο ΔΓΑ δελ θαηνρπξψλνπλ δηθαίσκα 

ζην ζάλαην θαη φηη ε απαγφξεπζε παξνρήο ζπλδξνκήο ζε απηνθηνλία δελ απνηειεί δπζαλάινγν 

πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο πνπ θαηνρπξψλεη ην άξζξν 8 

ΔΓΑ. 
339

  

Ζ αλσηέξσ απφθαζε εγείξεη, θαηά ηε γλψκε καο, ηνλ θαίξηαο ζεκαζίαο πξνβιεκαηηζκφ 

εάλ ε πξνζηαζία ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ νθείιεη λα ππνρσξεί ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ην ΔΓΓΑ 

αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο ζχγθξνπζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ κε θάπνην άιιν «ππέξηεξν», 

ζα ηνικνχζε λα πεη θαλείο, δηθαίσκα, φπσο απηφ ηνπ ά. 2 ΔΓΑ, ην νπνίν θαηνρπξψλεη ην 

δηθαίσκα ζηε δσή. Ο ηζρπξηζκφο απηφο ζα ήηαλ, φκσο, εζθαικέλνο, δηφηη ε λνκνινγία ηνπ 

ΔΓΓΑ είλαη πεξηπησζηνινγηθή, αθνχ απνθαίλεηαη ζε θάζε θξηλφκελε ππφζεζε ad hoc, έζησ θαη 

αλ ζηηο ζθέςεηο ησλ απνθάζεψλ ηνπ δηαπηζηψλεη θαλείο πιεζψξα αλαθνξψλ ζε γεληθέο αξρέο 

ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ. Με απιά ιφγηα, ην ΔΓΓΑ δελ πξνβαίλεη ζε κηα a priori ηεξάξρεζε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ απφ ηελ χκβαζε δηθαησκάησλ. Ζ ηεξάξρεζε απηή ζπλάγεηαη έκκεζα ιφγσ 

ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ελλφκσλ αγαζψλ, αιιά δελ επηηξέπεη λα θαηαιήμνπκε 

ζε γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα, φπσο ην αλσηέξσ δηαηππσζέλ.  

Οξζψο θξίζεθε, θαηά ηε γλψκε καο, ζηελ αλσηέξσ ππφζεζε Pretty, φηη δελ πθίζηαηαη 

«δηθαίσκα» ζηνλ ζάλαην, δεδνκέλνπ φηη ε ηαηξηθή επηζηήκε εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη νπδείο 

κπνξεί λα απνθιείζεη κηα (έζησ κηθξή) ειπίδα βειηηψζεσο ηεο πγείαο. Οξζή, είλαη, επίζεο, ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ ΔΓΓΑ ζην δχζθνιν δήηεκα, πνπ αλέθπςε ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε ησλ αξρψλ, 

λα απαιιάμνπλ ηνλ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πνηληθή δίσμε, εάλ παξείρε ζπλδξνκή ζηελ 
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απηνθηνλία ηεο ζπδχγνπ ηνπ. Δίλαη ινγηθψο αδχλαην, θαη πξαθηηθψο αλεθάξκνζην, λα 

παξαθάκςνπκε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ηηκψξεζεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ κε έξεηζκα κφλν εζηθνχο 

ή ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο. Σέηνηνη ιφγνη είλαη απνιχησο θαηαλνεηνί γηα πξφζσπα ηνπ ζηελνχ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά δελ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ αλελεξγνχο θαλφλεο δηθαίνπ, 

ηδίσο φηαλ απηνί ζπλδένληαη κε ηελ πνηληθή δηαδηθαζία, ε νπνία δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα 

ηέηνηνπ είδνπο «επαηζζεζία». 

Δπζαλαζία ζην ειιεληθφ πνηληθφ δίθαην δελ απαληάηαη θαη βεβαίσο θάζε επζαλαζία 

ηηκσξείηαη σο αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, δηφηη ε αλζξψπηλε δσή δελ κπνξεί λα θαηαιπζεί 

απφ ηξίηνλ, έζησ θαη αλ απηφ επηζπκεί ή επηδηψθεη ν θνξέαο ηνπ έλλνκνπ αγαζνχ ηεο δσήο. 

Οξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ζηελ Διβεηία, Γαλία, Ηζιαλδία, Φηλιαλδία, Απζηξία θαη Γεξκαλία 

δέρνληαη κείσζε πνηλήο γηα πεξηπηψζεηο γλήζηαο επζαλαζίαο επηρεηξνχκελεο θαη 

πξαγκαηνπνηνχκελεο κε αίηεζε ηνπ πάζρνληνο. Σα δηθαζηήξηα επηδεηθλχνπλ ζπρλά επηείθεηα θαη 

θζάλνπλ κέρξη λα απαγγείινπλ αζσσηηθή απφθαζε. Όκσο, ε επζαλαζία παξακέλεη ζηα θξάηε 

απηά ηηκσξνχκελε απφ ην λφκν.  

Ο ειιεληθφο Κψδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο πξνβιέπεη ζην άξζξν 9 ηελ ππνρξέσζε ησλ 

ηαηξψλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ηάζεσο ηνπ αζζελνχο ή ηεο δηαηεξήζεσο απηνχ ζηε δσή, δηφηη ε 

δηαηήξεζε ζηε δσή, σο πξσηαξρηθή δενληνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνχ ζπγθξνχεηαη κε ηε 

ζπνπδαία θαη επίκνλε αμίσζε ηνπ αληάησο πάζρνληνο λα δηαθνπεί ην λήκα ηεο δσήο. Πεξαηηέξσ 

ππνζηεξίρζεθε, φηη ε επζαλαζία κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκηηή, αθνχ είλαη δεδνκέλν φηη γίλεηαη 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ πάζρνληνο. Μηα ηέηνηα άπνςε, θαηά ηε γλψκε καο είλαη absurda. 

πκθέξνλ ηνπ αηφκνπ γηα λα ζαλαησζεί, δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη θαη κάιηζηα φηαλ απηφ ην 

«ζπκθέξνλ» θξίλεηαη θαη απνθαζίδεηαη εξήκελ ηνπ ηδίνπ. Ζ αικαηψδεο πξφνδνο ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο, πξνζθέξεη πάληνηε ηελ, φρη κάηαηε, ειπίδα, φηη λφζεκα πνπ ζήκεξα είλαη νδπλεξφ 

θαη αλαπφηξεπηα ζαλαηεθφξν αχξην κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξα νδπλεξφ θαη ελδερνκέλσο ηάζηκν 

ή ελ πάζε πεξηπηψζεη αλαζηξέςηκν. 
340

 

Όπσο νξζψο επηζεκαίλεηαη 
341

, «νχηε ν εηνηκνζάλαηνο νχηε ην πεξηβάιινλ ηνπ έρνπλ ην 

εζηθφ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ απφ ηνλ ηαηξφ ηελ ζαλάησζε ηνπ αξξψζηνπ. Ο νίθηνο θαη ε 

ζπκπφληα είλαη βέβαηα δηθαηνινγεκέλε, αιιά θαλείο δελ κπνξεί λα παξαζχξεη ηνλ ηαηξφ ζηελ 

ζαλάησζε παξά κφλν ε ζπλείδεζή ηνπ πνπ ζα ππνρσξήζεη ίζσο εκπξφο ζηελ πίεζε ηνπ πφλνπ». 

πκπεξαζκαηηθά, εάλ ν ηαηξφο δελ είλαη αδηαπξαγκάηεπηνο ππεξαζπηζηήο ηεο δσήο δελ κπνξεί 
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λα πθίζηαηαη δπλαηφηεηα ππάξμεσο ηαηξηθήο. 
342

 

2. ΤΓΕΙΑ – ΨΜΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Σα ζσκαηηθά αγαζά πξνζβάιινληαη φρη κφλν κε αθαίξεζε ηεο δσήο, 
343

 αιιά θαη κε 

βαξηέο ή ειαθξέο ζσκαηηθέο βιάβεο, κε πξφθιεζε αζζέλεηαο θιπ. ρεδφλ εμαληιεηηθή 

απαξίζκεζε ησλ πξνζβνιψλ ησλ ζσκαηηθψλ αγαζψλ πεξηέρεη ν ΠΚ (299 επ., 308 επ.). 
344

 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη - ζην ηκήκα απηφ ηεο παξνχζαο κειέηεο - ζηελ αζηηθή ηαηξηθή επζχλε, 

επζχλε πάληνηε επίθαηξε ελφςεη θαη ησλ ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ. Απηφ, βεβαίσο, 

δελ ζεκαίλεη, φηη ε πξνζβνιή ησλ ζσκαηηθψλ αγαζψλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην γηαηξφ. 

Γίδεηαη φκσο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηαηξηθή επζχλε, δεδνκέλνπ φηη ν γηαηξφο είλαη αθξηβψο 

εθείλνο ν νπνίνο θαιείηαη λα πξνζηαηεχζεη ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, 

δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο, πνπ ν ίδηνο ν γηαηξφο πιήηηεη ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο, αληί λα ηνλ 

ζεξαπεχζεη.  

Β. IΑΣΡΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 345 

I. ΪΝΝΟΙΑ 

ε εμαηξεηηθέο κφλν πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ζεσξεζεί, φηη ν γηαηξφο επεκβαίλεη ζηνλ 

θπζηθφ ρψξν απηνδηάζεζεο ηνπ αζζελνχο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε θαηάξηηζε ζχκβαζεο κεηαμχ 

ηνπο. Πξφθεηηαη θαηά βάζε γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηφβνπιεο επέκβαζεο ηνπ γηαηξνχ, φηαλ ιφγνη 

έθηαθηεο αλάγθεο επηβάιινπλ ηελ παξνρή ηαηξηθήο ζπλδξνκήο άκεζα ρσξίο ρξνλνηξηβέο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί ην έλλνκν αγαζφ ηεο πγείαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ θηλδπλεχεη. Ο 

θαλφλαο φκσο είλαη, φηη ν γηαηξφο ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηνλ αζζελή ηνπ. Απηή ε ζπκβαηηθή  

ζρέζε πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν ζχκβαζε ηαηξηθήο αγσγήο, ρξεζηκνπνηνχληαη φκσο θαη νη φξνη, 

φπσο ζχκβαζε παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ή ηαηξηθή ζχκβαζε. 
346

  

Με ηελ ζχκβαζε ηαηξηθήο αγσγήο, ινηπφλ, ν γηαηξφο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

παξάζρεη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ ηαηξηθή ζπλδξνκή νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ελψ ν 

ηειεπηαίνο ππφζρεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ λα θαηαβάιεη ζην γηαηξφ ηελ ζπκθσλεκέλε ακνηβή. 
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Αληηθείκελν, επνκέλσο, ηεο ζχκβαζεο ηαηξηθήο αγσγήο είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή παξνρή πνπ 

βαξχλεη ην γηαηξφ θαη δελ είλαη άιιε απφ ηελ παξνρή ηαηξηθήο ζπλδξνκήο.  

II. ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΤΠΟΦΡΕΨΗ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΨΜΑ 
ΑΤΣΟΚΑΘΟΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΑΘΕΝΟΤ  

 Ζ έιιεηςε επαξθνχο ελεκέξσζεο ηνπ αζζελνχο νδεγεί ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ ηαηξηθψλ 

πξάμεσλ, πνπ ελδερνκέλσο δηελεξγεί ν γηαηξφο επί ηνπ αζζελνχο, σο απζαίξεησλ. Καηά 

ζπλέπεηα, πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αζζελνχο (ΑΚ 57-59), 

φπσο απηφ εθθξάδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κέζα απφ ην εηδηθφηεξν δηθαίσκα ηνπ 

απηνθαζνξηζκνχ ηνπ πξνζψπνπ. Σνχην ηζρχεη, δηφηη κε ηελ πιεκκειή εθπιήξσζε ηεο 

ππνρξέσζεο ελεκέξσζεο αλαηξείηαη νπζηαζηηθά ε λνκηκνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζπλαίλεζεο 

ηνπ αζζελνχο, κε απνηέιεζκα ηπρφλ επεκβάζεηο ηνπ γηαηξνχ επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο, λα 

κελ δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ έλλνκε ηάμε (. 2 § 1, 5, 7 § 2). ηελ πεξίπησζε απηή, ν αζζελήο 

έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα αξζεί ε πξνζβνιή, ήηνη λα ελεκεξσζεί επαξθψο, εθφζνλ 

κεηαγελέζηεξε ελεκέξσζε κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ πξνζβνιή, θαη λα κελ επαλαιεθζεί 

ζην κέιινλ (ΑΚ 57 § 1 εδ. α΄)˙ λα αμηψζεη απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο 

αδηθνπξαμίεο (ΑΚ 57 § 2) θαη λα επηδηψμεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ 

ελδερνκέλσο έρεη ππνζηεί (ΑΚ 59). 

 Δθηφο φκσο απφ ηνλ ππξήλα πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο 

εληάζζεηαη θαη ζην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο ηαηξηθήο αγσγήο. Ζ αζέηεζε, άξα, ηεο 

ππνρξέσζεο ελεκέξσζεο, είηε σο θχξηαο ππνρξέσζεο είηε σο παξεπφκελεο, άγεη ζε επζχλε γηα 

πιεκκειή εθπιήξσζε ηεο ζχκβαζεο, κε ζπλέπεηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ππνρξέσζεο ελεκέξσζεο 

ζε ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηνπ αζζελνχο. Γελ απνθιείεηαη κάιηζηα ε παξαβίαζε ηεο 

ππνρξέσζεο ελεκέξσζεο λα ζπληζηά δηάςεπζε ηεο πξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο ηνπ αζζελνχο 

πξνο ηνλ γηαηξφ ηνπ, νπφηε, ζε κηα δηαξθή ζχκβαζε ηαηξηθήο αγσγήο ζα απνηειεί ζπνπδαίν 

ιφγν θαηαγγειίαο ηεο.  

 Παξάδεηγκα: Ο Α πάζρεη απφ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε. Ωζηφζν, ην πεξηζηαηηθφ είλαη ζε 

πξψηκν ζηάδην θαη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά θαη κε θαξκαθεπηηθή αγσγή 

(ρεκεηνζεξαπεία). Ο γηαηξφο Β δελ ελεκεξψλεη ηνλ Α γηα απηή ηε δπλαηφηεηα θαη ηνπ ηνλίδεη φηη 

κνλαδηθή νδφο είλαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Τειηθά ν Α ρεηξνπξγείηαη επηηπρψο.  

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αλ θαη ε ηαηξηθή πξάμε έγηλε de lege artis θαη ήηαλ 

επηηπρήο, ππήξμε παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνθαζνξηζκνχ ηνπ αζζελνχο. Γηφηη ν Α, αλ 

ήηαλ επαξθψο ελεκεξσκέλνο, πηζαλψο δελ ζα ζπλαηλνχζε ζηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ε νπνία 
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ήηαλ ζαθψο πην επψδπλε απφ απηή ηεο ιήςεο θαξκάθσλ. Εεκία βέβαηα δελ ππήξμε, δεδνκέλνπ 

φηη επήιζε ίαζε αζζέλεηαο. Τπήξμε, φκσο, πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Α, ν νπνίνο έρεη 

δηθαίσκα λα απαηηήζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε (ΑΚ 59). 

Αμίσζε γηα άξζε ηεο πξνζβνιήο (ΑΚ 57 § 1 εδ. α΄) δελ είλαη λνεηή, δεδνκέλνπ φηη ε εγρείξεζε 

έιαβε ήδε ρψξα. Πεξαηηέξσ, ππήξμε παξάβαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Β, γεγνλφο 

πνπ νδεγεί ζηε γέλλεζε ζην πξφζσπν ηνπ Α αμίσζεο απνδεκίσζεο (ΑΚ 288, 330, 652 § 1). Ζ 

απνδεκίσζε πεξηιακβάλεη πξσηίζησο ηελ ζεηηθή δεκία ηνπ Α (ΑΚ 298 εδ. α΄), ήηνη ηε δηαθνξά 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο αλάκεζα ζηηο δχν ζεξαπεπηηθέο αγσγέο 
347

 (θαξκαθεπηηθή αγσγή, 

εγρείξεζε).  

Γ. ΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑΣΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

I .ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΕΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ  

 ρεηηθά κε ηελ ηαηξηθή επζχλε έρνπλ ππνζηεξηρζεί δχν ζεσξίεο. Καηά ηελ πξψηε 

ζεσξία, νη γηαηξνί έρνπλ ειαηησκέλε επζχλε γηα ηα ηαηξηθά ζθάικαηά ηνπο. Οη ππνζηεξηθηέο 

ηεο ζεσξίαο απηήο δέρνληαη φηη νη γηαηξνί επζχλνληαη κφλν γηα ηηο πξάμεηο εθείλεο ηηο νπνίεο 

ελήξγεζαλ κε βαξηά ακέιεηα, ελψ είλαη αλεχζπλνη γηα ηηο πξάμεηο πνπ πξνθιήζεθαλ κε ειαθξά 

ακέιεηα. Ζ δηαηππσζείζα αλσηέξσ άπνςε δεκηνπξγεί γηα ηνπο γηαηξνχο έλα θαζεζηψο 

ειαηησκέλεο επζχλεο, ην νπνίν ηειηθά δελ θαηφξζσζε λα επηθξαηήζεη. Καηά ηε δεχηεξε ζεσξία, 

νη γηαηξνί έρνπλ πιήξε επζχλε γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. Καηά ηελ ζεσξία απηή έγηλε δεθηφ, φηη νη 

γηαηξνί επζχλνληαη ηφζν γηα ηηο πξάμεηο εθείλεο ηηο νπνίεο ελήξγεζαλ κε βαξηά ακέιεηα, φζν θαη 

γηα εθείλεο ηηο νπνίεο ελήξγεζαλ κε ειαθξά ακέιεηα θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Πάλησο, ε ζεσξία απηή πεξί πιήξνπο επζχλεο ησλ γηαηξψλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο έρεη γίλεη δεθηή 

απφ φινπο, ζεσξείηαη απφιπηα ηεθκεξησκέλε, θαη κάιηζηα, ζήκεξα, ρσξίο ηελ χπαξμε 

αληίζεησλ απφςεσλ. 
348

 

 Με βάζε ηα φζα ππνζηεξίρζεθαλ αλσηέξσ, ηελ επζχλε ησλ γηαηξψλ, ηελ απνξξένπζα 

απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηελ ελάζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο κπνξνχκε λα ηε δηαθξίλνπκε ζε:  

(α) Πνηληθή επζύλε  

Ζ πνηληθή επζχλε ηνπ γηαηξνχ απνξξέεη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο απηνχ απφ ηηο νπνίεο 

πξνέθπςε θάπνην πνηληθφ αδίθεκα, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ηέζεθε ζε θίλδπλν θάπνην έλλνκν 
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 Α. Γεσξγηάδεο, Δλνρηθφ Γίθαην, Γεληθφ Μέξνο, 2007, η. ΗΗ, ζ. 196-197.  
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αγαζφ, 
349

 γηα ηελ πξνζβνιή ηνπ νπνίνπ ν λφκνο πξνβιέπεη ηελ επηβνιή πνηλήο. Σα πνηληθά 

αδηθήκαηα ζηα νπνία είλαη πηζαλφ λα ππνπέζεη ν ηαηξφο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: (i) ζε εγθιήκαηα απφ πξφζεζε θαη (ii) ζε εγθιήκαηα απφ 

ακέιεηα. Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε πεξίπησζε αλήθεη ην έγθιεκα ηεο άκβισζεο, ε επζαλαζία θαη 

ε ζσκαηηθή βιάβε απφ πξφζεζε, ε ελ ζπλαηλέζεη αλζξσπνθηνλία, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε 

αλήθεη ην έγθιεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα θαη ε ζσκαηηθή βιάβε απφ ακέιεηα. 

Δπίζεο ν ηαηξφο είλαη πνηληθά ππεχζπλνο θαη γηα παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ ΠΚ. πλεπψο, 

ζήκεξα ν γηαηξφο επζχλεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηφζν γηα βαξηά φζν θαη γηα 

ειαθξά ακέιεηα θαη ηνχην δηφηη ν ηαηξφο ππέρεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε πξάμε ηνπ αλεμάξηεηα 

απφ ηε βαξχηεηα ηνπ απαξάδεθηνπ απνηειέζκαηνο πνπ πξνθάιεζε. 

(β) Αζηηθή επζύλε  

Δίλαη ε επζχλε ηελ νπνία έρεη ν γηαηξφο φηαλ κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ παξαβηάδεηαη  

κηα ή πεξηζζφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν γηαηξφο είλαη ππφρξενο ζε 

απνδεκίσζε πξνο ην άηνκν εθείλν ηνπ νπνίνπ ππέζηε βιάβε ε πγεία ηνπ εμαηηίαο ησλ πξάμεσλ 

ή ησλ παξαιείςεψλ ηνπ. Ζ επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο δχλαηαη λα ζεσξεζεί φηη 

νθείιεηαη ζε δχν πεξηπηψζεηο: (i) ζηε ζπκβαηηθή επζχλε θαη (ii) ζηελ επζχλε εμ αδηθήκαηνο.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε ηεο ζπκβαηηθήο επζχλεο, ν γηαηξφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ αζζελή θαη δελ δχλαηαη λα δηαθφςεη ηελ ζεξαπεία ηελ νπνία 

απηφο ηνπ έρεη αξρίζεη ρσξίο λφκηκε αηηία, δεδνκέλνπ φηη κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ αζζελή έρεη 

ζπλαθζεί ζχκβαζε, ε κε εθηέιεζε ή ε αηειήο εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο νπνίαο δεκηνπξγεί 

ππνρξέσζε πξνο απνδεκίσζε απηνχ. Τθίζηαληαη φκσο θαη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ 

είλαη κφλν ν γηαηξφο ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ αζζελή ηνπ, αιιά θαη ν 

ίδηνο ν αζζελήο ηνπ, ν νπνίνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ 

δχλαηαη λα θεξπρζεί απφ ην δηθαζηήξην σο ζπκβαηηθψο ππεχζπλνο γηα ηε δεκία ηελ νπνία 

ππέζηε ν γηαηξφο. 

Γηα ηελ χπαξμε ηεο ηαηξηθήο αζηηθήο επζχλεο εμ αδηθήκαηνο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

(i) Βιάβε ηνπ αζζελή. Χο ηέηνηα δχλαηαη λα λνεζεί ηφζν ε βιάβε ηεο πγείαο ηνπ αζζελή, ε 

βιάβε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο ηνπ, ε βιάβε ηεο δσήο ηνπ θιπ.  

                                                           
349

 Α. Κνπηζειίλεο – Μ. Μηραινδεκεηξάθεο, Ηαηξηθή επζχλε, γεληθά θαη εηδηθά ζέκαηα ηαηξηθήο ακέιεηαο θαη 
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ΗΗ. ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 
 

130 

(ii) Πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ γηαηξνχ. Χο ηέηνηα δχλαηαη λα λνεζεί ε παξάλνκε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξνχ πξνο ηνλ αζζελή, ε νπνία αληηβαίλεη ζε ξεηή δηάηαμε ηνπ λφκνπ αιιά 

θαη φηαλ αληίθεηηαη ζηηο γεληθέο επηηαγέο ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη δε ζηελ ηδέα ηεο δηθαηνζχλεο 

θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο. Δπίζεο παξάλνκε ζπκπεξηθνξά είλαη θάζε πξνζβνιή πξνθαινχκελε 

απφ ην δξάζηε απφ δφιν ή ακέιεηα ζηα πξνζηαηεπφκελα απφ ην λφκν δηθαηψκαηα ή ζπκθέξνληα 

ηνπ βιαθζέληνο. 

(iii) Υπαηηηφηεηα ηνπ γηαηξνχ. Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δελ αξθεί ν γηαηξφο λα πξνβεί ζε 

κηα πξάμε ή παξάιεηςε, αιιά απαηηείηαη ε πξάμε ή ε παξάιεηςή ηνπ απηή λα νθείιεηαη ζε δφιν 

ή ακέιεηα ηνπ. 

πλεπψο, δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε απνηειέζκαηνο ίαζεο αιιά ζπλεπνχο ηαηξηθήο 

ζπλδξνκήο, δεδνκέλνπ φηη δελ ππέρεη επζχλε εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, αιιά ε επζχλε ηνπ 

εμαληιείηαη ζηελ επηινγή ησλ κέζσλ. 
350

 Δμάιινπ ηα πξφζσπα γηα ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα 

ηεζεί ζέκα αζηηθήο επζχλεο είλαη φρη κφλν θπζηθά πξφζσπα φπσο ζπκβαίλεη ζην πνηληθφ δίθαην 

αιιά θαη λνκηθά πξφζσπα. Έηζη αζηηθή επζχλε ελδέρεηαη λα θέξνπλ φρη κφλν ν γηαηξφο αιιά 

θαη ην λνζειεπηηθφ ίδξπκα, φπσο επίζεο θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ.  

Εήηεκα φκσο αλαθχπηεη ζρεηηθά κε ην ζέκα θαηά πνίνπ ζα ζηξαθεί ε αγσγή 

απνδεκίσζεο. Ζ απάληεζε είλαη φηη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε αγσγή απνδεκίσζεο ζηξέθεηαη 

θαηά ηνπ λνζνθνκείνπ – ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ ή ηδησηηθήο θιηληθήο, φπνπ ν γηαηξφο πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ είηε σο κφληκνο δεκφζηνο ιεηηνπξγφο (γηαηξφο ΔΤ), είηε κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην ππαίηην πξφζσπν 

(γηαηξφο θπι.) επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ καδί κε ην ίδξπκα πξνζθνξάο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

ε πεξίπησζε επίζεο πνπ ν αζζελήο ζπκβάιιεηαη απεπζείαο κε ηδηψηε γηαηξφ, δχλαηαη 

απηφο ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο δεκίαο λα ζηξαθεί θαηά ηνπ ηδηψηε γηαηξνχ κε αγσγή 

απνδεκίσζεο. Καη ηνχην δηφηη ην ίδξπκα ζην νπνίν πξνθιήζεθε ε βιάβε ηεο πγείαο ηνπ αζζελή 

ζα ηζρπξηζηεί φηη ε πεξίπησζε απηή είλαη θαζαξά αληηθείκελν ηεο επηζηεκνληθήο ειεπζεξίαο ηνπ 

γηαηξνχ θαη ζπλεπψο δελ κπνξεί λα παξέκβεη ζε απηήλ. 
351
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(γ) Πεηζαξρηθή επζύλε 

Δίλαη ε επζχλε ησλ γηαηξψλ ε νπνία απνξξέεη απφ νξηζκέλεο παξαβάζεηο δηαηάμεσλ ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθέο κε ηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο θαη ε νπνία έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε απηνχο πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ θχξνπο θαη 

ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο δελ 

αλαζηέιιεη νχηε εκπνδίδεη ηελ πεηζαξρηθή δίσμε θαη αληίζηξνθα. 
352

 

II. ΎΠΑΡΞΗ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΥΑΛΜΑΣΟ  

Ηαηξηθφ ζθάικα είλαη κηα αληηθεηκεληθά εζθαικέλε ηαηξηθή ελέξγεηα, ε νπνία δχλαηαη λα 

θαηαινγηζηεί ζην γηαηξφ ή ζηα πξφζσπα πνπ ρξεζηκνπνηεί απηφο γηα ηε δηελέξγεηα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο πξάμεο. Ζ χπαξμε ηαηξηθνχ ζθάικαηνο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηνλ θαηαινγηζκφ επζχλεο ζην γηαηξφ. Σα ηαηξηθά ζθάικαηα δηαθξίλνληαη ζε: αλαίηηα θαη 

ππαίηηα. 

(α) Αλαίηηα ηαηξηθά ιάζε. Δίλαη απηά ζηα νπνία ππνπίπηεη ν γηαηξφο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ θαη γηα ηα νπνία δελ θέξεη θακία επζχλε, φηαλ ε ιαλζαζκέλε δηάγλσζε ηεο 

λφζνπ δελ ζπλέβαιε αξλεηηθά ζηελ πγεία θαη ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηεο, κε απνηέιεζκα λα κελ 

θηλδπλεχεη ε δσή ηνπ αζζελνχο θιπ. ε απηή ηελ θαηεγνξία (ησλ αλαίηησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ) 

αλήθνπλ επίζεο θαη φηαλ ζηε ιαλζαζκέλε δηάγλσζή ηνπ ν γηαηξφο νδεγήζεθε, φρη απφ ακέιεηα 

ή αδηαθνξία, αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηέβαιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα δηαγλψζεη ηε λφζν 

ηνπ αζζελνχο, αμηνινγψληαο φια ηα θιηληθά θαη εξγαζηεξηαθά επξήκαηά ηνπ, ηα νπνία φκσο 

ήηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα εκθαλή θαη πξνθχπηνληα ζηνηρεία ηεο λφζνπ. 

(β) Υπαίηηα ηαηξηθά ιάζε. Ο γηαηξφο δελ ζα πξέπεη λα ζέηεη ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ θαηά 

ηξφπν επηπφιαην θαη αλεχζπλν, ζέηνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηε δσή 

ηνπ αζζελνχο. Έηζη, έρεη γίλεη δεθηφ, θαηά ηελ πάγηα λνκνινγία, φηη ν γηαηξφο ζεσξείηαη 

ππεχζπλνο έλαληη ηνπ λφκνπ, εάλ νδεγήζεθε ζε ιαλζαζκέλε δηάγλσζε θαηά ηξφπν πνπ 

αληίθεηηαη ζηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ή έλεθα πιεκκεινχο ελέξγεηαο 

απηνχ πξνο ηνλ αζζελή ή θαη ινηπψλ άζηνρσλ ελεξγεηψλ απηνχ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ επήιζε ν 

ζάλαηνο ή βιάβε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. Δπίζεο, «ν γηαηξφο επζχλεηαη φηαλ ε ιαλζαζκέλε 

δηάγλσζε ηεο λφζνπ νθείιεηαη ζηελ κε πιήξε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ αζζελνχο, ελψ αληίζεηα 
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 Α. Μαγθάθεο, Ζ ζχγθξνπζε θαζεθφλησλ ζην πνηληθφ δίθαην, 1955, ζει. 36 επ., Π. Εέπνο, Ζ επζχλε ηνπ ηαηξνχ, 

ΝνΒ 1973, ζει. 1-2, Η. Μαλσιεδάθεο, Γεληθή ζεσξία ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, 1976, ζει. 18 επ. 
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δελ έρεη θακία επζχλε, φηαλ ε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ ήηαλ αδχλαηε (δηαθνκηδή αζζελνχο ζε 

θσκαηψδε θαηάζηαζε)». 
353

  

Κξηηήξην γηα ηε ζεκειίσζε ηεο χπαξμεο ή κε ηαηξηθνχ ζθάικαηνο είλαη ε de lege artis 

δηελέξγεηα ηεο ηαηξηθήο πξάμεο. Χο de lege artis ηαηξηθή πξάμε ζεσξείηαη εθείλε, ε νπνία 

δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο γεληθά απνδεθηνχο θαη ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο 

θαη εκπεηξίαο, πξνζαξκνζκέλε παξάιιεια ζηα επαγγεικαηηθά πξφηππα (standards) ηνπ κέζνπ 

ζπλεηνχ γηαηξνχ πνπ εηδηθεχεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ηαηξηθφ θιάδν. 
354

 Ζ de lege artis δηελέξγεηα 

ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ πξνβιέπεηαη εμάιινπ θαη ζε λνκνζεηηθά θείκελα (ά. 2 § 3 εδ. α΄, ά. 3 § 3 

εδ. α΄ ΚσδΗαηξΓ, ά. 24 Α.Ν. 1565/1939). 

 Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε ακειήο ηαηξηθή ζπκπεξηθνξά δελ είλαη απνθιεηζηηθή αηηία 

γηα ηελ επέιεπζε βιάβεο ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο. Ζ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο ήηαλ 

ηέηνηα, ψζηε κπνξεί βάζηκα λα ππνζηεξηρζεί φηη, θαη αλ αθφκε γηλφηαλ ζσζηφο ηαηξηθφο 

ρεηξηζκφο (de lege artis), ε βιάβε ηεο πγείαο ζα επεξρφηαλ νχησο ή άιισο. Γηα παξάδεηγκα, 

κηθξφ ιάζνο ζηε δνζνινγία ηνπ θαξκάθνπ επέθεξε ην ζάλαην ηνπ εηνηκνζάλαηνπ ειάρηζην 

ρξφλν πξηλ ηε θπζηθή επέιεπζε ηνπ ζαλάηνπ ή νπξνινγηθή κφιπλζε πνπ πξνθιήζεθε απφ 

ακειή ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηξνχ ιφγσ ρξήζεο κε απνζηεηξσκέλνπ νξγάλνπ ζα επεξρφηαλ έηζη 

θαη αιιηψο ιφγσ χπαξμεο κηθξνβίνπ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ αζζελνχο θιπ.  

ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη κε κεγάιε πηζαλφηεηα πνπ πξνζεγγίδεη ηα 

φξηα ηεο βεβαηφηεηαο, φηη ε de lege artis επηρείξεζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο (εδψ: ε ρνξήγεζε ηνπ 

θαξκάθνπ ζηε ζσζηή δνζνινγία ή ε ρξήζε απνζηεηξσκέλνπ νξγάλνπ) δελ ζα εκπφδηδε ην 

ζάλαην ηνπ αζζελνχο ή ηελ επέιεπζε ηεο κφιπλζεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ κηθξνβίνπ, δελ 

ζεκειηψλεηαη ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ γηαηξνχ θαη ηεο δεκίαο. 
355

 

Δπνκέλσο, δελ ζα επζχλεηαη ν γηαηξφο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε βιάβε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. 

Τπνζηεξίδεηαη πάλησο θαη ε αληίζεηε ιχζε, δειαδή φηη ε ππνζεηηθή αηηηφηεηα δελ επεξεάδεη 

ηελ επζχλε ηνπ γηαηξνχ, κε ην αηηηνινγηθφ φηη απηή ε ιχζε επηβάιιεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

επηείθεηαο θαη απφ ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα. 
356
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Με ηελ ππ’ αξηζκ. απφθαζε 496/2010 
357

 ηνπ Αξείνπ Πάγνπ έγηλε δεθηφ, φηη ππάξρεη 

ζπγθιίλνπζα ακέιεηα καηεπηήξα θαη αλαηζζεζηνιφγνπ πνπ δηελήξγεζαλ επέκβαζε δηαθνπήο 

θπήζεσο ζε ηδησηηθφ ηαηξείν κε επαξθψο εμνπιηζκέλν, κε απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην ηεο 

παζνχζεο. Σν ηαηξείν, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε επέκβαζε, βξηζθφηαλ ζε δηακέξηζκα 

πάλσ απφ ηνλ ηζφγεην φξνθν πνιπθαηνηθίαο κε ζηελέο ζθάιεο θαη κηθξφ ζάιακν αλειθπζηήξα, 

πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ κεηαθνξά αζζελνχο κε θνξείν ρσξίο θίλδπλν ηεο πγείαο ηνπ θαη δελ  

πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο νξγαλσκέλεο λνζειεπηηθήο κνλάδαο, φπσο απηή νξίδεηαη 

ζηελ ΤΑ Α3β/ΟΗΚ 2799 ηεο 25/29.02.1987 «πεξί πξνζηαζίαο ηεο γπλαίθαο πνπ ππνβάιιεηαη ζε 

ηερληθή δηαθνπή εγθπκνζχλεο», θαζφηη ζηεξείηαη ηξάπεδαο αίκαηνο, ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο 

γηα κεηάγγηζε ζε πεξίπησζε αηκνξξαγίαο, ειεθηξνγελλήηξηαο ψζηε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα απαηηνχκελα κεραλήκαηα γηα ηέηνηνπ 

είδνπο επεκβάζεηο, ζπζθεπήο ABU ε νπνία ππνβνεζά ηελ αλαπλνή θαη καίαο – λνζνθφκαο 

απαξαίηεηεο ζε ηέηνηεο επεκβάζεηο. 

Με παξφκνην ηξφπν έθξηλε θαη ε ΑΠ 1631/2010, 
358

 ε νπνία δέρζεθε, φηη ε ζσκαηηθή 

βιάβε ηεο παζνχζαο νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηεο ηαηξνχ γπλαηθνιφγνπ-καηεπηήξνο, ε νπνία κε 

θαηαβάιινληαο ηε ζχλεζε θαη πξνζνρή πνπ φθεηιε θαη κπνξνχζε λα θαηαβάιεη θαη ηελ νπνία 

ζηελ ζέζε ηεο ζα θαηέβαιε θάζε κέζνο ζπλεηφο ηαηξφο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο, πξνέβε ζε βίαηνπο 

καηεπηηθνχο ρεηξηζκνχο, αληίζεηνπο ζηνπο παξαδεδεγκέλνπο ηαηξηθνχο θαλφλεο.  

III . ΜΕΣΡΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  

Ζ επζχλε ηνπ γηαηξνχ είλαη πηαηζκαηηθή επζχλε, πξνυπνζέηεη δειαδή ηνλ θαηαινγηζκφ 

ηνπ ηαηξηθνχ ζθάικαηνο ζην πξφζσπν ηνπ γηαηξνχ, δηφηη ζα ήηαλ παξάινγν λα αμηψλακε απφ 

θάζε γηαηξφ λα αθνινπζεί έλα πξφηππν επηκέιεηαο, φηαλ είλαη αδχλαην γηα ιφγνπο 

αληηθεηκεληθνχο θαη αλεμάξηεηνπο απφ απηφλ λα ηελ ηεξήζεη. Χζηφζν, ζπάληα ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ γηαηξνχ, ε νπνία ζπληζηά ηαηξηθφ ζθάικα, δελ ζα θξίλεηαη θαη ππαίηηα κε βάζε ηελ γεληθά 

απνδεθηή έλλνηα ηεο αληηθεηκεληθνπνηεκέλεο ακέιεηαο. 
359

 Με άιια ιφγηα, απηφ ζεκαίλεη, φηη ν 

γηαηξφο δελ νθείιεη λα γλσξίδεη ηα πάληα θαη λα είλαη ηθαλφο γηα ηα πάληα, αιιά κφλν γηα φζα 

γλσξίδεη θαη γηα φζα πξάηηεη ν κέζνο γηαηξφο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. Δπνκέλσο, ηδηαίηεξεο θιίζεηο 

ή ηθαλφηεηεο ηνπ γηαηξνχ δελ νδεγνχλ ζε επαχμεζε ηνπ κέηξνπ επηκέιεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
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εθπιήξσζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ.  
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πξνζψπνπ, φπσο αληίζηνηρα ε παξαδνρή ελφο γηαηξνχ σο «πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ» δελ 

νδεγεί ζε κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ. Σνχην είλαη ζχκθσλν κε ηε ξχζκηζε ηεο ΑΚ 330 εδ. β΄, φπνπ 

νξίδεηαη φηη «ακέιεηα ππάξρεη φηαλ δελ θαηαβάιιεηαη ε επηκέιεηα πνπ απαηηείηαη ζηηο 

ζπλαιιαγέο».  

IV. ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΥΑΛΜΑΣΟ - ΛΑΘΗ ΠΕΡΙ ΣΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή απφ ην γηαηξφ ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζηνλ 

αζζελή είλαη ε εμήο: (α) ε ζσζηή δηάγλσζε, (β) ε ζπλαίλεζε ηνπ αζζελή ε νπνία δφζεθε απφ 

απηφλ ξεηά θαη αβίαζηα, (γ) ε ζνβαξή θαη αμηφινγε πξνζδνθία νπζηαζηηθνχ νθέινπο θαη (δ) νη 

ηπρφλ ππάξρνληεο θίλδπλνη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα αληηξξνπνχληαη απφ 

ην πξνζδνθψκελν, κε αξθεηέο πηζαλφηεηεο, φθεινο ηεο δσήο ή ηεο πγείαο ηνπ αζζελή. Ζ 

έιιεηςε κηαο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα ζεκειηψζεη ην αδίθεκα εμ 

ακειείαο ζε βάξνο ηνπ γηαηξνχ. 

Σν ζεξαπεπηηθφ ζθάικα ηνπ γηαηξνχ επί ηνπ αζζελνχο, εμεηάδεηαη σο απνηέιεζκα 

εζθαικέλεο επηινγήο ηεο θαηαιιειφηεξεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο γηα απηφλ. Καη εδψ βαξχλνπζα 

ζεκαζία γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο θαηεγνξίαο ελαληίνλ ηνπ γηαηξνχ ζα έρεη ην θξηηήξην ηνπ θαηά 

πφζνλ ε κέζνδνο απηή έρεη εθαξκνζηεί επξέσο θαη απφ άιινπο γηαηξνχο. 
360

 Ζ επζχλε ηνπ 

γηαηξνχ κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί θαη ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο ζεξαπείαο, εθφζνλ ε 

ζεξαπεία απηή ζπλερίδεηαη αθφκε ή θαη φηαλ έρεη πεξαησζεί ε ζεξαπεία αιιά κε αξλεηηθφ 

απνηέιεζκα. 
361

  

 Σν ηαηξηθφ ζθάικα κπνξεί λα εκθαληζηεί κε πνηθίιεο κνξθέο. Έηζη ηαηξηθφ ζθάικα 

ππάξρεη, φηαλ επηρεηξείηαη ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, αθφκε θαη αλ ε αγσγή απηή επηρεηξήζεθε de lege artis˙ φηαλ 

παξαιείπεηαη αθξηβήο δηάγλσζε κε βάζε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ε ηαηξηθή επηζηήκε˙ φηαλ γίλεηαη 

θαθή εθηίκεζε ησλ ζπκπησκάησλ˙ φηαλ ε ζεξαπεπηηθή αγσγή είλαη πιεκκειήο ή ππεξβνιηθή, 

ηδίσο σο πξνο ηελ επηβάξπλζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ˙ φηαλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο 

κηαο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο - επέκβαζεο πξνθχπηνπλ ζθάικαηα (π.ρ. ν ρεηξνπξγφο μερλάεη κηα 

ρεηξνπξγηθή γάδα κέζα ζην ζψκα ηνπ ρεηξνπξγεκέλνπ) θ.α. 

 Αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηξνχ κπνξεί λα κελ εκπίπηεη ζηελ ηερληθή έλλνηα 

ηνπ φξνπ «ηαηξηθφ ζθάικα», σζηφζν θαη απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ζεκειίσζε επζχλεο ηνπ 
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γηαηξνχ πξνο απνδεκίσζε ηνπ αζζελνχο. Ο ζρεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο έρεη λα θάλεη βέβαηα θαη 

κε ηελ παξαβίαζε άιισλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηαηξνχ πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ θχξηα ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 

ζηνηρεηνζεηεζεί επζχλε ηνπ γηαηξνχ, φηαλ απηφο ρσξίο θαηάιιειε πξνεηνηκαζία αλαθνηλψλεη 

ζηνλ αζζελή φηη είλαη νξνζεηηθφο ηνπ HIV, κε απνηέιεζκα ν ηειεπηαίνο λα πάζεη θαηάζιηςε. 
362

 

V. ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΗ 

 Σν αθφινπζα δεηήκαηα θσηίδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηεο πξνβιεκαηηθήο καο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ππαξθηή ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο εθαξκνγήο 

ηεο, αθελφο, θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αθεηέξνπ. Απφ ηελ άπνςε ηνπ αζηηθνχ 

δηθαίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί δεδνκέλν φηη ε επηζηεκνληθή έξεπλα είλαη παξάλνκε θαηά ηα ά. 57 

θαη 914 ΑΚ, φηαλ πξνζβάιιεη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ – αληηθεηκέλνπ 

ηεο έξεπλαο. Η ζπλαίλεζε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ είλαη επηηξεπηή, κφλν φηαλ δελ ζίγεη ηνλ ίδην ηνλ 

ππξήλα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Η δσή, ε πγεία ή ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ δελ κπνξεί λα είλαη αληηθείκελα ζπλαηλέζεσο. 363
 ε πξφζσπα πνπ ηεινχλ ππφ ηελ 

επηκέιεηα άιισλ, φπσο νη αλήιηθνη, ε ειιείπνπζα ζπλαίλεζε ησλ ηδίσλ ζε θακηά πεξίπησζε δελ 

πξέπεη λα αλαπιεξψλεηαη απφ ηε ζπλαίλεζε απηψλ πνπ έρνπλ ηελ επηκέιεηα, αθφκε θαη ησλ 

γνλέσλ.  

 Σα πξάγκαηα είλαη πην δχζθνια φηαλ πξφθεηηαη γηα κειινγέλλεηα. Θα πξέπεη λα 

δερζνχκε φηη νη γνλείο, θαη ηδίσο ε κεηέξα πνπ, ππφ πξνυπνζέζεηο, δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ηελ 

θχεζε, δηθαηνχηαη ππφ ηηο απηέο πξνυπνζέζεηο λα ζπλαηλέζεη ζηε δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ 

πεηξακάησλ ζην έκβξπν, δειαδή πεηξακάησλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε δηαθνπή ηεο 

θπήζεσο; Πφζν ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα ρξεζηά ήζε κηα ζπλαίλεζε ηεο κεηέξαο πνπ δφζεθε 

έλαληη ρξεκαηηθνχ αληαιιάγκαηνο; ε αξλεηηθή απάληεζε, πνπ είλαη πξνθαλήο, πνηέο είλαη νη 

αζηηθνχ δηθαίνπ θπξψζεηο; Γηθαίσκα ι.ρ. απνθαηαζηάζεσο ηεο εζηθήο βιάβεο ηνπ άιινπ γνλέα; 

Σίζεηαη δήηεκα ςπρηθήο νδχλεο θαηά ην ά. 932 εδ. γ΄ ΑΚ; Οη θπξσηηθνί κεραληζκνί ηνπ αζηηθνχ 

δηθαίνπ πξνθαλψο δελ είλαη ηθαλνί, σο θαηαζηαιηηθνί, λα εκπνδίζνπλ ηελ έξεπλα, αθφκα θαη αλ 

ηα απνδνθηκαδφκελα απφ ην δίθαην απνηειέζκαηα είλαη πξνβιέςηκα. Μηα αμίσζε επί 

παξαιείςεη κάιινλ δελ ζα ήηαλ ηειεζθφξνο.  

                                                           
362

 Παπαδήζε, Αζηηθή επζχλε θαη HIV/AIDS λφζνο, 2003. 

363
 Βι. Γ. Καιιηκφπνπιν ζην ζπιινγηθφ έξγν ησλ: Π. Αγαιινπνχινπ, Δ. Κνπλνπγέξε – Μαλσιεδάθε, Γ. 

Παπαδνπνχινπ – Κιακαξή, Θ. Παπαδήζε, Θ. Κ. Παπαρξίζηνπ, Ν. ακαξά, Υ. ηακπέινπ, Α. Υειηδφλεο, Κ. 

Υξηζηαθάθνπ – Φσηηάδε, Κ. Υξηζηνδνχινπ, Ηαηξηθή ππνβνήζεζε ζηελ αλζξψπηλε αλαπαξαγσγή θαη αζηηθφ 

δίθαην, 2002, ζει. 15. 
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 Αλάινγα ηζρχνπλ θαη ζην πεδίν ηεο εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ησλ πνξηζκάησλ ηεο 

έξεπλαο. Σν γεληθφηεξν πξφβιεκα είλαη: Δίλαη δπλαηφλ λα ξπζκηζηνχλ ηα ηεο έξεπλαο θαη ησλ 

πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο βηνηερλνινγίαο, απφ ηελ πιεπξά ηφζν ηνπ αζηηθνχ φζν θαη ησλ 

άιισλ θιάδσλ ηνπ δηθαίνπ; Καη αλ δνζεί ξεαιηζηηθά θαηαθαηηθή απάληεζε, ηίζεηαη πάλησο έλα 

δήηεκα δηθαηνπνιηηηθνχ αιιά θαη πξαθηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ επηινγή γεληθψλ ξεηξψλ, κε ηελ 

κνξθή επηηξεπηηθψλ θαη ηδίσο απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

ζπγθεθξηκελνπνηήζεσο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα 

δηαηάμεηο ππεξεζληθνχ ραξαθηήξα.  

Ζ πεξηπησζηνινγηθή πάιη αληηκεηψπηζε, πξνζθηιήο ζηνλ ρψξν ησλ αγγινζαμνληθψλ 

δηθαίσλ, δεκηνπξγεί ελ δπλάκεη ην πξφβιεκα ηνπ ρεηξηζκνχ λέσλ, κε πξνβιεπφκελσλ απφ ην 

ηζρχνλ δίθαην πεξηπηψζεσλ. Ζ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή εμέιημε πάληνηε πξνηξέρεη ηνπ 

λνκνζέηε. Απηφο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αζζκαίλσλ θαη θάπνηε αλεπαξθήο, αθνινπζεί. 

Αζζκαίλσλ, γηαηί ε πξαγκαηηθφηεηα ηνλ έρεη μεπεξάζεη. Αλεπαξθήο, φηαλ δελ είλαη αθφκα 

ψξηκνο γηα λα αληηκεησπίζεη λέα θαη, ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεηέσλ 

ζηαζκίζεσλ, πνιχπινθα θαηλφκελα. Αθφκα πεξηζζφηεξν βξαδππνξεί ν δηεζλήο λνκνζέηεο, 

εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα εμαγγειίεο γεληθφινγεο πνπ πνιιέο θνξέο κνηάδνπλ κε επρνιφγηα. Δίλαη 

δε γλσζηφ φηη δηζηαθηηθφηεξνο πάλησλ είλαη ν εζληθφο θαη δηεζλήο λνκνζέηεο ηνπ αζηηθνχ 

δηθαίνπ.  

 Δπηπιένλ, ζε έλα θαηλφκελν παγθφζκην φπσο απηφ ηεο βηνηερλνινγίαο, κπνξνχκε λα 

βξεζνχκε πξν δηαθνξεηηθψλ αληηκεησπίζεσλ εθ κέξνπο επηκέξνπο εζληθψλ δηθαίσλ. Καη φηαλ 

ειιείπνπλ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο βξηζθφκαζηε ελψπηνλ δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ απφ ηα δηάθνξα 

εζληθά δηθαζηήξηα θαη δηαθνξεηηθψλ πξνηάζεσλ απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ δηθαίνπ. Σφζν ησλ 

κελ φζν θαη ησλ δε νη απφςεηο ρξσκαηίδνληαη, αλ δελ πξνζδηνξίδνληαη, απφ ηελ πεξηξξένπζα 

θνηλσληθή, δειαδή νληηθή, θαη αμηνινγηθή, δειαδή δενληηθή, πξαγκαηηθφηεηα. Γχζθνιε ινηπφλ 

είλαη ε επίηεπμε αληηθεηκεληθά νξζψλ ιχζεσλ.  

 Σειηθά θαίλεηαη φηη ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο απνηειεί έλαλ θνηλφ 

παξνλνκαζηή, κηα ζηαζεξά πνπ αλαγλσξίδεηαη, ελδερνκέλσο ππφ δηαθνξεηηθέο λνκνηερληθέο 

κνξθέο, ζε φια ηα δίθαηα ησλ ειεχζεξσλ θαη λνκηθά πνιηηηζκέλσλ ρσξψλ. Σν πξφβιεκα 

έγθεηηαη ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θαη ζηε ζηάζκηζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ 

ζπκθέξνληνο ηεο πξναγσγήο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο πξνο φθεινο, ππνηίζεηαη, 

ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. ην πιαίζην ηνπιάρηζηνλ ηνπ αζηηθνχ 

δηθαίνπ ε πιάζηηγγα πξέπεη λα θιίλεη ππέξ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ έλλνηα ηνπ 
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θνηλνχ ζπκθέξνληνο είλαη θεπγαιέα θαη δπζπξνζδηφξηζηε θαη ε επίθιεζή ηεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε απαξάδεθηα απνηειέζκαηα. 

 Οξηζκέλα απφ ηα ζέκαηα ηεο βηνηερλνινγίαο ξπζκίδεη ε χκβαζε ηνπ Oviedo. Ζ 

χκβαζε απηή έρεη γίλεη εζσηεξηθφ καο δίθαην θαη επηδηψθεη λα πξνζηαηεχζεη ην δηθαίσκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Σφζν ζε επεκβάζεηο γηα ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ, φζν θαη γηα θαζαξά εξεπλεηηθέο 

απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ πξνζψπνπ – αληηθεηκέλνπ. Έλα δήηεκα είλαη, πφζν «ειεχζεξε», 

αλεπεξέαζηε, είλαη πάληα ε ζπλαίλεζε απηή. Σα πξάγκαηα είλαη πνιχ δχζθνια φηαλ πξφθεηηαη 

γηα επεκβάζεηο ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαηλέζνπλ. Ζ ζπλαίλεζή ηνπο ηφηε 

αλαπιεξψλεηαη απφ ηε ζπλαίλεζε άιισλ, ζπδχγσλ ή εγγχηαησλ ζπγγελψλ. Καη φζνλ αθνξά ζηηο 

ζεξαπεπηηθέο επεκβάζεηο, ν κεραληζκφο ησλ ζπλαηλέζεσλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο αλαθιήζεσο 

θαίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο. ε επείγνπζεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο «ην άξζξν 8 ηεο χκβαζεο, πνπ 

δελ απαηηεί ζπλαίλεζε, κνηάδεη κε ηε ξχζκηζε ηεο γλήζηαο δηνίθεζεο αιινηξίσλ ησλ άξζξσλ 

730 επ. ΑΚ ηνπ παξαδνζηαθνχ καο αζηηθνχ δηθαίνπ». 
364

 

 Ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ είλαη ην άξζξν 17 ηεο πκβάζεσο πνπ, θάησ ππφ πξνυπνζέζεηο, 

επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα έξεπλαο ζε πξφζσπν πνπ δελ δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ζπλαίλεζεο. Ζ 

έξεπλα δειαδή επηηξέπεηαη φηαλ έρεη ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, βειηίσζε 

πνπ κπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην «ελδηαθεξφκελν» πξφζσπν θαη 

φηαλ ζπλεπάγεηαη ειάρηζην θίλδπλν γηα ην πξφζσπν απηφ. Αβέβαην ινηπφλ απνηέιεζκα θαη 

ειάρηζηνο αιιά ππαξθηφο θίλδπλνο γηα ην κε δπλάκελν λα ζπλαίλεζεη πξφζσπν. Αλαδέρεηαη 

ινηπφλ ν δηεζλήο θαη ν εκέηεξνο λνκνζέηεο θαη ηελ κε επίηεπμε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηελ 

επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ εηο βάξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πεηξάκαηνο. Μήπσο εδψ ππάξρεη θάπνηα 

ηαχηηζε κεηαμχ ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ ηνπ δηθαίνπ, κεηαμχ πξνζψπνπ θαη πξάγκαηνο; 

Σν δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ππνρσξεί θαη ελδερνκέλσο ζπζηάδεηαη πξνο ράξηλ ηνπ θνηλνχ 

ζπκθέξνληνο; πκβηβάδεηαη απηφ κε ηηο επηηαγέο ηνπ πληάγκαηφο καο;  

 Δμίζνπ ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο θισλνπνίεζεο. Ζ θισλνπνίεζε ησλ 

αλζξψπηλσλ φλησλ απαγνξεχεηαη απφ ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν 
365

 ηεο χκβαζεο ηνπ Oviedo. 

Ο πφζνο ηνπ αλζξψπνπ γηα έλα, έζησ ππνθαηάζηαην, ηεο αζαλαζίαο, νη αλάγθεο ηεο επγνληθήο, 

αιιά θαη ηεο πξνιήςεσο θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο, ζα νδεγήζνπλ πηζαλψο ζηε δηάδνζε ηεο 

θισλνπνίεζεο, ηεο ζήκεξα παξάλνκεο. Ση ζα γίλεη ηφηε; Θα θνλεχνληαη νη θιψλνη; Σν 

πηζαλφηεξν είλαη φηη ζα ππεξηζρχζεη ε ξπζκηζηηθή δχλακε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Αο 

                                                           
364

 Γ. Καιιηκφπνπινο, φ.π. (ζπιινγηθφ έξγν), ζει. 13 επ., (18). 

365
 Πξφθεηηαη γηα ην Πξσηφθνιιν ηεο 12.01.1988, ην νπνίν θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο. 
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αλαθεξζνχκε ζην ζεκείν απηφ ζηηο ζέζεηο ησλ εηδηθψλ ηεο βηνηερλνινγίαο: «Ζ αλαπαξαγσγηθή 

θισλνπνίεζε είλαη αλαπφθεπθηε», «… ζα νδεγεζνχκε πνιχ ζχληνκα ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

λφκνπ πνπ απαγνξεχεη ηελ θισλνπνίεζε ελφο ελήιηθα». Ζ θνηλή γλψκε «ζα αιιάμεη δξακαηηθά 

ζηα επφκελα 10 κε 20 ρξφληα, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ άιιαμε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηερλεηήο 

γνληκνπνίεζεο. Όζνη αληηηίζεληαη ζε απηή ηελ εμέιημε ζα θιεζνχλ λα εμεγήζνπλ πνηνχο ζα 

έβιαπηε θάηη ηέηνην. Δπηρεηξήκαηα, φπσο αο κελ παξηζηάλνπκε ηνπο ζενχο δελ ζα έρνπλ θακία 

ηζρχ». 
366

 

 Δηδηθφηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο ζε δεηήκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο γελεηηθήο φζνλ αθνξά ηελ εμεηαδφκελε ζηελ παξνχζα κειέηε πξνβιεκαηηθή ησλ 

πξνζβνιψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ γελεηηθή ηαπηφηεηα πξνζηαηεχεηαη απφ ην ά. 5 § 5 εδ. α΄ . 

Πεξαηηέξσ ην ά. 5 § 5 εδ. β΄ . αλαθέξεηαη εηδηθψο ζηελ πξνζηαζία θάζε πξνζψπνπ έλαληη ησλ 

βηνηαηξηθψλ παξεκβάζεσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο «δελ απαγνξεχνπλ γεληθά ηηο εθαξκνγέο 

ηεο βηνταηξηθήο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ζπκβάιινπλ π.ρ. ζηε δηαθχιαμε ηεο πγείαο αηφκσλ κε 

γελεηηθή πξνδηάζεζε, αιιά κφλν εθείλεο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε 

αμία ηνπ αλζξψπνπ». 
367

  

Καίξηα ζεκαζία ζην ρψξν ηεο γελεηηθήο θαηαιακβάλεη, σο αζθαιηζηηθή δηθιείδα, θαη ην 

ά. 2 § 1 ., ε νπνία θαηνρπξψλεη ηελ αμία ηνπ αηφκνπ σο αλζξψπηλνπ φληνο. Μάιηζηα, ε 

πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμίαο δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζβνιή ζπγθεθξηκέλνπ 

αηφκνπ, θαζψο ην ά. 2 § 1 . ιεηηνπξγεί σο θαζνιηθφο αμησκαηηθφο θαλφλαο, ν νπνίνο 

ελζσκαηψλεη ηηο ππφινηπεο αμίεο θαη ξπζκίδεη ηηο αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεηηθά κε ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

γελεηηθά πεηξάκαηα αλζξψπηλνη θαη δσηθνί ηζηνί θαηά ηελ επεμεξγαζία γνληδίσλ, δελ 

πξνζβάιιεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ. Χζηφζν, ππνβηβάδεηαη ε αλζξψπηλε 

ηδηφηεηα ζην επίπεδν ηνπ κέζνπ, ηνπ αληηθαηαζηαηνχ κεγέζνπο, κε απνηέιεζκα λα ππνβηβάδεηαη 

απηή θαζεαπηή ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο.  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη, ελ πξνθεηκέλσ, ππφζεζε πνπ απαζρφιεζε γεξκαληθφ δηθαζηήξην. 

Ο ελάγσλ, 31 εηψλ, θαξθηλνπαζήο επξφθεηην λα ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηε βαζηθή 

ηνπ λφζν. Δπεηδή, ιφγσ ηεο επέκβαζεο, θηλδχλεπε λα ράζεη ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπ ηθαλφηεηα, 

έδσζε γελλεηηθφ πιηθφ γηα θξπνζπληήξεζε κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εμσζσκαηηθή 

γνληκνπνίεζε, ψζηε λα απνθηήζεη ν δφηεο παηδηά. Ο ελάγσλ κεηά ηελ επέκβαζε έγηλε θαιά απφ 
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ηελ βαζηθή ηνπ λφζν, πιελ φκσο έραζε ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Όηαλ δήηεζε ηφηε απφ 

ηελ ηξάπεδα ην θξπζνζπληεξεκέλν γελλεηηθφ πιηθφ ηνπ, κε ζθνπφ λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα 

εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, ψζηε λα εμαληιήζεη έηζη ηελ κνλαδηθή πηζαλφηεηα πνπ είρε λα 

απνθηήζεη παηδηά απφ ηε λφκηκε ζχδπγφ ηνπ, πιεξνθνξήζεθε φηη απηφ είρε θαηαζηξαθεί. 368
 Σν 

δηθαζηήξην γηα λα απνθαλζεί επί ηεο ππνζέζεσο απηήο εμέηαζε φιεο ηηο ππνζηεξηδφκελεο 

ζρεηηθά απφςεηο. Δηδηθφηεξα: 

 χκθσλα κε ηελ θξαηνχζα ζην γεξκαληθφ δίθαην άπνςε, κέιε ή ζηνηρεία ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο πνπ απνρσξίζηεθαλ νξηζηηθά απφ απηφ, απνηεινχλ πιένλ απηνηειή 

πξάγκαηα, ηα νπνία θαηαιακβάλνληαη απφ ηελ θπξηφηεηα εθείλνπ απφ ην ζψκα ηνπ νπνίνπ 

απνρσξίζηεθαλ, θαηά αλάινγε εθαξκνγή ηεο § 953 BGB. Μεξηθψο ε άπνςε απηή έρεη 

ππνζηεξηρζεί θαη γηα ην θξπνζπληεξεκέλν γελλεηηθφ πιηθφ, ην νπνίν απνρσξίδεηαη απφ ην ζψκα 

ηνπ δφηε. Δάλ γίλεη δεθηή ε ζέζε απηή, «ε θαηαζηξνθή ηνπ γελλεηηθνχ πιηθνχ ηνπ δφηε δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο βιάβε ηνπ ζψκαηφο ηνπ κε ηελ έλλνηα ηεο § 823 I BGB, θαη, επνκέλσο, 

δελ γελλάηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππέξ ηνπ δφηε αμίσζε γηα ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο 

βιάβεο ζχκθσλα κε ηελ § 847 Η BGB, ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο απαηηεί εηδηθά βιάβε ηνπ 

ζψκαηνο ή ηεο πγείαο, ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο θιπ». 

 Σν γεξκαληθφ Αθπξσηηθφ ζεσξψληαο ηελ αλσηέξσ εξκελεία ζηελή, έθξηλε φηη ην 

δηθαίσκα επί ηνπ ζψκαηνο απνηειεί κηα κνξθή ηνπ γεληθφηεξνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Τν πξνζηαηεπηέν δειαδή αγαζφ ζηελ § 823 Ι BGB δελ είλαη απηή θαζεαπηή ε χιε (ην ζψκα), αιιά 

ε χπαξμε θαη ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία βξίζθεη ηελ πιηθή ηεο ππφζηαζε ζην ζψκα 

ηνπ αλζξψπνπ. Κάηη ηέηνην ηζρχεη, ηδίσο, αλ ζθεθζνχκε φηη ε ζχγρξνλε ηαηξηθή θαηέζηεζε 

δπλαηφ λα απνρσξίδνληαη απφ ην αλζξψπηλν ζψκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα επαλαζπλδένληαη ζε 

απηφ κέιε, φξγαλα ή ζηνηρεία ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη π.ρ. κε ηελ απηνκεηακφζρεπζε ηκεκάησλ 

ηνπ δέξκαηνο ή ησλ νζηψλ ή κε ηελ απηνκεηάγγηζε αίκαηνο ή κε γελλεηηθφ πιηθφ γπλαίθαο πνπ 

απνρσξίδεηαη απφ ην ζψκα ηεο, κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε. 

Καηά ηελ άπνςε ηνπ δηθαζηεξίνπ, εθφζνλ ηα απνρσξηζζέληα ηκήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο 

εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγηθφ ζχλδεζκν κε απηφ θαη ζχκθσλα πάληα κε ηελ ζέιεζε 

ηνπ δηθαηνχρνπ πξφθεηηαη λα επηηειέζνπλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, 

απνηεινχλ έλα εληαίν ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν κε απηφ, έηζη ψζηε ελδερφκελε βιάβε ή θαηαζηξνθή 
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 ηα πξαγκαηηθά απηά πεξηζηαηηθά αλαθέξεηαη ε Κ. Υξηζηαθάθνπ – Φσηηάδε, Γελεηηθή θαη πξνζηαζία ηεο 
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ηέηνησλ απνρσξηζζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πξνζβνιή ηνπ 

ζψκαηνο κε ηελ έλλνηα ησλ §§ 823 Η θαη 847 BGB. 

 Τπφ ην πξίζκα φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ζθέςεσλ, ην δηθαζηήξην ππνζηήξημε, φηη ε 

λνκηθή κεηαρείξηζε ηνπ γελλεηηθνχ πιηθνχ ηνπ δφηε παξνπζηάδεη θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη έρεη απνρσξηζηεί νξηζηηθά απφ ην ζψκα ηνπ δφηε, αιιά είλαη πξννξηζκέλν, ζχκθσλα κε 

ηελ ζέιεζε ηνπ δφηε, λα εθπιεξψζεη κία βαζηθή ζσκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, ε νπνία ζπλίζηαηαη 

ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ είδνπο ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην δηθαζηήξην πηνζέηεζε ηελ άπνςε, φηη 

θξπνζπληεξεκέλν γελλεηηθφ πιηθφ πξέπεη ιεηηνπξγηθά λα εμνκνησζεί κε ηα ζηνηρεία εθείλα ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ηα νπνία απνρσξίδνληαη απφ απηφ θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαζπλδένληαη ζε 

απηφ. πλεπψο, ε λνκηθή κεηαρείξηζε ηνπ γελλεηηθνχ πιηθνχ ελφο άλδξα δελ κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ απηφ κηαο γπλαίθαο, ην νπνίν αθαηξείηαη απφ ην ζψκα ηεο γηα λα γίλεη 

εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα γνληκνπνηεκέλν επαλαηνπνζεηείηαη ζε απηφ. 
369

  

 Σειηθά, θαηά ηε γλψκε ηνπ δηθαζηεξίνπ, αθφκε θαη αλ γηλφηαλ δεθηφ φηη νη δηαηάμεηο 

ησλ §§ 823 Η θαη 847 Η BGB δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ επζέσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

θξπνζπληεξεκέλνπ γελλεηηθνχ πιηθνχ ελφο άλδξα, επεηδή απηφ δελ επαλαηνπνζεηείηαη ζην 

ζψκα ηνπ δφηε, νη δηαηάμεηο απηέο κπνξνχλ ζε θάζε πεξίπησζε λα εθαξκνζηνχλ αλαινγηθά. Καη 

απηφ δηφηη ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπ θξπνζπληεξεκέλνπ γελλεηηθνχ πιηθνχ ελφο άλδξα 

ζπληζηά βαξηά πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζην νπνίν εκπεξηέρεηαη ην 

δηθαίσκα απηνδηάζεζεο ηνπ δφηε θαη εηδηθφηεξα ην δηθαίσκα ηνπ λα δηαζέζεη ην «ζψκα» ηνπ θαηά 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εθπιεξψζεη ηελ επηζπκία θάζε αλζξψπνπ, λα απνθηήζεη δειαδή απνγφλνπο 

θαη λα δεηήζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε.  

 ην ειιεληθφ δίθαην δελ θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ε ππαγσγή ηεο 

ππαίηηαο θαηαζηξνθήο ηνπ γελλεηηθνχ πιηθνχ ηνπ δφηε απφ ηξίην ζηελ έλλνηα ηεο πξνζβνιήο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Όπσο παξαηεξεί ζηελ κειέηε ηεο ε Κ. Υξηζηαθάθνπ - Φσηηάδε ν Έιιελαο 

λνκνζέηεο παξέρεη επξχηεξε πξνζηαζία ζην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θπξίσο κε ηηο ΑΚ 57, 

59, 914 θαη 932, φπσο νη δηαηάμεηο απηέο θσηίδνληαη θαη απφ ηηο ζπληαγκαηηθέο αξρέο ησλ ά. 2 § 1 

Σ. (ζεβαζκφο θαη πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ), 5 § 1 Σ. (ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο) θαη 7 § 2 Σ. (απαγφξεπζε πξνζβνιήο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο). Δθείλν, 

φκσο, πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη εάλ ζπληξέρνπλ φιεο νη επηκέξνπο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ησλ ΑΚ 57, 59, 914 θαη 932 ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 
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 Δθθηλψληαο απφ ηελ νξζή γλψκε, φηη ε αμίσζε γηα απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο 

κπνξεί λα γελλεζεί θαηά ηελ ΑΚ 932 απφ ηελ πξνζβνιή νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο, έλλνκνπ 

ζπκθέξνληνο ή κε πεξηνπζηαθνχ αγαζνχ, δεδνκέλνπ φηη ε απαξίζκεζε ησλ πξνζηαηεπηέσλ 

αγαζψλ ζηε δηάηαμε απηή είλαη ελδεηθηηθή θαη φρη πεξηνξηζηηθή, νδεγνχκαζηε ζηε δηαπίζησζε, 

φηη ε ηξάπεδα, θαηαζηξέθνληαο ππαίηηα γελλεηηθφ πιηθφ ζπγθεθξηκέλνπ δφηε, πξνζβάιιεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ πξνθαιψληαο ζε απηφλ ζεκαληηθή εζηθή βιάβε, αθνχ «ηνλ απνθιείεη απφ 

ηελ κνλαδηθή πηζαλφηεηα πνπ έρεη γηα λα εθπιεξψζεη ηε βαζηθή αλάγθε θαη επηζπκία θάζε 

αλζξψπνπ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ επέθηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ κε ηε δεκηνπξγία 

νηθνγέλεηαο θαη ηελ απφθηεζε απνγφλσλ». Ζ αλσηέξσ αμίσζε ηεο ΑΚ 932 ηειεί ππφ ηελ 

απηνλφεηε πξνυπφζεζε, φηη ε ελέξγεηα ηεο ηξάπεδαο ζπληζηά αδηθνπξαμία κε βάζε ην γεληθφ 

θαλφλα ηεο ΑΚ 914.  

Σν λφεκα ηεο επηθξαηνχζαο ζηε γεξκαληθή ζεσξία άπνςεο ηεο «θνηλσληθήο 

πξνζθνξφηεηαο» είλαη φηη, παξάλνκε είλαη ε επέκβαζε ζηελ πξνζσπηθφηεηα, εάλ ππεξβαίλεη ην 

φξην πνπ ζέηνπλ νη ζπλζήθεο ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. ΄Δηζη, γηα παξάδεηγκα, εάλ ε ηξάπεδα 

θαηέζηξεςε ην γελλεηηθφ πιηθφ επεηδή βξέζεθε ζε θαηάζηαζε αλάγθεο (285 ΑΚ θαη 25, 32 ΠΚ) 

θαη εμππεξέηεζε κε ηελ ελέξγεηά ηεο απηή ππέξηεξν ζπκθέξνλ, ηφηε αίξεηαη ν θαηαξρήλ 

παξάλνκνο ραξαθηήξαο ηεο πξάμεο ηεο θαη ν δφηεο δελ κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί κε βάζε ηελ ΑΚ 

932 (ζε ζπλδπαζκφ κε ηά 57 θαη 914 ΑΚ). 

Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ π.ρ. γηα λα απνηξέςεη ε ηξάπεδα ηελ επέθηαζε θσηηάο πνπ 

απεηινχζε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, αλαγθάζηεθε λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ξεχκαηνο, κε απνηέιεζκα 

λα θαηαζηξαθεί ην θξπνζπληεξεκέλν γελλεηηθφ πιηθφ, ην νπνίν βξηζθφηαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

απηέο πξνο θχιαμε. Δπίζεο, εάλ ε ηξάπεδα θαηέζηξεςε ην γελλεηηθφ πιηθφ ζπγθεθξηκέλνπ δφηε 

χζηεξα απφ ζπλαίλεζή ηνπ, παξαλνκία θαη πάιη δελ ππάξρεη, δηφηη ελ πξνθεηκέλσ ιείπεη απφ ηνλ 

θαηαξρήλ ζηγφκελν δφηε αιεζηλφ ζπκθέξνλ, ην νπνίν έπξεπε λα ζεβαζηεί ε ηξάπεδα (αξρή 

έιιεηςεο ζπκθέξνληνο «ηνπ ζχκαηνο»), κε απνηέιεζκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν δφηεο ηνπ 

γελλεηηθνχ πιηθνχ λα κελ έρεη ηελ πξνζηαζία ηεο ΑΚ 932 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΑΚ 57 θαη 914. 

Αλ ζεσξεζεί, φηη ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ηεο ηξάπεδαο δελ ζπληζηά αδηθνπξαμία, φπσο απαηηεί 

ε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ησλ ΑΚ 914 θαη 932, ππάξρεη δηάηαμε ηεο ΑΚ 57, ε νπνία 

αλαγλσξίδεη θαη πξνζηαηεχεη επζέσο ην γεληθφ δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

Δπνκέλσο, είλαη νξζή ε άπνςε πνπ δηαηππψζεθε ζηελ επηζηήκε, φηη ε θαηαζηξνθή απφ 

ηξίην θξπνζπληεξεκέλνπ γελλεηηθνχ πιηθνχ ηνπ άλδξα, ν νπνίνο έρεη ράζεη ηελ αλαπαξαγσγηθή 
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ηνπ ηθαλφηεηα απνηειεί πξνζβνιή ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, 
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 ε νπνία 

είλαη θαηνρπξσκέλε θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ην άξζξν 5 § 1 . Δπηπιένλ, αλ ιεθζεί ππφςε, φηη ε 

πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππήξμε παξάλνκε θαη ππαίηηα 

θαη ε εζηθή βιάβε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πξνζβνιή ζεκαληηθή (δεδνκέλνπ φηη κε ηελ ελέξγεηά 

ηεο απηή ε ηξάπεδα απνζηέξεζε ην δφηε απφ ηελ κνλαδηθή δπλαηφηεηα πνπ είρε γηα λα 

απνθηήζεη απνγφλνπο), ν δφηεο κπνξεί λα δεηήζεη απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ 

ππέζηε ζχκθσλα κε ηελ ΑΚ 59. 
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 Γελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη, ηέινο, φηη, αθφκε θαη φηαλ 

εθαξκφδνληαη νη ΑΚ 57 θαη 59 πξέπεη πάιη λα εμεηάδεηαη αλ ζπληξέρεη ιφγνο πνπ αίξεη ηνλ 

παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο πξάμεο ηεο ηξάπεδαο, νπφηε ζα πξφθεηηαη γηα «λφκηκε» ηειηθά 

πξνζβνιή, ε νπνία δελ ζα δίλεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο ζην ζηγφκελν θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο.  

Πέξαλ, φκσο, φζσλ εθηέζεθαλ αλσηέξσ, ζην ζεκείν απηφ ζεσξνχκε αλαγθαίν λα θσηίζνπκε 

θαη κία δηαθνξεηηθή (πξαθηηθή) δηάζηαζε ηεο πξνβιεκαηηθήο φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα γελεηηθήο. Χο 

δήηεκα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, αλαδεηθλχεηαη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε γλσζηνπνίεζε ζε 

αζθαιηζηέο ησλ απνηειεζκάησλ γελεηηθψλ εμεηάζεσλ 372 ησλ αζθαιηζκέλσλ ή ησλ ππνςήθησλ λα 

αζθαιηζζνχλ. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα γελεηηθά δεδνκέλα ελφο πξνζψπνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

πξνδηάζεζε λα εθδειψζεη ή φρη νξηζκέλεο ζνβαξέο αζζέλεηεο, θάηη πνπ απφ πνιινχο ζεσξείηαη 

θξίζηκν ζην πιαίζην κηαο ζχκβαζεο αζθάιηζεο δσήο ή αζθάιηζεο αζζελεηψλ. Σν δήηεκα 

δηαηεξείηαη ζηελ επηθαηξφηεηα, κε ηε δηαξθή πξφνδν ηεο γελεηηθήο επηζηήκεο θαη ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο θαη εηδηθφηεξα ηε ζχλδεζε κεηαιιάμεσλ ή 

γελεηηθψλ δεηθηψλ ζπγθεθξηκέλσλ γνληδίσλ κε ηελ εθδήισζε αζζελεηψλ. Δδψ καο ελδηαθέξνπλ 

γελεηηθέο αλαιχζεηο πνπ πηζαλνινγνχλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο αζζελεηψλ ζε πγηή, 

αζπκπησκαηηθά, άηνκα. 

Παξά ην γεγνλφο, φηη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπο, νη πεξηζζφηεξεο γελεηηθέο εμεηάζεηο 

δελ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε βεβαηφηεηα ηελ εκθάληζε κηαο γελεηηθήο αζζέλεηαο, έρνπλ πςειή 

πξνθπιαθηηθή αμία γηα ηνπο εμεηαδφκελνπο. Γηα παξάδεηγκα, κε ηε δηαπίζησζε γελεηηθήο 

πξνδηάζεζεο γηα ηελ εκθάληζε θαξθίλσλ κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί ε πγεία ελφο αηφκνπ κε ηε 

δηελέξγεηα ζπρλψλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη αληηκεηψπηζε πηζαλψλ 
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 Ζ άπνςε απηή δηαηππψζεθε απφ ηελ Κ. Υξηζηαθάθνπ – Φσηηάδε, ζην πιαίζην ζρνιηαζκνχ ηεο αλσηέξσ 

ππφζεζεο, πνπ απαζρφιεζε ην γεξκαληθφ Αθπξσηηθφ. 

371
 Βι. αλαιπηηθά: Κ. Υξηζηαθάθνπ – Φσηηάδε, φ.π., (ζπιινγηθφ έξγν), ζει. 236. 

372
 Σν 1999 ε Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηηο Γελεηηθέο Αλαιχζεηο (Task Force for Genetic Testing) θαηέιεμε ζηνλ 

αθφινπζν νξηζκφ: Γελεηηθέο ζεσξνχληαη «νπνηεζδήπνηε εμεηάζεηο DNA, RNA, ρξσκνζσκηθέο, πξσηετληθέο ή 

αλαιχζεηο νξηζκέλσλ κεηαβνιηηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αλίρλεπζε θιεξνλνκνχκελσλ γνλνηχπσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

αζζέλεηεο, κεηαιιάμεσλ, θαηλνηχπσλ ή θαξπνηχπσλ θαη δηεμάγνληαη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο» 
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φγθσλ. Δίλαη δηαπηζησκέλν φηη ε έγθαηξε δηάγλσζε κπνξεί λα απνβεί ζσηήξηα ζε ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη, θαηά ηε γλψκε καο, απμεκέλε ζσξάθηζε θαη φρη πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, εθφζνλ, βέβαηα, πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ζχλλνκεο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εξγαζηεξίσλ γελεηηθήο. 

Παγθνζκίσο, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 611 πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γελεηηθήο πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλα ζην έγθπξν δίθηπν GeneTest. ηελ Διιάδα ιεηηνπξγεί έλα πηζηνπνηεκέλν 

εξγαζηήξην γελεηηθήο. ηε ρψξα καο, φκσο ιεηηνπξγνχλ θαη άιια εξγαζηήξηα, δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά, πνπ δηελεξγνχλ γελεηηθέο αλαιχζεηο, ρσξίο φκσο λα έρνπλ πηζηνπνίεζε ISO 
373

 θαζψο 

δελ ππάξρεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ λα απαγνξεχεη ηε ιεηηνπξγία κε πηζηνπνηεκέλσλ  

εξγαζηεξίσλ. 
374

 Με ηελ αικαηψδε αλάπηπμε λέσλ γελεηηθψλ εμεηάζεσλ, ηελ ίδξπζε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξσλ εξγαζηεξίσλ πνπ δηελεξγνχλ απηέο ηηο αλαιχζεηο θαη ηε δηεπξπκέλε εθαξκνγή ηεο 

γελεηηθήο επηζηήκεο ζηελ ηαηξηθή γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ εξγαζηεξίσλ γελεηηθήο.  

Τπάξρνπλ δηεζλείο θαλνληζκνί πηζηνπνίεζεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ εξγαζηεξίσλ γελεηηθήο. Μεηαμχ άιισλ παξάγνληεο πνηφηεηαο ζηε δηελέξγεηα ησλ 

αλαιχζεσλ, πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηα ζρεηηθά ISO, είλαη ε εγθπξφηεηα ησλ κεζφδσλ, ε αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ απφ εηδηθνχο θαη ε χπαξμε δηθιείδσλ αζθαιείαο σο πξνο ηε δηαζθάιηζε ησλ 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ εμεηαδνκέλσλ. Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ην ηειεπηαίν δήηεκα, κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο πηζηνπνίεζεο δηαζθαιίδεηαη φηη γελεηηθέο αλαιχζεηο γίλνληαη κεηά απφ ζρεηηθφ 

παξαπεκπηηθφ απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη κεηά απφ 

ηελ πιήξε ελεκέξσζή ηνπ απφ αξκφδηνπο επηζηήκνλεο γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

ηνπο ίδηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Δπίζεο δηαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ησλ δεηγκάησλ θαη ε 

ερεκχζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Υσξίο πηζηνπνίεζε ή άιιε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ 

δελ ππάξρεη εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη πξνζηαζία ησλ απνηειεζκάησλ. 375 

3. ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ - ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΟ ΚΟΜΟ 

Ζ ςπρηθή πγεία είλαη δπλαηφ λα πξνζβιεζεί κε ηξαχκαηα, κεηάδνζε αζζελεηψλ (π.ρ. 

ζχθηιε), πνπ πξνθαινχλ ςπρηθέο παζήζεηο, κε ηνλ εμαλαγθαζκφ ζε ρξήζε λαξθσηηθψλ θιπ., κε 

ηζρπξφ ςπρηθφ θινληζκφ δηαξθείαο, κε ζπλερή άζθεζε ςπρνινγηθήο βίαο θιπ., θπξίσο ζε άηνκα 
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 ISO = International Orgnanization for Standardization 

374
 Τπήξμε ζρεηηθή γλσκάηεπζε πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ γελεηηθήο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γελεηηθήο πνπ ιεηηνχξγεζε ην 2005-06 γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

375
 Βι. ζρεηηθά ζε: L. Mathiessen - Guyader (ed.), European Commission, Survey on Νational Legislation and 

Αctivities in the Field of Genetic Testing in EU Member States, Brussels 2005. 
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λεαξήο ειηθίαο. Ζ «πξφνδνο» ζηελ αλεχξεζε κεζφδσλ βιάβεο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαηά ηελ 

ζεκεξηλή επνρή είλαη, δπζηπρψο, ζεκαληηθή.  

ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή ζπκβίσζε, πνπ είλαη εθηεζεηκέλε ζε θάζε είδνπο θηλδχλνπο, 

ζπλπθαζκέλνπο κε ηνπο αγρψδεηο ξπζκνχο ηεοζεκεξηλήο επνρήο, γίλεηαη πην έληνλα απφ άιινηε 

αηζζεηή ε αλάγθε λα δηαθπιαρζεί ν εζσηεξηθφο (ςπρηθφο) θφζκνο ηνπ αλζξψπνπ. 
376

 Κάζε 

έξεπλα, κε ηελ νπνία ην άηνκν κεηαηξέπεηαη ζε αληηθείκελν πεηξακαηηζκνχ ζίγεη ηελ ίδηα ηελ 

αμία ηνπ αλζξψπνπ, ελψ θάζε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, πνπ 

επηρεηξείηαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ, πξνζθξνχεη ζην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Γίλεηαη δεθηφ, φηη δελ απνηειεί πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ε γξαθνινγηθή αλάιπζε ηνπ 

ραξαθηήξα ελφο πξνζψπνπ πνπ γίλεηαη κε βάζε ηδηφγξαθν ζεκείσκα, πνπ ν ίδηνο παξαδίδεη π.ρ. 

κε ηελ πξννπηηθή πξφζιεςήο ηνπ ζε εξγαζία, ελφςεη ηεο πθηζηάκελεο ζησπεξήο ζπλαίλεζεο. Ζ 

ζπλαίλεζε φκσο απηή δελ θαιχπηεη θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο γξαθνινγηθήο 

έξεπλαο. 
377

  

Ζ λνκηθή πξνζηαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηνπ ςπρηθνχ θφζκνπ ηνπ 

αλζξψπνπ επηβιήζεθε, αθφηνπ ε επηζηήκε δηέγλσζε ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ ηζνξξνπία 

ηνπ αλζξψπνπ θαη επηζήκαλε ηνπο θηλδχλνπο ηεο ςπρηθήο πγείαο απφ πξνζβνιέο ηεο θπξίσο 

ζηελ παηδηθή ειηθία. 
378

  

Γηαηάμεηο πξνζηαηεπηηθέο ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ αλζξψπνπ πεξηέρεη θπξίσο ν ΠΚ. 

Έηζη, ηηκσξείηαη εθείλνο πνπ πξνζβάιιεη βάλαπζα ηελ αηδψ ηνπ άιινπ (353 ΠΚ), 

θαζηεξψλνληαη σο αδηθήκαηα ν εμαλαγθαζκφο ή ε θαηάρξεζε ζε αζέιγεηα (337 επ. ΠΚ), ε 

πξφθιεζε ηξφκνπ ή αλεζπρίαο (333 ΠΚ) θαη έκκεζα ε πξνζβνιή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο (198 - 200 ΠΚ). ηνλ ΑΚ πξνβιέπεηαη ζρεηηθψο ε πεξίπησζε ζαλαηψζεσο 

πξνζψπνπ θαη αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο γηα ζπλαηζζεκαηηθή 

πξνζβνιή ησλ κειψλ ηεο (ά. 932 εδ. γ΄ ΑΚ). 

Ο ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο πξνζβάιιεηαη κε ηελ πξφθιεζε ςπρηθνχ πφλνπ ή άιισλ 

δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ (ηξφκνπ, αγσλίαο θιπ.), είηε κε πξάμεηο πνπ απνζθνπνχλ άκεζα 

ζηελ πξφθιεζε απηή, είηε κε πξάμεηο πνπ πξνζβάιινπλ άιια αγαζά θαη έρνπλ σο παξεπφκελε 

(έκκεζε, δεπηεξνγελή) ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε ςπρηθνχ πφλνπ (π.ρ. ηξαπκαηηζκφο, πξνζβνιή 
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 Ν. Παπαλησλίνπ, Γεληθέο Αξρέο, 1983, ζει. 129. 

377
 Κ. εκαληήξαο, Γεληθέο Αξρέο, 1988, ζει. 378. Βι. Μünchener Kommentar, Bürgerliches Gesetzbuch, η. Η-VII, 

1978, παξ. 12 αξ. 157. 

378
 Βι. θαη η. Παηεξάθε, φ.π., ζει. 90. 
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ηεο ηηκήο, ηεο ειεπζεξίαο, ζαλάησζε πξνζθηινχο πξνζψπνπ, ε παξακφξθσζε απφ ηξαπκαηηζκφ 

πξνθαιεί ιχπε ή αγσλία γηα ην κέιινλ).  

Δπηπιένλ ν ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο είλαη δπλαηφ λα πξνζβιεζεί θαη απφ παξάλνκε 

πξάμε ζηξεθφκελε θαηά άιινπ πξνζψπνπ, κε ην νπνίν ν ζπλαηζζαλζείο ηνλ ςπρηθφ πφλν 

ζπλδέεηαη ζηελψο. Ζ ςπρηθή νδχλε ζηελ πεξίπησζε απηή πξνέξρεηαη ακέζσο απφ πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, φρη φκσο ηεο πξνζσπηθφηεηαο απηνχ πνπ αηζζάλζεθε ηελ ςπρηθή νδχλε, αιιά 

άιινπ πξνζψπνπ κε ην νπνίν απηφ ζπλδέεηαη ζηελά, ζπλήζσο δε κε δεζκφ ζηελήο ζπγγέλεηαο. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, απνθαινχκελεο ζπλήζσο «δεκίεο απφ ζνθ» (Schockschäden ή 

Fernwirkung) γελληέηαη ζεηξά νιφθιεξε δπζρεξψλ δεηεκάησλ, φπσο π.ρ. εάλ πέξαλ ησλ 

ζεκάησλ ηνπ ά. 932 εδ. γ΄ ΑΚ είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζηεί δηθαίσκα ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

γηα εζηθή βιάβε θαη απφ θάζε άιιε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηξίηνπ κε ηελ νπνία ζίγεηαη 

ην ζπλαίζζεκα ζηνξγήο άιινπ, αλ ε πξάμε είλαη παξάλνκε θαη έλαληη ησλ ηξίησλ θαη αλ ν 

αηηηψδεο ζχλδεζκνο θαιχπηεη θαη απηά ηα ζπλαηζζεκαηηθά απνηειέζκαηα.  

Ζ αλσηέξσ πξνβιεκαηηθή ζπλέρεηαη άκεζα θαη κε ην δπζρεξέο δήηεκα πνηφο είλαη ν 

άκεζα θαη πνηφο ν έκκεζα ππνζηάο ηνλ εζηθφ ηξαπκαηηζκφ, ήηνη κε δήηεκα πνπ εμαξηάηαη απφ 

θπκαηλφκελνπο παξάγνληεο θαη εηδηθφηεξα απφ ην πνηφο είλαη ν αδηθνπξαγήζαο. Με ην ηξίην 

εδάθην ηεο ΑΚ 932, ην νπνίν πξνβιέπεη ηθαλνπνίεζε ςπρηθήο νδχλεο ηξίησλ πξνζψπσλ κφλν 

ππέξ ησλ ζπγγελψλ (ηεο «νηθνγέλεηαο» ηνπ ζχκαηνο) θαη κφλν επί ζαλαηψζεσο απηνχ, 

εθδειψλεηαη ζαθψο ε πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε λα ζέζεη θξαγκνχο ζηελ πξνζθπγή ζηελ εζηθή 

βιάβε γηα ηε ζεκειίσζε ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ.  

ηελ πξάμε, φκσο, εκθαλίδνληαη πεξηπηψζεηο βαξεηψλ πξνζβνιψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ζπλνδεπφκελεο απφ κε πξφζθαηξεο ζπλέπεηεο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ε νδχλε ησλ ηξίησλ (παηέξα, 

κεηέξα) δηαξθψο αλαλεψλεηαη. Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αθξσηεξηάδεηαη 

ην ρέξη ηεο αλήιηθεο θφξεο, εμνξχζζεηαη ν νθζαικφο απηήο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηαηξηθήο 

επεκβάζεσο κε θαηζαξηθή ηνκή (kaiserschnitt) πξνμελνχληαη δηαξθή αηκαηψκαηα ζην πξφζσπν 

ηνπ λενγέλλεηνπ παηδηνχ. 
379

  

ε ηέηνηεο βαξεηέο πξνζβνιέο ηξίηνπ πξνζψπνπ θαη θπξίσο φηαλ ην κελ ζχκα δελ είλαη ζε 

ζέζε λα αηζζαλζεί ςπρηθή νδχλε «ιφγσ κηθξήο ειηθίαο» νη γνλείο ηνπ φκσο αηζζάλνληαη 

εμαηξεηηθή ςπρηθή νδχλε ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηπρφλ 

απνθιεηζκφο ζηελ πξνζθπγή γηα επηδίθαζε ςπρηθήο νδχλεο ζηα πξφζσπα ησλ νπνίσλ ζίγεηαη ην 

ζπλαίζζεκα ζηνξγήο, κε ην επηρείξεκα, φηη κφλν επί ζαλαηψζεσο ρσξεί ε ξεηψο θαζηεξνχκελε 
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 BGHZ 86, ζει. 240, 248. 
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κε ηελ ΑΚ 932 εδ. γ΄ ππέξ ηξίησλ εμαίξεζε νδεγεί ζε αλεπηεηθή ιχζε. Οξζφηεξε θαίλεηαη ε 

γλψκε, ε νπνία δέρεηαη φηη επί ησλ πεξηπηψζεσλ άιισλ βαξεηψλ πξνζβνιψλ ηξίηνπ πξνζψπνπ 

πξέπεη λα ηχρεη εθαξκνγήο κε αλαινγία ε ΑΚ 932 εδ. γ΄. Θα πξέπεη πάλησο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, λα απνδεηθλχεηαη φηη ην «ζπλαηζζεκαηηθφ απνηέιεζκα» (ςπρηθή νδχλε) ηειεί ζε 

πξφζθνξν αηηηψδε ζχλδεζκν κε ηελ παξάλνκε πξάμε πνπ επηρεηξείηαη ζε βάξνο ηξίηνπ 

πξνζψπνπ. Γειαδή, πξέπεη, λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο επνλνκαδφκελεο “Fernwirkung 

der U.H.”  

Έηζη, π.ρ. πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη φηη δηθαηνχηαη ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ιφγσ 

ςπρηθήο νδχλεο: (α) κεηέξα, ε νπνία κε ηελ πιεξνθφξεζε ηεο εμνξχμεσο ηνπ νθζαικνχ ηεο 

αλήιηθεο θφξεο ηεο ζε θάπνην αηχρεκα, παζαίλεη ε ίδηα, ιφγσ «ζνθ», ζσκαηηθή βιάβε (λεπξηθφ 

θινληζκφ), (β) ε ζχδπγνο ε νπνία, ζπλεπεία ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ ζπδχγνπ ηεο γηα ηεθλνπνίεζε 

πξνθιεζείζαο απφ απηνθηλεηηθφ ή άιιν αηχρεκα, πθίζηαηαη πξνζβνιή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

θφζκνπ απηήο αθνχ καηαηψζεθε ε δπλαηφηεηά ηεο λα απνθηήζνπλ ηέθλα. 
380

 Παξφια απηά, κε 

βάζε ην ζεηφ δίθαην δελ δηθαηνχηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο ν νκφξξπζκνο 

εηαίξνο κηαο Ο.Δ. παξφιν πνπ ήηαλ απηφπηεο κάξηπξαο ζηνλ ζαλαηεθφξν ηξαπκαηηζκφ ηνπ 

ζπλεηαίξνπ ηνπ, κέινπο ηεο ίδηαο Ο.Δ. κε ηνλ νπνίν ηνλ ζπλέδεαλ ζηελνί δεζκνί θηιίαο. 

ρεηηθά κε ην εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη πεξαηηέξσ, αλ απνθηά δηθαηψκαηα κφλν ε 

νηθνγέλεηα ή θάζε πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ πξνζβιεζέληα, θαηά ηελ νξζφηεξε 

γλψκε, πξνζήθεη θαηαθαηηθή απάληεζε, εθαξκνδφκελνπ ηνπ εδ. γ΄ ηεο ΑΚ 932, αλαιφγσο. Ζ 

πξνζηαζία ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ αλζξψπνπ, νξζά γίλεηαη δεθηφ φηη ζηακαηάεη εθεί φπνπ 

απηή ζπγθξνχεηαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ, πνπ επεηδή εμππεξεηνχλ βαζηθέο βηνηηθέο 

αλάγθεο δελ απνδνθηκάδνληαη θαη αλ ηπρφλ ζίγνπλ ην ζπλαηζζεκαηηζκφ ηνπ αηφκνπ, θπξίσο κε 

ηνλ αγρψδε ηνπο ξπζκφ. 

Έρεη θξηζεί, 
381

 φηη «γηα λα είλαη νξηζκέλε ε αγσγή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ 

ςπρηθήο νδχλεο απφ εξγαηηθφ αηχρεκα (ΚΠνιΓ 216 § 1, Ν. 551/1915) πξέπεη λα εθηίζεηαη ζε 

απηήλ ν βαζκφο ζπγγέλεηαο ησλ ελαγφλησλ κε ηνλ ζαλαησζέληα, ε χπαξμε εξγαζηαθήο ζρέζσο, 

ε ζαλάησζε απηνχ απφ αηχρεκα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή εμ αθνξκήο ηεο, ην πηαίζκα 

(ακέιεηα) ηνπ εξγνδφηε ή ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ θαη επί εηδηθήο ακέιεηαο ε κε ηήξεζε ησλ 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ θιπ. Όκσο, δελ θαζηζηά αφξηζηε ηελ αγσγή ε κε αλαθνξά: (α) ηνπ νλφκαηνο 

                                                           
380

 ΔθΑζ 6055/1989, ΑξρΝ 1990, ζει. 776. Πξβι. BGHZ JΕ, 1984, ζει. 437. H. Radensky, The Child’s Claim for 

Loss of Parental Consortium, The Prospects for the Nineties, 1989, ζει. 298 φπνπ θαη πεξαηηέξσ παξαπνκπέο ζε 

απνθάζεηο ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ Καιηθφξληαο. 

381
 ΑΠ 242/2008, ΝνΒ 56, ζ. 1578. 
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ηνπ πηαίζαληνο πξνζηεζέληνο, (β) ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θιπ., πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, (γ) ηεο εηδηθφηεξεο εξγαζίαο πνπ εθηεινχζε ν εξγαδφκελνο 

θαηά ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο θιπ., αιιά απηά κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηηο απνδείμεηο. Οχηε 

απαηηείηαη ε αλαθνξά ηεο έθηαζεο ηεο βιάβεο, ηεο βαξχηεηαο ηνπ πηαίζκαηνο, ηεο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δηαδίθσλ θιπ.».  

4. ΣΙΜΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ  

Πξνζηαζίαο ηπγράλεη, σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ε ππφιεςε, δειαδή ε 

αμία πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ άλζξσπν απφ ηελ θνηλσλία. Αληηζέησο, δελ ηπγράλεη πξνζηαζίαο ε 

ππνθεηκεληθή αληίιεςε θαζελφο πεξί ηελ αμία ηνπ θαη ε πξαγκαηηθή αμία ηνπ πξνζψπνπ γηα ηελ 

νπνία δελ έρεη αλάγθε ε θνηλσλία. Παξφιν πνπ ηα εζηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ηνλ θπξηφηεξν 

παξάγνληα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, ε αμία απηή θξίλεηαη βάζεη φρη κφλν ησλ 

εζηθψλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ. Δπίδξαζε γηα ηελ ππφιεςε ηνπ αλζξψπνπ αζθνχλ 

θαη ηδηφηεηεο ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηνλ άλζξσπν ζηελ θνηλσλία 

φπσο θαη νη εζηθέο.  

Όινη νη άλζξσπνη απνιαχνπλ ηηκήο, κε ηελ αλσηέξσ έλλνηα, σο αλζξψπηλα φληα. 

Δπνκέλσο, θαη ηα βξέθε θαη νη ζηεξνχκελνη ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηθνχ έρνπλ ηηκή. Καηά ηελ 

θξαηνχζα γλψκε πξάμεηο απεπζπλφκελεο θαηά ηεο άγλνηαο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, απνηεινχλ 

πξνζβνιή ηεο ηηκήο ηνπο, παξφιν φηη ηα πξφζσπα απηά δελ έρνπλ ζπλαίζζεζε ησλ ζρεηηθψλ 

πξάμεσλ. Ζ πξνζβνιή ηεο ηηκήο ζπλεπηθέξεη θαηά θαλφλα θαη πξνζβνιή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

θφζκνπ. Δπί βξεθψλ φκσο θαη ζηεξνχκελσλ ηεο ρξήζεσο ηνπ ινγηθνχ, φπσο είλαη θπζηθφ, δελ 

είλαη δπλαηή κηα ηέηνηα πξνζβνιή.  

Ζ πξνζβνιή ηεο ηηκήο ησλ άιισλ κπνξεί λα γίλεη φρη κφλν κε ιφγηα ή έξγα αιιά θαη κε 

ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο θαζψο θαη πξάμεηο δηαηαξαθηηθέο ηεο θνηλσληθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αλζξψπνπ, φπσο είλαη φζεο πεξηέρνπλ ακθηζβήηεζε ηεο πξνζσπηθήο ή επαγγεικαηηθήο 

εληηκφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ αθφκα θαη φηαλ απηέο απιψο ηνλ θαζηζηνχλ χπνπην φηη κεηέξρεηαη 

αλέληηκεο κεζφδνπο θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ ή άιισλ εθθξάζεσλ 

ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ.  

Δθηφο απφ ηελ ΑΚ 920 θαη ζεηξά δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πξνβιέπνπλ θαη 

ηηκσξνχλ ηελ εμχβξηζε, ηελ απιή θαη ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε. χκθσλα κε ηνλ πνηληθφ λφκν, 

ε πξνζηαζία ηεο ηηκήο ζπλεπάγεηαη ηε λνκηθή εμαζθάιηζε ηεο αμηψζεσο θάζε αλζξψπνπ γηα 

ζεβαζκφ ηεο «εζσηεξηθήο» ηηκήο ηνπ, ε νπνία είλαη αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αμία ηνπ 
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αλζξψπνπ, φπσο, επίζεο, θαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ γηα αλαγλψξηζε ηεο θνηλσληθήο θαηαηάμέσο 

ηνπ, δειαδή ηεο «εμσηεξηθήο» ηηκήο.  

 Πξνζβνιή ηεο ηηκήο απνηειεί ε άξλεζε, ε ακθηζβήηεζε ηεο θνηλσληθήο ππνιήςεσο θαη 

αμίαο ελφο πξνζψπνπ. 382
 Ζ πξνζβνιή ηεο ηηκήο κπνξεί λα γίλεη: κε γξαπηφ ή πξνθνξηθφ ιφγν 

(π.ρ. ρξήζε πβξηζηηθψλ θξάζεσλ, δηάδνζε δπζθεκηζηηθψλ εηδήζεσλ - βι. θαη ΑΚ 920)˙ κε έξγα 

(π.ρ. κε πξνζβιεηηθέο ρεηξνλνκίεο)˙ κε παξάιεηςε (π.ρ. κε απνλνκή ηνπ νθεηιφκελνπ 

ζεβαζκνχ). Δίλαη αδηάθνξν αλ ηα γεγνλφηα πνπ απνδίδνληαη ζην πξφζσπν είλαη αιεζηλά ή φρη, 

αξθεί λα πξνθαινχλ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ.  

Απηνλφεην είλαη, φηη πξνζβνιή ηεο ηηκήο ππάξρεη κφλν φηαλ νη ζθέςεηο θαη γεληθφηεξα ε 

ζηάζε ηνπ πξνζβάιινληνο απέλαληη ζηνλ πξνζβαιιφκελν εμσηεξηθεπζνχλ, έηζη ψζηε λα γίλνπλ 

αληηιεπηέο απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζβαιιφκελν ή απφ ηξίηνπο˙ ε κε εθδεινχκελε εζσηεξηθή ζηάζε 

απέλαληη ζε έλα πξφζσπν δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ζε θακηά πεξίπησζε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ 

πξνζψπνπ απηνχ. ηνλ ΠΚ (ά. 361 επ., αιιά θαη ά. 336 επ.) αληηκεησπίδεηαη ζεηξά πεξηπηψζεσλ 

πξνζβνιήο ηεο ηηκήο. Ζ πξνζβνιή ηεο ηηκήο δηα ηνπ ηχπνπ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε θαη νη 

εηδηθέο δηαηάμεηο παξέρνπλ ζρεηηθή πξνζηαζία. (ι.ρ. λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν).  

Πξέπεη φκσο λα αλαθεξζεί, ζην ζεκείν απηφ, φηη κε ηε ζεκειηαθή απφθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 40/1998 
383

 έγηλε δεθηφ φηη ε δηάηαμε ηνπ ά. 45 § 3 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ § ΗΑ ηνπ Ν. 2172/1993, πνπ πξνβιέπεη ηελ απνζβεζε αμηψζεσλ ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο απφ πξνζβνιέο ηεο ηηκήο πνπ ηειέζηεθαλ δηα ηνπ ηχπνπ θαη 

ησλ ΜΜΔ αληηβαίλεη ζην ά. 2 § 1 , δηφηη αλαηξεί ηελ πξνβιεπφκελε, βάζεη ησλ ά. 57, 59, 932 

ΑΚ, πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ πξνβιέπεηαη ε απφζβεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αμηψζεσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί ζηελ αλζξψπηλε αμία ηνπο, δηα ηνπ ηχπν θαη 

ησλ ΜΜΔ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ.  

Παξάδεηγκα: Ο Α, δεκνζηνγξάθνο ζε ζθαλδαινζεξηθφ πεξηνδηθφ, δεκνζηεχεη θσηνγξαθίεο 

ηνπ Β, δηάζεκνπ εζνπνηνχ, κε ηελ εξσκέλε ηνπ Γ. Τν δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ Β θαη Γ 

                                                           
382

 Η. Καξάθσζηαο, Πξνζσπηθφηεηα θαη ηχπνο, 1992, ζει. 55. Βι. φκσο Γ. πηλέιιε, Σν έλλνκν αγαζφ ηεο ηηκήο θαη 

νη αμηφπνηλνη απηνχ πξνζβνιαί, 1976, ηδίσο ζει. 46 – 246, ηνπ ίδηνπ, Πνηληθφ Γίθαην, Δηδηθφ Μέξνο, Δγθιήκαηα 

θαηά ηεο ηηκήο, 1985, ζει. 11-30, Ν. Αλδξνπιάθε, Sammelbeleidigung, 1970, ζει. 68 ΗΗ, J. Hirsch, Ehre und 

Beleidigung, 1967, ζει. 1-90. Καηά ηνλ Γ. πηλέιιε (ΠνηλΥξνλ ΜΒ ,́ ζει. 309), πξνζηαηεπηέν έλλνκν αγαζφ ζηα 

εγθιήκαηα θαηά ηεο ηηκήο είλαη ε ζέζε ζηελ θνηλσλία ηνπ αλζξψπνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία, 

είηε ηελ αλαγλσξίδνπλ de facto νη άιινη άλζξσπνη, είηε φρη. 

383
 ΟιΑΠ 40/1998, ΔιιΓλε 1999, ζει. 46. 
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πξνζβάιιεηαη απφ ην ζρεηηθφ δεκνζίεπκα, αθνχ ππάξρεη δεκνζηνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο 

ρσξίο ηελ ζέιεζή ηνπο.  

Σν δηθαίσκα ηνπ θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε θαη ε ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ (ά. 14 .) πξέπεη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα πεξηνξηζηνχλ, δηφηη ην χληαγκα πξνζηαηεχεη απνιχησο έλαλ 

απαξαβίαζην ππξήλα ηεο ηδησηηθήο δσήο (ά. 9 § 1 εδ. β΄.) πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ (ά. 2 § 1 ) θαη πξνεγείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ θνηλνχ γηα 

πιεξνθφξεζε. 

Χο πξνζβνιέο ηεο ηηκήο (αιιά θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ) ζεσξήζεθαλ, γηα 

παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγία εληππψζεσο ζην θνηλφ, φηη ν εζνπνηφο αληηθαηαζηάζεθε, δηφηη δελ 

κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ 
384

, ε αλάζεζε ζην κηζζσηφ 

αζήκαλησλ εξγαζηψλ ψζηε λα εκθαλίδεηαη ζαλ αξγφκηζζνο 
385

, ε αδηθαηνιφγεηε απνπνκπή 

κέινπο ζσκαηείνπ, ε κνλνκεξήο βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θιπ. 
386

 

Αληηζέησο, θξίζεθε 
387

 φηη δελ ζπληζηά πξνζβνιή ηεο ηηκήο ε δήισζε ηνπ παηέξα φηη δελ 

αλαγλσξίδεη, σο γλήζην ηέθλν ηνπ, ηελ εμψγακε θφξε ηεο αληηδίθνπ ηνπ, κεηέξαο ηνπ παηδηνχ, 

δηφηη ν ηζρπξηζκφο απηφο δελ ζπληζηά γεγνλφο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, ην νπνίν ππνπίπηεη ζηηο 

αηζζήζεηο θαη είλαη δεθηηθφ απνδείμεσο, αιιά απνηειεί αμηνινγηθή θξίζε.  

 Κξίζεθε εμάιινπ ζηε λνκνινγία 
388

 φηη, φηαλ δεηείηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ 

πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά, είλαη αλαγθαία ε εμεηδίθεπζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ησλ βιαπηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ πξνζβαιιφκελνπ, αιιηψο ε απφθαζε είλαη αλαηξεηέα θαηά ηελ ΚΠνιΓ 559 

αξ. 19 ιφγσ έιιεηςεο επαξθνχο αηηηνινγίαο.  

Δπηπιένλ, ε απφζβεζε ησλ αζηηθψλ απαηηήζεσλ απνθαηάζηαζεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο θαη 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο, πνπ απνξξένπλ απφ ηα πξναλαθεξφκελα 

αδηθήκαηα θαη απνηεινχλ απφ ηε γέλλεζή ηνπο ζηνηρεία ηεο πεξηνπζίαο ησλ πξνζβιεζέλησλ 

είλαη αζπκβίβαζηε πξνο ηε δηάηαμε ηνπ ά. 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ, 
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 ΔθΑζ 1494/1957, ΔΔΝ 25, ζ. 67. 

385
 ΟιΑΠ 83/1964, ΝνΒ 12, ζ. 99. 

386
 ΑΠ 835/1972, ΝνΒ 21, ζ. 205. 
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 ΔθΑζ 3962/1982, Γλε 23, ζ. 489 (490). 
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 ΑΠ 1508/1988, ΝνΒ 38, ζ. 63. 
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αθνχ ηείλεη ζε αδηθαηνιφγεηε απνζηέξεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ησλ σο άλσ πξνζψπσλ 

ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηαο σθέιεηαο. 
389

 

πκβαίλεη ζπρλά (δηά ηνπ ηχπνπ, κέζσ δεκφζησλ δηαιέμεσλ ή άιισλ δεκφζησλ 

εθδειψζεσλ (φπσο θαηά ηελ απνλνκή βξαβείσλ), ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζην ξαδηφθσλν ή κε 

θάπνηνλ άιιν ηξφπν λα γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνζσπηθφηεηεο πνπ δηέπξεςαλ ζε νξηζκέλν 

πλεπκαηηθφ θιάδν (επηζηήκνλεο, θαιιηηέρλεο, ινγνηέρλεο θιπ.). Χζηφζν, κπνξεί λα 

απνθιείνληαη θάπνηεο άιιεο πξνζσπηθφηεηεο, νη νπνίεο είλαη - θαηά γεληθή αληίιεςε - 

αλψηεξεο, ή ηνπιάρηζηνλ, ίζεο πξνο ηηο αλσηέξσ αλαθεξζείζεο. Δξσηάηαη, αλ πξνθχπηνπλ εμ 

απηνχ ηνπ ιφγνπ αζηηθέο ζπλέπεηεο.  

Βεβαίσο, νπδείο έρεη λνκηθή ππνρξέσζε, ειιείςεη εηδηθήο πξνο ηνχην δηθαηνπξαμίαο, λα 

επαηλεί φπνηνλ είλαη γεληθψο αλαγλσξηζκέλε πξνζσπηθφηεηα ζηνλ εηδηθφ πλεπκαηηθφ (ή θαη 

εζηθφ) θιάδν ζηνλ νπνίν έρεη ηαρζεί. Όηαλ φκσο αμηνινγεί, ήηνη δηαβαζκίδεη θαη’ αμία ην 

πξφζσπν, δελ δχλαηαη λα πξάηηεη θάηη ηέηνην αλεπζχλσο, ιφγσ ηεο δπλάκελεο βιάβεο πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςεη ζηελ πξνζσπηθφηεηα θάπνηνπ ή θάπνησλ άιισλ.  

Πξάγκαηη κε κηα ηέηνηα θξίζε ηνπ, πνπ πεξηνξίδεηαη δειαδή ζην λα κλεκνλεχεη νξηζκέλα 

κφλν πξφζσπα, βιάπηεηαη - εκκέζσο πιελ αλακθηζβήησο - ν παξαιεηθζείο, δηφηη απηφο 

αμηνινγείηαη δπζκελψο. Δίλαη ην ίδην ζαλ λα έιεγε: «Γελ ζεσξψ φηη ν Α ζπγθεληξψλεη ηα 

πξνζφληα ησλ Β, Γ θαη Γ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ηνλ ζεσξψ άμην κλείαο». Απηφ δελ ιέγεηαη 

(ζπλήζσο) αθξηβψο έηζη, δηφηη απηφο πνπ αμηνινγεί, δελ έρεη ηελ ηφικε, αλαινγηδφκελνο ηελ 

επζχλε, λα βάιιεη επζέσο θαηά ηνπ Α. Χζηφζν, ν Α βιάπηεηαη θαη δεκηνπξγείηαη ζε απηφλ 

εζηθή βιάβε αλεμαξηήησο ηεο ηπρφλ ζπλδξνκήο θαη πεξηνπζηαθήο βιάβεο (ιφγσ ηνπ ηπρφλ 

αληηθηχπνπ ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ παξαιεηθζέληνο). 

Παξάδεηγκα: Σηελ Διιάδα ππάξρνπλ νξηζκέλνη αλαγλσξηζκέλνη θαξδηνρεηξνπξγνί, 

επηζηήκνλεο θχξνο θαη απζεληίαο. Αλ ν Α δεκνζηεχζεη ζε θάπνηα εθεκεξίδα φηη ππάξρεη έλαο - 

δειαδή κνλαδηθφο, γεληθψο αλαγλσξηζκέλνο - θαξδηνρεηξνπγφο (Κ), ηφηε ν Α ζα έβιαπηε φινπο 

φζνπο παξαιείπνληαη. 390 
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 η. Παηεξάθεο, φ.π., ζει. 97. 

390
 Π. Κνξδνγηαλλφπνπινο, Ζ εθ ηεο πιεκκεινχο αμηνινγήζεσο ησλ πξνζσπηθνηήησλ πξνζγηγλνκέλε εζηθή βιάβε  

εηο ηηλά ηνχησλ, ΔΔΝ 27, ζει. 89 επ. 
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Β. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΗ (ΤΠΟΛΗΧΗ) Ε ΕΡΓΑΙΑΚΕ ΦΕΕΙ  

I. ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΦΡΗΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

 Σν δηεπζπληηθφ δηθαίσκα ζεκειηψλεηαη ζηηο ΑΚ 361, 648 θαη 652 θαη παξέρεη ζηνλ 

εξγνδφηε ηελ εμνπζία λα ξπζκίδεη νπνηνδήπνηε ζέκα αλάγεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζήο ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο. Δηδηθφηεξα, ν εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα 

λα θαζνξίδεη ηελ έθηαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ηελ εξγαζία πξνζδηνξίδνληαο ην 

είδνο, ηνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν, ηνλ ρξφλν, ηηο ζπλζήθεο θαη γεληθά ηνπο φξνπο παξνρήο εξγαζίαο γηα 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο επηρείξεζήο ηνπ. Σν δηεπζπληηθφ δηθαίσκα 

αλαθέξεηαη ζηνπο ηππηθνχο φξνπο εξγαζίαο, αθήλνληαο ζηα κέξε ηνλ απνθιεηζηηθφ θαζνξηζκφ 

ηεο ζρέζεο παξνρήο - αληηπαξνρήο (θαηά βάζε θαζνξηζκφο κηζζνχ κε θξηηήξην ηνλ ρξφλν 

εκεξήζηαο εξγαζίαο), πνπ είλαη νπζηαζηηθφο φξνο εξγαζίαο.  

Σα φξηα ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ινηπνχο, ηεξαξρηθά 

αλψηεξνπο, παξάγνληεο δηάπιαζεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, φπσο είλαη ην χληαγκα, νη δηεζλείο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο, νη λφκνη, ηα δηαηάγκαηα θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο, νη ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο, νη γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ θαη ηδίσο ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη απφ ηηο γεληθέο ξήηξεο ηεο θαιήο πίζηεο, ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ (ΑΚ 

288) θαη ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαηάρξεζεο δηθαηψκαηνο (ΑΚ 281) 
391

 θαη βεβαίσο, απφ ηελ ίδηα 

ηελ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. πλεπψο, ην δηεπζπληηθφ δηθαίσκα θαιχπηεη ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε κφλν εθείλα ηα δεηήκαηα, ηα νπνία δελ έρνπλ ξπζκηζηεί απφ 

θάπνηνλ απφ ηνπο ινηπνχο παξάγνληεο δηάπιαζεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο.  

Ζ άζθεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο θαηά ηξφπν βιαπηηθφ γηα ηνλ εξγαδφκελν, 

δειαδή θαηά ηξφπν πνπ πξνθαιεί ζηνλ εξγαδφκελν άκεζε ή έκκεζε πιηθή ή εζηθή δεκία (π.ρ. 

δπζκελήο ηξνπνπνίεζε ηνπ είδνπο ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο) ζπληζηά κνλνκεξή βιαπηηθή 

κεηαβνιή ησλ φξσλ εξγαζίαο, εθφζνλ δελ ζηεξίδεηαη ζην λφκν ή ζηε ζχκβαζε ή ζε θάπνην 

άιιν ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. Κάηη ηέηνην δελ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο 

ηελ ιχζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, αιιά παξέρεη ζηνλ εξγαδφκελν, πνπ δελ απνδέρεηαη ηε 

κεηαβνιή, ην δηθαίσκα είηε λα ηε ζεσξήζεη σο θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ εξγνδφηε θαη 

λα δεηήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο λφκηκεο απνδεκίσζεο (βι. θαη ά. 7 Ν. 2112/1920), είηε λα εκκείλεη 

ζηε ζχκβαζε θαη λα αμηψζεη ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, δηεθδηθψληαο ελδερνκέλσο θαη 

κηζζνχο ππεξεκεξίαο. 
392
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 ΑΠ 405/1994, ΔιιΓλε 36, ζ. 356, ΑΠ 224/1990, ΔιιΓλε 31, ζ. 1015, ΑΠ 681/1981, ΔΔξγΓ 40, ζ. 565.  

392
 ΟιΑΠ 13/1987, ΝνΒ 36, ζ. 78, ΑΠ 850/1996, ΔΔΝ 65, ζ. 119, ΑΠ 200/1986, ΔιιΓλε 27, ζ. 497. 
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Ζ θαηαρξεζηηθή άζθεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε θαη 

ε ζπλαθφινπζε επεξρφκελε βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ κπνξνχλ 

λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ελδερνκέλσο θαη αδηθνπξαθηηθή επζχλε ηνπ εξγνδφηε αιιά θαη πξνζβνιή 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ. πλεπψο, ν εξγαδφκελνο έρεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη, εθηφο απφ άιια, θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα απνθαηάζηαζε ηεο 

εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε κε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγνδφηε ή ησλ νξγάλσλ ηνπ (ΑΚ 59, 932). 
393

 

 Δπνκέλσο, δελ δηθαηνχηαη ν εξγνδφηεο λα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο απφ ηηο νπνίεο λα 

ζίγεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί ν ηειεπηαίνο λα αμηψζεη θαηά ην ά. 59 

ΑΚ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εζηθή ηνπ βιάβε απφ πξάμε ηνπ εξγνδφηε, αλ απηή είλαη 

παξάλνκε, είηε γηαηί ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο πνπ αλαγλσξίδεη ζε 

απηφλ ην ά. 652 ΑΚ, είηε γηαηί απνηειεί θαηαρξεζηηθή άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θαη 

πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ εθδήισζε ηεο επαγγγεικαηηθήο αμίαο 

θαη ππφιεςήο ηνπ ή ηνλ εθζέηεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ή ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 § 1 ηνπ Ν. 551/1915, θαηά ηηο νπνίεο ν παζψλ ζε εξγαηηθφ 

αηχρεκα δηθαηνχηαη λα εγείξεη ηελ αγσγή ηνπ θνηλνχ αζηηθνχ δηθαίνπ θαη λα δεηήζεη πιήξε 

απνδεκίσζε κφλν φηαλ ην αηχρεκα κπνξεί λα απνδνζεί ζε δφιν ηνπ εξγνδφηε ή ησλ 

πξνζηεζέλησλ ηνπ ή φηαλ επήιζε ζε εξγαζία ζηελ νπνία δελ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο λφκσλ, 

δηαηαγκάησλ ή θαλνληζκψλ γηα ηνπο φξνπο αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εμαηηίαο ηεο κε 

ηεξήζεσο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, αλαθέξνληαη ζηελ επηδίθαζε απνδεκηψζεσο γηα πεξηνπζηαθή 

δεκία θαη φρη ζηε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ αλσηέξσ 

λφκν θαη εθαξκφδνληαη γηα απηφ κφλν νη γεληθέο δηαηάμεηο. 
394

 

Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε ή ςπρηθή νδχλε, νθείιεηαη θαη επί ηνπ εξγαηηθνχ 

αηπρήκαηνο, φηαλ ζπληξέρνπλ νη φξνη ηεο αδηθνπξαμίαο (ΑΚ 299, 300, 914, 932, ά. 1 θαη 16 Ν. 

551/1915). Αδηθνπξαμία ππάξρεη φρη κφλν, φηαλ ζπληξέρεη ε εηδηθή ακέιεηα ηνπ ά. 16 § 1 Ν. 

551/1915, αιιά θαη φηαλ ζπληέιεζε ζηελ επέιεπζε ηνπ αηπρήκαηνο πηαίζκα ηνπ εξγνδφηε ή 

ησλ πξνζηεζέλησλ απφ απηφλ, κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 914 ΑΚ, δειαδή αξθεί λα ζπληξέρεη 

νπνηαδήπνηε ακέιεηα απηψλ θαη φρη κφλν ε εηδηθή ακέιεηα πεξί ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ αζθαιείαο 

ηνπ άξζξνπ 16 § 1 ηνπ Ν. 551/1915. 
395
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 ΑΠ 224/1990, ΔιιΓλε 31, ζ. 1015.  
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 ΑΠ 654/2009, ΝνΒ 2010, ζει. 133. 
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 ΑΠ 1166/2008, ΝνΒ 2009, VI. 
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Γελ πξφθεηηαη, σζηφζν γηα εξγαηηθφ αηχρεκα φηαλ ππάιιεινο ηξάπεδαο απεβίσζε ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν απφ αλαθνπή θαξδηάο δηφηη ήηαλ «βαξχο θαπληζηήο». 
396

 Δπί ζαλάηνπ ηνπ 

κηζζσηνχ, ζπλεπεία εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, ε δπλάκελε λα επηδηθαζζεί ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

ζχκαηνο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο θαη ε απνδεκίσζε γηα ζηέξεζε 

δηαηξνθήο ή ππεξεζηψλ, άκεζν παξαγσγηθφ αίηην έρνπζα ηελ παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη 

ηελ θαη’ απηήλ ζαλάησζε ηνπ κηζζσηνχ, εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 975 αξ. 3 ΚΠνιΓ. 
397

  

ε ζρέζε κε ηελ ηπρφλ ζπλππαηηηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ 

αηπρήκαηνο παξαηεξεηέα είλαη ηα αθφινπζα επί ηε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ: Ο παζψλ, αλεηδίθεπηνο εξγάηεο, δελ γλψξηδε ηε ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο, δελ είρε 

ελεκεξσζεί θαη δελ είρε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά δηφηη δελ ηνπ ρνξεγήζεθαλ, νχηε ν ίδηνο 

θξφληηζε λα πξνκεζεπζεί.  

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 π.δ. 1073/1981 είλαη νη αθφινπζεο: «Δηο πεξηπηψζεηο θαηά 

ηαο νπνίαο ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ δελ δχλαηαη λα εμαζθαιηζζή απφιπηα είηε δηά ηεο 

εμαιείςεσο ηνπ θηλδχλνπ είηε δηά ησλ νκαδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο δηαηίζεληαη ππφ ηνπ 

εθηεινχληνο ην έξγνλ εηο ηνπο εξγαδνκέλνπο αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο. Σα αλσηέξσ κέζα 

πξνζηαζίαο πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλνλ θίλδπλνλ, λα 

επξίζθσληαη εηο αξίζηελ θαηάζηαζηλ, λα ζπληεξνχληαη πεξηνδηθψο, λα θαζαξίδσληαη θαη λα 

απνζεθεχσληαη κε επηκέιεηαλ. Αη ζπζθεπαί θαη ινηπφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη πξνζσπηθφο 

δη’ έθαζηνλ εξγαδφκελνλ, λα ειέγρεηαη θαη θαζαξίδεηαη κε επηκέιεηαλ πξηλ δηαηεζή εηο άιινλ 

εξγαδφκελνλ. Όινο ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο λα ηίζεηαη εηο ηελ δηάζεζηλ 

φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ εηο ην εξγνηάμηνλ θαη λα είλαη εηο θαηάζηαζηλ ακέζνπ ρξεζηκνπνηήζεσο. 

Οη εθηεινχληεο ην έξγνλ πξέπεη λα θξνληίδνπλ ψζηε ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζηλ αηνκηθά 

κέζα πξνζηαζίαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο εηο ηαο πεξηπηψζεηο θαηά ηαο νπνίαο απαηηείηαη 

ηνηαχηε ρξήζηο. Σα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο πξέπεη λα πξνζαξκφδσληαη εηο ηα 

αλζξσπνκεηξηθά ζηνηρεία θαη αλαηνκηθάο αλαινγίαο εθάζηνπ εξγαδνκέλνπ».  

Δθ ηεο αλαγλψζεσο ησλ άλσ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη, φηη ν εξγαδφκελνο νθείιεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηα αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ηνπ έρνπλ δηαηεζεί απφ ηνλ εξγνιάβν επεηδή δελ 

επαξθνχλ ηα νκαδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. Δάλ δελ ηνπ έρνπλ ρνξεγεζεί, ε ζπλππαηηηφηεηα δελ 
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κπνξεί λα εξείδεηαη επζέσο ζην άλσ άξζξν 102 («..ακειψο δελ θξφληηζε λα πξνζηαηεχζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 εδ. ζη΄ π.δ. 1073/1981»), αιιά ζην γεγνλφο φηη ν 

αλαζθάιηζηνο αλεηδίθεπηνο εξγαδφκελνο δελ θξφληηζε ελ γέλεη λα απηνπξνζηαηεπζεί, ιέγνληαο 

ι.ρ. ζηνλ εξγνδφηε ηνπ φηη ζα ιείςεη γηα ιίγν γηα λα πξνκεζεπζεί πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή 

αξλνχκελνο λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία κε ηηο φπνηεο ζπλέπεηεο. 
398

  

Ηδηαίηεξε πξαθηηθή ζεκαζία έρεη θαη ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηεο ΑΚ 931 θαη ησλ εηδηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. 
399

 Καηά ηελ πιεηνςεθία ηεο 

ΟιΑΠ 18/2008 
400

 ε αμίσζε εθ ηνπ άξζξνπ 931 ΑΚ έρεη πεξηνπζηαθφ ραξαθηήξα. Χο εθ ηνχηνπ, 

ζε πεξίπησζε εμ ακειείαο πξνθιεζέληνο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, φηαλ ν παζψλ εξγαδφκελνο 

ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ, ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνπζηαθήο 

ηνπ δεκίαο, δελ λνκηκνπνηείηαη παζεηηθψο λα αμηψζεη απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ θαη ηελ απηνηειή 

απνδεκίσζε απφ ην άξζξν 931 ΑΚ. Γηθαηνχηαη κφλν λα αμηψζεη απφ ηνλ εξγνδφηε ηελ κε 

πεξηνπζηαθή δεκία εθ ηνπ άξζξνπ 932 ΑΚ. Ζ απφθαζε ηεο Οινκειείαο δείρλεη λα απνθφπηεη 

ηελ λνκνινγηαθή ηάζε απηνλφκεζεο ηεο ΑΚ 931 ζε απηνηειή αμίσζε θαη, ππφ ηελ έλλνηα απηή, 

δείρλεη λα πηνζεηεί ηηο απφςεηο ηεο ζεσξίαο 
401

 πνπ δηαβάδεη ηε δηάηαμε σο έλα ερεξφ «πξφζερε» 

ζηε δηθαηνδνηηθή θξίζε. 
402

 

Ζ απφθαζε ηεο Οινκειείαο δείρλεη λα ζπλεγνξεί ππέξ ηεο άπνςεο ηνπ πεξηηηνχ ηεο ΑΚ 

931. Θα έιεγε, κάιηζηα, θαλείο φηη νη απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην ΗΚΑ δελ είλαη 

θεηδσιέο επεηδή ζπλππνινγίδνπλ ηελ αλαπεξία ή παξακφξθσζε ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κελ 

ρξεηάδεηαη λα πξνζδνζεί πιένλ θάπνηα ζρεηηθή απηνλνκία ή απηνηέιεηα ζηελ ΑΚ 931. 

Απηνηέιεηα, πνπ, πάλησο, δηαηεξείηαη, θαηά ηε λνκνινγία, ζηηο κε εξγαηηθέο αδηθνπξαμίεο ι.ρ. 

ζε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο φπνπ δελ εκπιέθεηαη ην ΗΚΑ. Έηζη, ν εμ ακειείαο 

επζπλφκελνο εξγνδφηεο δελ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηνλ παζφληα θαη κέζσ ηεο ΑΚ 931, 

δηφηη απνδεκηψλεη (επαξθψο;) ην θαηαρξεσκέλν ΗΚΑ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, εάλ ε ΑΚ 931 δελ εληάζζεην ζηα φζα απνδεκηψλεη ην ΗΚΑ, 

ηη βαζκφ αληαπφδνζεο έρνπλ νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνο ην ΗΚΑ; Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηαηί 

λα επσκηζζεί ην ΗΚΑ ηε δεκία πνπ πξνθαιεί ν εξγνδφηεο πνπ δελ θαηαβάιιεη εηζθνξέο (σο 
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γλσζηφλ ε εηζθνξνδηαθπγή είλαη κείδνλ ιεηηνπξγηθφ δήηεκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε). Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, εάλ ν παζψλ πνπ έκεηλε αλάπεξνο, παξακνξθψζεθε θιπ. δελ απνδεκησζεί 

απφ ην ΗΚΑ ηη πηζαλφηεηεο έρεη λα εηζπξάμεη απφ ηνλ εξγνδφηε πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί 

αθεξέγγπνο; 

Ζ δσεξή ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα (φπσο δείρλεη θαη ε ηζρπξή κεηνςεθία) απνηππψλεη, 

ελδερνκέλσο, πέξα απφ ηελ αλαδήηεζε δνγκαηηθήο θαζαξφηεηαο θαη ζπλέπεηαο σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΑΚ 931 θαη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη κάιηζηα φρη 

κφλν ζηε ρψξα. 

II. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ 

Μνλνκεξήο απφ ηνλ εξγνδφηε βιαπηηθή κεηαβνιή ζεσξείηαη θάζε ηξνπνπνίζε ησλ φξσλ 

εξγαζίαο πνπ πξνθαιεί άκεζε ή έκκεζε πιηθή ή εζηθή δεκία ζηνλ εξγαδφκελν. Ο ηειεπηαίνο 

πξνζηαηεχεηαη κφλν απφ ηε δηάηαμε ηεο ΑΚ 281 πνπ απαγνξεχεη ηελ θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο. 

Σέηνηα θαηαρξεζηηθή άζθεζε ηνπ δεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ εξγνδφηε θαη βιαπηηθή 

κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο απνηειεί θαη ε εθ κέξνπο ηνπ αλάζεζε ζην κηζζσηφ 

θαζεθφλησλ ππνδεέζηεξεο εηδηθφηεηαο ή ζέζεο απφ απηή πνπ ήδε θαηείρε ρσξίο λα 

δηθαηνινγείηαη απφ ππεξεζηαθέο αλάγθεο, θαηά ηξφπν πνπ ζπλεπάγεηαη δπζκελείο πιηθέο ή 

εζηθέο σο πξνο ην θχξνο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζπλέπεηεο. 
403

 

 Ζ θξίζε γηα ην αλ ην δηεπζπληηθφ δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε αζθείηαη θαηαρξεζηηθά πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηηο αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπ 

αλάγθεο / ππνρξεψζεηο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο ηεο ζπδχγνπ ηνπ, θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζίγεηαη άιινο εξγαδφκελνο ιηγφηεξν απφ ηε βιαπηηθή κεηαβνιή. 
404

 Κξίζεθε, φηη 

ππάξρεη θαηαρξεζηηθή άζθεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο, φηαλ, θαηά πξνθαλή ππέξβαζε 

ησλ νξίσλ πνπ επηβάιιεη ε θαιή πίζηε, παξαιείπεηαη απφ ηηο πξναγσγέο ππάιιεινο πνπ έρεη ηα 

απαηηνχκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα, ελψ πξνάγεηαη άιινο έλαληη ηνπ νπνίνπ απηφο 

πνπ παξαιείθζεθε ππεξέρεη θαηαθαλψο ζε νπζηαζηηθά πξνζφληα.
405

  

Οκνίσο, θξίζεθε, 
406

 φηη εηδηθά ζε ππαιιήινπο νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, κε 

βαζκνινγηθή θαηάηαμε, απνηειεί πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ε αθαίξεζε 

απφ απηφλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξντζηακέλνπ - δηεπζπληή κηαο δηεχζπλζεο θαη ε αλάζεζε ζε 
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απηφλ ππεξεζίαο ρσξίο πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν, πνπ ηζνδπλακεί κε ζέζε ηνπ ζε αδξάλεηα, κε 

ηαπηφρξνλε ηνπνζέηεζε ζηε ζέζε, απφ ηελ νπνία απνκαθξχλζεθε, ππαιιήινπ κε θαηψηεξν 

βαζκφ.  

 Άμηα κλείαο είλαη επίζεο θαη ε ππ’ αξηζκ. 6349/1988 
407

 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία «... (α) Γενληνινγηθά επηβάιιεηαη, αλ δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη 

ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη, επηζηήκνλεο ελφο νξηζκέλνπ θιάδνπ λα ηεινχλ, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ, 

ππφ ην δηνηθεηηθφ θαη ηεξαξρηθφ έιεγρν επηζηεκφλσλ πξνεξρφκελσλ απφ ηνλ ίδην θιάδν, νη 

νπνίνη πξνδήισο είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ νξζφηεξα ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο˙ ε 

ππαγσγή επηζηεκφλσλ ζην δηνηθεηηθφ ηεξαξρηθφ έιεγρν επηζηεκφλσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ 

εκθαλίδεηαη σο πεξηζζφηεξν αλαγθαία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηνηθεηηθφο ηεξαξρηθφο 

πξντζηάκελνο ζπληάζζεη θχιια πνηφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ θαίξηα ζεκαζία γηα 

ηελ ηεξαξρηθή εμέιημε ηνπ πθηζηακέλνπ. (β) Ζ ζρνιαζηηθή ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ απαζρνιήζεσο 

δελ είλαη πξσηεχνλ ζηνηρείν σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή επίδνζε θαη απφδνζε ελφο εξγαδφκελνπ 

επηζηήκνλα. (γ) ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ αληίιεςε ησλ νξγάλσλ ηεο (εξγνδφηξηαο) 

εηαηξίαο (ΔΤΓΑΠ), ε απζηεξή ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ήηαλ απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο ππήξραλ άιινη πξνζθνξφηεξνη ηξφπνη ηνπο νπνίνπο 

νξζά επηζήκαλε ην Πξσηνδηθείν: ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηεο ψξαο αθίμεσο θαη αλαρσξήζεσο ζε 

εηδηθφ βηβιίν, ζχζηεκα «θάξηαο», αηθληδηαζηηθφο έιεγρνο ησλ πξντζηακέλσλ κε κεηάβαζή ηνπο 

ζηνλ ηφπν παξνρήο ηεο εξγαζίαο θαη φρη κε απνζηνιή ππαιιήισλ ζηνλ ηφπν ηεο ειεχζεξεο - 

επηηξεπηήο - αλεμάξηεηεο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνο ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ 

ζπξσξφ ηεο πνιπθαηνηθίαο.  

Τπφ ηα δεδνκέλα απηά, ε ππαγσγή ηεο (εξγαδνκέλεο) γηαηξνχ ππφ ην δηνηθεηηθφ ηεξαξρηθφ 

έιεγρν ηνπ ρεκηθνχ πξντζηακέλνπ ηνπ Υεκείνπ (ηεο εξγνδφηξηαο ΔΤΓΑΠ) απνηειεί φλησο  

θαηαρξεζηηθή άζθεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο, ν ηξφπνο δε κε ηνλ νπνίν ηα φξγαλα ηεο 

εξγνδφηξηαο εηαηξίαο αλέιαβαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ απαζρνιήζεσο απφ 

ηελ εξγαδφκελε (γηαηξφ) απνηειεί πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηεο πνπ δεκηνπξγεί 

ππνρξέσζε ηεο εξγνδφηξηαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ ά. 57, 59, 299, 922, 926 θαη 932 ΑΚ, γηα λα 

ηεο θαηαβάιεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ ηεο 

πξνθάιεζε».  
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ην ίδην πιαίζην, θαηαρξεζηηθή θξίζεθε 
408

 ε άζθεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο, 

«φηαλ παξαιείπεηαη θαηά ηηο πξναγσγέο θάπνηνο ππάιιεινο, ν νπνίνο έρεη ηα ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά πξνζφληα, θαη αλη’ απηνχ πξνάγεηαη άιινο, έλαληη ηνπ νπνίνπ ππεξέρεη θαηαδήισο, 

θαη ψζηε ε παξάιεηςή ηνπ απηή λα είλαη θαηά θξίζε αληηθεηκεληθή, θαηαθφξσο άδηθε». ε 

δήηεκα παξάιεηςεο ππαιιήινπ απφ πξναγσγέο, φπσο ζσζηά αμηψλεη ε απφθαζε ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, επηβάιιεηαη νη απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο νπζίαο λα έρνπλ ζαθήο, πιήξεο θαη 

εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπιάρηζηνλ φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ αληηθεηκεληθά δεδνκέλα ηα νπνία πξνβιέπνπλ δηαηάμεηο λφκσλ γηα ηηο 

πξναγσγέο.  

Υξεηάδεηαη, πξάγκαηη, εμαληιεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κέξνπο ηεο ππφζεζεο 

θαη ηδηαίηεξα αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ ππφ ζχγθξηζε ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ 

απηνχ πνπ παξαιείθζεθε θαη εθείλνπ πνπ έρεη πξναρζεί. Μφλν έηζη ζα θαηαθαλνχλ: (α) ε 

ππέξβαζε πνπ έρεη θάλεη ην αξκφδην ζπκβνχιην πξναγσγψλ ηνπ εξγνδφηε, (β) ε θαηαθψξσο 

άδηθε παξάιεηςε ηνπ ππαιιήινπ πνπ παξαπνλείηαη θαη (γ) ε θαηάδειε ππεξνρή ηνπ ζε ζρέζε 

κε απηφλ πνπ έρεη πξναρζεί. Με βάζε απηά, ε θξίζε ησλ δηθαζηεξίσλ ζα είλαη δίθαηε θαη 

πεηζηηθή, αθνχ ζα ζηεξίδεηαη ηδηαίηεξα ζηα άλσ αληηθεηκεληθά δεδνκέλα.  

 Χζηφζν, δελ ζεσξήζεθε θαηαρξεζηηθή ε αθαίξεζε επνπηθψλ θαζεθφλησλ απφ 

εξγαδφκελν, εθφζνλ απηφο έπαςε λα εκπλέεη ζηνλ εξγνδφηε ηνπ εκπηζηνζχλε γηα ηελ άζθεζε 

ηέηνησλ θαζεθφλησλ. 
409

 Οκνίσο, θξίζεθε, φηη δελ είλαη θαηαρξεζηηθή ε άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ εξγνδφηε λα ηνπνζεηεί ζπγθεγθξηκέλν εξγαδφκελν σο πξντζηάκελν ελφο 

ηκήκαηνο ή θαηαζηήκαηνο ηεο επηρείξεζήο ηνπ, θαηά παξάιεηςε άιινπ κηζζσηνχ, ν νπνίνο 

ππεξέρεη, έζησ θαη θαηαθαλψο, ζε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα έλαληη ηνπ ηνπνζεηεζέληνο, 

θαζψο ε ζρεηηθή απφθαζε απνηειεί επηινγή πνπ αθνξά νπζηαζηηθά ηελ νξγάλσζε θαη 

δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. Δάλ ε πξνζβνιή έγηλε απφ αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε απηά, ηφηε ην λνκηθφ 

πξφζσπν επζχλεηαη, θαηά ην ά. 71 ΑΚ, γηα ηελ εζηθή βιάβε εθείλνπ πνπ έρεη πξνζβιεζεί, θαη 

ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 
410

 

Οκνίσο, θξίζεθε φηη ε βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο δελ απνηειεί 

θαζεαπηή πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο (ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή αμία θαη 

ππφιεςε ηνπ εξγαδνκέλνπ), κε ζπλέπεηα λα κελ παξέρεηαη ζην βιαπηφκελν κηζζσηφ δηθαίσκα 
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 ΑΠ 208/1992, Γλε 35, ζ. 1498. 

409
 ΑΠ 700/1995, ΓΔΝ 51, ζ. 1190. 

410
 ΑΠ 191/1990, ΝνΒ 39, ζ. 78. Βι. επίζεο ΟιΑΠ 25/2003, ΝνΒ 52, ζ. 1182. 
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ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο,
 411

 παξά κφλν ε πξνζηαζία ηνπ ά. 7 Ν. 

2112/1920.  

Γ. ΕΞΤΒΡΙΗ, ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΤΚΟΥΑΝΣΙΚΗ ΔΤΥΗΜΗΗ 

 Γηα λα γελλεζεί ε αμίσζε πξνζηαζίαο απφ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ ά. 57, 59, 914, 920 θαη 932 ΑΚ πνπ εθαξκφδνληαη θαη επί ηεο αζηηθήο επζχλεο 

ζπληάθηε επηιήςηκνπ δεκνζηεχκαηνο ζηνλ ηχπν, εθηφο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Ν. 

1178/1981, ζα πξέπεη ε πξνζβνιή λα είλαη παξάλνκε, λα αληίθεηηαη δειαδή ζε δηάηαμε πνπ 

απαγνξεχεη ζπγθεθξηκέλε πξάμε, κε ηελ νπνία πξνζβάιιεηαη νξηζκέλε έθθαλζε απηήο, είλαη δε 

αδηάθνξν ζε πνηφ ηκήκα ηνπ δηθαίνπ βξίζθεηαη ε δηάηαμε πνπ απαγνξεχεη ηελ πξνζβνιή. Έηζη, 

ε πξνζβνιή κπνξεί λα πξνέιζεη θαη απφ πνηληθά θνιάζηκα πξάμε, φπσο εμχβξηζε, απιή 

δπζθήκεζε ή ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηηκσξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ησλ ά. 361, 362 θαη 363 ΠΚ. 
412

 

I. KΑΣΟΦΤΡΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΣΟ Α. 920 ΑΚ  

Με ην ά. 920 ΑΚ ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ά. 914 ΑΚ γηα ηελ αδηθνπξαμία θαη ηα ά. 362 - 363 ΠΚ γηα ηε δπζθήκεζε θαη γηα ηε 

ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, δειαδή γηα ην ίδην ζέκα απφ ηελ πιεπξά ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ. 

Δηδηθά ζην ά. 920 ΑΚ νξίδεηαη φηη: «φπνηνο, γλσξίδνληαο ή ππαίηηα αγλνψληαο, ππνζηεξίδεη ή 

δηαδίδεη αλαιεζείο εηδήζεηο πνπ εθζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πίζηε, ην επάγγεικα ή ην κέιινλ 

άιινπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ απνδεκηψζεη». 

Ζ δηάηαμε ηνπ ά. 920 ΑΚ έρεη ζθνπφ ηελ θαηνρχξσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηηκήο 

θαηεπζείαλ, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε εμάιινπ λα ζπλαρζεί απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

ά. 57 θαη 914 ΑΚ, σο ππαίηηα πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Πιελ φκσο, κε 

ην ά. 920 ΑΚ αίξεηαη θάζε ελδερφκελε ακθηζβήηεζε σο πξνο ηελ ππαγσγή ηεο πίζηεο, ηνπ 

επαγγέικαηνο ή ηνπ κέιινληνο ζηηο εθθάλζεηο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 
413

 

II. ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΨΝ ΑΡΘΡΨΝ 361, 362 ΚΑΙ 363 ΠΚ  

Γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ησλ εγθιεκάησλ ησλ ά. 362 θαη 363 

ΠΚ απαηηείηαη ηζρπξηζκφο ε δηάδνζε (θαηά ηελ έλλνηα πνπ θαζνξίδεηαη θαη ζηε δηάηαμε ηνπ ά. 

920 ΑΚ) απφ ηνλ ππαίηην, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ελψπηνλ ηξίηνπ, γηα θάπνηνλ άιιν γεγνλφηνο 

πνπ ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ηελ ηηκή ή ηελ ππφιεςή ηνπ. Χο ηζρπξηζκφο ζεσξείηαη ε 
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 ΜνλΠξΚηιθ 59/1985, Αξκ. ΛΘ ,́ 1985, ζ. 563 επ. (564). 

412
 ΑΠ 1486/2010, ζε: www.areiospagos.gr. 

413
 Δ. Αλαπιηψηε - Βαδαίνπ, φ.π., ζ. 171.  



ΗΗ. ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 
 

159 

αλαθνίλσζε πξνεξρνκέλε εμ ηδίαο πεπνηζήζεσο (: γλψκεο) ή εθ κεηαδφζεσο απφ ηξίην 

πξφζσπν. Αληίζεηα, δηάδνζε πθίζηαηαη, φηαλ ιακβάλεη ρψξα κεηάδνζε ηεο απφ άιινλ 

γελνκέλεο αλαθνίλσζεο. Ο ηζρπξηζκφο ή ε δηάδνζε επηβάιιεηαη λα γίλεηαη ελψπηνλ ηξίηνπ. 
414

 

Απηφ ην νπνίν αμηνινγείηαη είλαη ην γεγνλφο, δειαδή νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

θφζκνπ, αλαγφκελν ζην παξφλ ή παξειζφλ, ππνπίπηνλ ζηηο αηζζήζεηο θαη δπλάκελν λα 

απνδεηρζεί, αληίθεηηαη δε πξνο ηελ εζηθή θαη εππξέπεηα. Αληηθείκελν πξνζβνιήο είλαη ε ηηκή θαη 

ε ππφιεςε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ σο ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ο λφκνο ζεσξεί σο 

πξνζηαηεπφκελν αγαζφ ηελ ηηκή ή ηελ ππφιεςε ηνπ πξνζψπνπ, ην νπνίν είλαη κέινο κηαο 

νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο θαη θηλείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλαιιαθηηθήο επζχηεηαο.  

Ζ ηηκή ηνπ πξνζψπνπ ζεκειηψλεηαη επί ηεο εζηθήο αμίαο, ε νπνία πεγή έρεη ηελ 

αηνκηθφηεηα θαη εθδειψλεηαη κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο. Γελ απνθιείεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ 

γεγνλφηνο λα ππαρζνχλ θαη ε έθθξαζε γλψκεο ή αμηνινγηθήο θξίζεο αθφκε δε θαη 

ραξαθηεξηζκφο, νζάθηο, φκσο, ακέζσο ή εκκέζσο ππνθξχπηνληαη ζπκβάληα θαη αληηθεηκεληθά 

εθδεισηηθά ζηνηρεία σο πξαγκαηηθά γεγνλφηα, ηα νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ζπληζηνχλ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, δειαδή κφλν φηαλ ζπλδένληαη θαη ζρεηίδνληαη κε ην 

γεγνλφο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε νπζηαζηηθψο λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ηνπο 

βαξχηεηα, άιισο κπνξεί λα απνηεινχλ εμχβξηζε θαηά ην ά. 361 ΠΚ.  

Δμάιινπ, γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο ππνθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηεο δπζθήκεζεο απαηηείηαη 

γλψζε, φηη ην ηζρπξηδφκελν ή δηαδηδφκελν ελψπηνλ ηξίηνπ γεγνλφο είλαη θαηάιιειν λα βιάςεη 

ηελ ηηκή ή ηελ ππφιεςε άιινπ θαη ζέιεζε ηνπ δξάζηε λα ηζρπξηζηεί ελψπηνλ ηξίηνπ ή λα 

δηαδψζεη ην βιαπηηθφ γεγνλφο, ελψ γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο ππνθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηνπ 

εγθιήκαηνο ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο, απαηηείηαη επηπιένλ θαη ε γλψζε ηνπ δξάζηε φηη ην 

γεγνλφο είλαη ςεπδέο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ν δξάζηεο δελ γλψξηδε ην ςεπδέο ηνπ 

γεγνλφηνο πνπ ηζρπξίζηεθε ή δηέδσζε ή είρε ακθηβνιίεο γηα απηφ, δελ ζηνηρεηνζεηείηαη ην 

έγθιεκα ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο, παξακέλεη φκσο ε απιή δπζθήκεζε 
415

 σο 

πξνζβάιινπζα επίζεο ηελ πξνζσπηθφηεηα ζε βαζκφ κε αλεθηφ, εθηφο αλ ζπληξέρεη θάπνηα απφ 

ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην ά. 367 § 1 ΠΚ πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο αίξνπλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα 

ηεο πξάμεο. 

 Γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο απαηηείηαη: (α) ν 

ηζρπξηζκφο ή ε δηάδνζε απφ ηνλ ππαίηην, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ελψπηνλ ηξίηνπ γηα θάπνηνλ 
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 ΑΠ 73/2002, ΔιιΓλε 43, ζ. 857. 
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άιινλ γεγνλφηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ηελ ηηκή ή ηελ ππφιεςε ηνπ ηειεπηαίνπ, (β) ην 

γεγνλφο απηφ λα είλαη ςεπδέο θαη ν δξάζηεο λα ηειεί ελ γλψζεη ηνπ ςεχδνπο απηνχ θαη (γ) δφιηα 

πξναίξεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ηνπ δξάζηε φηη ην ηζρπξηδφκελν ή δηαδηδφκελν 

γεγνλφο είλαη πξφζθνξν λα βιάςεη ηελ ηηκή ή ηελ ππφιεςε ηνπ άιινπ θαη ηελ ζέιεζή ηνπ λα 

ηζρπξηζηεί ή λα δηαδψζεη ηνχην. 
416

 Πεξίπησζε δπζθήκεζεο είλαη δπλαηή θαη δηα ηειενπηηθήο 

εθπνκπήο. 
417

  

III . ΛΟΓΟΙ ΑΡΗ ΣΟΤ ΑΔΙΚΟΤ ΚΑΣΑ ΣΟ Α. 367 ΠΚ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ 

χκθσλα κε ην ά. 367 § 1 ΠΚ: «Γελ απνηεινχλ άδηθε πξάμε: (α) νη δπζκελείο θξίζεηο γηα 

επηζηεκνληθέο, θαιιηηερληθέο ή επαγγεικαηηθέο εξγαζίεο˙ (β) νη δπζκελείο εθθξάζεηο πνπ 

πεξηέρνληαη ζε έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο γηα αληηθείκελα πνπ αλάγνληαη ζηνλ θχθιν ηεο 

ππεξεζίαο ηεο, θαζψο θαη (γ) νη εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηελ εθηέιεζε λφκηκσλ 

θαζεθφλησλ, ηελ άζθεζε λφκηκεο εμνπζίαο ή γηα ηε δηαθχιαμε (πξνζηαζία) δηθαηψκαηνο ή απφ 

άιιν δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ ή (δ) ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο». χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ: «Ζ πξνεγνχκελε δηάηαμε δελ εθαξκφδεηαη: (α) φηαλ νη παξαπάλσ θξίζεηο θαη 

εθδειψζεηο πεξηέρνπλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο πξάμεο ηνπ ά. 363 (ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε), 

θαζψο θαη (β) φηαλ απφ ηνλ ηξφπν ηεο εθδήισζεο ή απφ ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

ηειέζηεθε ε πξάμε, πξνθχπηεη ζθνπφο εμχβξηζεο».  

Ο ιφγνο απηφο άξζεσο ηνπ παξαλφκνπ εθαξκφδεηαη κάιηζηα ζε θάζε πεξίπησζε 

πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη φρη κφλν ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηεο ηηκήο, κε ηεινινγηθή 

δηαζηνιή ηεο 367 § 1 ΠΚ. 418
 Γίλεηαη, δειαδή, πιένλ επξέσο δεθηφ φηη ε δηάηαμε απηή 

αληαλαθιά έλα γεληθφηεξν ξπζκηζηηθφ πλεχκα ηνπ λνκνζέηε, εθπέκπεη δε κία επξεία 

αθηηλνβνιία πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, εθηεηλψκελε θαη ζην ρψξν ηνπ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 
419
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 ΑΠ 666/2003, ΔιιΓλε 44, ζ. 1462. Βι. εηδηθφηεξα: Π. Βνγηαηδή, ΝνΒ 57, ζ. 293 επ. 
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 Σέηνηα είλαη ε πεξίπησζε ηεο ΑΠ 333/2010, ΝνΒ 2010, ζει. 1753. 

418
 Βι. Η. Καξάθσζηα, Πξνζσπηθφηεηα θαη ηχπνο, 2000, ζει. 28, Εεκηαλίηε, ΠνηλΓηθ 2000, ζει. 296, Βξεηηνχ 

ΓίΜΔΔ, ζει. 2007, ζει. 72 επ, Α. Καξακπαηδφο, Πξνζβνιή πξνζσπηθφηεηαο δηα ηνπ ηχπνπ, παξαηεξήζεηο ζηελ 

ππ’αξηζκ. 385/2011 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ΝνΒ 2011, ζει. 1217 επ (1218). 

419
 Ηδίσο ΑΠ 1339/2008, ΥξΗΓ 2009, ζει. 309: « [Ζ 367 ΠΚ] γηα ηελ ελφηεηα ηεο έλλνκεο ηάμεο εθαξκφδεηαη 

αλαινγηθά θαη ζην ρψξν ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, φπσο απηφ νξηνζεηείηαη απφ ηηο […] δηαηάμεηο ησλ ά. 57-59 ΑΚ». 

Έηζη θαη ΔθΑζ 5538/2006, ΝνΒ 2007, ζει. 1079, κε ζεκείσζε Αιεμαλδξή. 
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Έρεη θξηζεί, 
420

 φηη αίξεηαη ν άδηθνο ραξαθηήξαο ηεο θαηά ην ά. 361 ΠΚ εμπβξηζηηθήο ή ηεο 

θαηά ην ά. 362 ΠΚ δπζθεκεζηηθήο εθδήισζεο θαη φηαλ απηέο, εθηφο άιισλ, γίλνληαη γηα ηε 

δηαθχιαμε (πξνζηαζία) δηθαηψκαηνο ή απφ άιιν δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ ή ζε αλάινγεο 

πεξηπηψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνηεινχλ ην επηβαιιφκελν 

θαη αληηθεηκεληθψο αλαγθαίν κέζν γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ή ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο θαη ν ζθνπφο ηνπ δξάζηε δελ θαηεπζχλεηαη ζηελ πξνζβνιή ηεο 

ηηκήο ηνπ άιινπ. Σέηνηα πεξίπησζε εθδήισζεο δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζπληξέρεη, φηαλ 

ε εθδήισζε απηή, απνηειψληαο πεξηερφκελν νθεηιφκελεο ή επηζπκεηήο θξνληίδαο ηνπ δξάζηε 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθνπνχ ηνπ, δελ είλαη αληίζεηε κε ην δίθαην θαη ηα ρξεζηά ήζε θαη 

ηζνζηαζκίδεηαη, ή δελ είλαη θαλεξά δπζαλάινγε, κε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζθνπνχ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε άιιν ηξφπν.  

Γηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ πνπ αίξεη ην άδηθν ησλ αδηθεκάησλ ηεο δπζθήκεζεο θαη ηεο 

εμχβξηζεο είλαη θαη εθείλν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, ν νπνίνο έρεη θαζήθνλ λα ειέγρεη θαη επηθξίλεη 

ηηο πξάμεηο ησλ αζθνχλησλ έξγν δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, πιελ φκσο ε δεκφζηα θξηηηθή 

ηέηνησλ πξνζψπσλ επηηξέπεηαη εθφζνλ αθνξά ζην δεκφζην βίν ηνπο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

αλαγθαίν θαη επηβεβιεκέλν κέζν αζθήζεσο ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ έξγνπ. 
421

 

Σέηνην ελδηαθέξνλ, πνπ πεγάδεη απφ ηελ ειεπζεξία θαη ηελ θνηλσληθή απνζηνιή ηνπ 

ηχπνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ εθεκεξίδσλ, ηηο νπνίεο πξνζηαηεχνπλ ην χληαγκα θαη νη λφκνη, έρνπλ 

θαη ηα πξφζσπα πνπ ακέζσο ζπλδένληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ άλσ κέζσλ ελεκέξσζεο γηα ηε 

δεκνζίεπζε εηδήζεσλ θαη θαηαρψξηζε γεγνλφησλ, σο θαη ζρνιίσλ, ζρεηηθψλ κε ηε ζπκπεξηθνξά 

πξνζψπσλ γηα ηα νπνία ελδηαθέξεηαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Έηζη, είλαη επηηξεπηά δεκνζηεχκαηα 

γηα ηελ πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη θαηαηφπηζε ηνπ θνηλνχ, ζπλνδεπφκελα θαη απφ νμεία 

αθφκε θξηηηθή θαη δπζκελείο ραξαθηεξηζκνχο ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη.  

Έηζη, ι.ρ. θξίζεθε 
422

 φηη επηηξεπηψο δεκνζηεχνληαη εηδήζεηο θαη ζρφιηα ζπλνδεπφκελα 

απφ δπζκελείο ραξαθηεξηζκνχο ζε βάξνο πνιηηηθνχ πξνζψπνπ αηνκηθά, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φκσο φηη ηα ζρφιηα θαη νη εηδήζεηο λα αθνξνχλ αηνκηθά ην ίδην πνιηηηθφ πξφζσπν θαη φρη 

ζπλνιηθά ηνλ πνιηηηθφ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη δελ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

ά. 367 § 2 ΠΚ, δειαδή φηαλ νη επίκαρεο θξίζεηο πεξηέρνπλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

αδηθήκαηνο ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο ηνπ ά. 363 ΠΚ ή φηαλ απφ ηνλ ηξφπν εθδήισζεο ή 

                                                           
420

 ΑΠ 73/2002, ΔιιΓλε 43, ζ. 857. 

421
 Έηζη ΑΠ 1407/2009, ΝνΒ 2010, ζει. 470. 

422
 ΑΠ 1486/2010, ζε: www. areiospagos.gr. 
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ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ηειέζηεθε ε πξάμε πξνθχπηεη ζθνπφο εμχβξηζεο, δειαδή 

πξφζεζε πνπ θαηεπζχλεηαη εηδηθά ζηελ πξνζβνιή ηεο ηηκήο ηνπ άιινπ. 
423

 

Καη ζηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν άδηθνο ραξαθηήξαο ηεο εμπβξηζηηθήο ή δπζθεκεζηηθήο 

εθδειψζεσο δελ αίξεηαη θαη ζπλεπψο παξακέλεη ε παξαλνκία νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

αδηθνπξαμίαο, φηαλ ε άλσ εθδήισζε απνηειεί ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε ή φηαλ απφ ηνλ ηξφπν 

θαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ έγηλε απηή πξνθχπηεη ζθνπφο εμπβξίζεσο, δειαδή ζθνπφο πνπ 

θαηεπζχλεηαη εηδηθψο ζε πξνζβνιή ηεο ηηκήο άιινπ κε ακθηζβήηεζε ηεο εζηθήο ή θνηλσληθήο 

αμίαο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ή κε πεξηθξφλεζε απηνχ.  

Ο εηδηθφο ζθνπφο εμπβξίζεσο, σο λνκηθή έλλνηα, ειέγρεηαη απφ ηνλ Άξεην Πάγν. Οξζψο, 

έγηλε δεθηφ ζηελ ππ’ αξηζκ. απφθαζε 1197/2010 
424

 ηνπ Αξείνπ Πάγνπ φηη: «εηδηθφο ζθνπφο 

εμχβξηζεο εκθαίλεηαη ζηνλ ηξφπν εθδήισζεο ηεο πξνζβιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φηαλ απηφο δελ 

ήηαλ αληηθεηκεληθά αλαγθαίνο γηα ηελ απφδνζε ηεο ζθέςεο απηνχ πνπ θέξεηαη φηη ελεξγεί απφ 

δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ θαη ν νπνίνο, παξά ηαχηα, ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ηξφπν απηφ γηα λα 

πξνζβάιιεη ηελ ηηκή ηνπ άιινπ». 
425

 Με ηελ απφθαζε απηή αλαηξέζεθε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ 

γηα αλεπαξθείο αηηηνινγίεο πνπ δέρζεθε, φηη ε αλαθνίλσζε ζε ηειενπηηθή εθπνκπή 

απνινγεηηθνχ ππνκλήκαηνο θαηεγνξνπκέλνπ εκπιέθνληαο ηνλ παηέξα ηνπ απαρζέληνο ζηελ 

απαγσγή ηνπ πηνχ ηνπ, επί ζθνπψ εμαπάηεζεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ήηαλ δηθαηνινγεκέλε θαη 

κε άδηθε (ά. 10 § 1, 14 § 1 Ν. 53/1974, 57-59 θαη 914 ΑΚ, 361-363 θαη 367 ΠΚ, ά. κφλν Ν. 

1178/1981, α. 4 § 10 Ν. 2228/1995, ά. 559 αξ. 19 ΚΠνιΓ). 

Ζ άλσ απφθαζε 
426

 δίδεη κάιηζηα έλαπζκα γηα ηε δηαηχπσζε ησλ αθφινπζσλ ζθέςεσλ. Ζ 

απφθαζε εληνπίδεη, νξζψο, ηνπο ηφπνπο φπνπ νη αηηηνινγίεο ηεο εθεηεηαθήο είλαη αλεπαξθείο. 

Με νηθνλνκία θαη ππθλφηεηα ιφγνπ, εκκέζσο αλαδεηθλχεη ηξία δεηήκαηα, θαίξηα ζηελ 

ηειενπηηθή ελεκέξσζε.  

Πξψηνλ, ην δήηεκα ησλ βνπβψλ ηίηισλ – ζρνιίσλ θαη «ηνπ φινπ ζθεληθνχ» πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε θαη θαηά πφζν ιεηηνπξγνχλ ππαηληθηηθά ελ ζρέζεη κε ηπρνχζα 

αμηνινγηθψο νπδέηεξε εθθνξά πξνθνξηθνχ ιφγνπ (ξεπνξηάδ) ή επηηξεπηψο θξηηηθνχ ιφγνπ.  

Γεχηεξνλ, ηελ πξνζπάζεηα εμαθξίβσζεο ηεο αιήζεηαο ή κε ησλ ζρνιηαδνκέλσλ.  

                                                           
423

 ΑΠ 1048/2010, ΑΠ 1486/2010 θαη ΑΠ 1030/2009 ζε: www.areiospagos.gr. 

424
 ΑΠ 1197/2010, ΝνΒ 2011, ζει. 307. Βι. επίζεο, ΑΠ 825/2002, ΔιιΓλε 44, ζ. 987. Βι. θαη Η. Καηξά, Δμάβηβινο, 

2006, Γ 111. 

425
 Οκνίσο, είρε θξίλεη θαη ε ΑΠ 1021/2009, ΝνΒ 2010, ζει. 916 επ. 

426
 ΑΠ 1197/2010, ΝνΒ 2011, ζει. 307. 
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Σξίηνλ, φηη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ πνπ ζπληζηά δηθαηνινγεκέλν θνηλσληθφ ζπκθέξνλ, 
427

 

ηθαλφ λα άξεη ην άδηθν, δελ δηελεξγείηαη απφ κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη ζσκαηεία, αιιά 

απφ εηαηξίεο πνπ επιφγσο ζθνπνχλ ζε θέξδνο κέζσ αχμεζεο ηεο ηειεζέαζεο.  

Δθείλν πνπ δελ ζίγεη ε άλσ απφθαζε, επεηδή είηε δελ εηέζε, θπξίσο φκσο επεηδή δελ 

ππάξρεη έξεηζκα ζην ζεηηθφ δίθαην, 
428

 είλαη ην θνηλσληνινγηθψο παζίδειν, δειαδή, φηη ε επί 

παξαβίαζεο ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο αλάθξηζεο ζπιινγή ηνπ πιηθνχ ηεο (ππνκλήκαηα θιπ.) θαη ε, 

ελ ζπλερεία, ηειενπηηθή ηνπο αμηνπνίεζε: (α) Διαρηζηνπνηεί ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ 

πξνβαιιφκελσλ ελεκεξσηηθψλ εθπνκπψλ 
429

 θαη έηζη, ζπρλά, κεηψλεη ηε ζπδήηεζε γηα εθπνκπέο 

κεγαιχηεξνπ θφζηνπο πνπ ζπλήζσο πςψλνπλ ηνλ πήρε πνηφηεηαο, (β) δεκηνπξγεί έδαθνο γηα 

παξάιιειεο αλαθξίζεηο (κε ηε κε δηθνλνκηθή έλλνηα ηνπ φξνπ), επί ζθνπψ εμαθξηβψζεσο θαη 

δηαζηαπξψζεσο ηεο αιήζεηαο πξνο πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ, θαη κε παξάπιεπξν, αλ φρη άκεζα 

ζθνπνχκελν, φθεινο ηελ αχμεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ εζφδσλ, (γ) αλαθξίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη 

ηαρχηεξεο απφ ηηο επίζεκεο θαη, κέζσ ηεο εγγελνχο δχλακεο ππνβνιήο ηνπ κέζνπ, θεξδίδνπλ ζε 

πεηζψ, φζν πεξηζζφηεξν θάλνπλ ρξήζε ππαηληγκψλ, ζπρλά αληηζηηθηηθψλ ζηνλ νπδέηεξν 

πξνθνξηθφ ιφγν (αθφκε θαη εάλ είλαη απαιιαγκέλνο απφ εθθξαζηαθέο, λεπκαηηθέο ζπλδειψζεηο 

ηνπ νκηινχληνο, ππνλνκεπηηθέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ιφγνπ ηνπ) θαη (δ) δίδνπλ έξεηζκα ζηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο λα ηζρπξηζηνχλ, φηαλ ελδερνκέλσο θιεζνχλ λα απνδείμνπλ φηη δελ 

είραλ γλψζε ηεο αλαιήζεηαο, φηη ε εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο είλαη, θαηά ηα ινηπά, έξγν ηεο 

επίζεκεο αλάθξηζεο πνπ, θαηά ηνλ ρξφλν πξνβνιήο ηεο εθπνκπήο, δελ είρε πεξαηψζεη ην έξγν 

ηεο. 

IV. ΛΟΙΠΕ ΠΟΙΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ  

ε φζα αλσηέξσ πξναλαθέξζεθαλ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΚ, νη νπνίεο 

ακέζσο, ή εκκέζσο, πξνζηαηεχνπλ ην θχξνο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ 

                                                           
427

 Ν. Αιηβηδάηνο, Ηδησηηθφηεηα θαη δεκνζηνπνίεζε, ΓίΜΔΔ 2005, ζει. 14. 

428
 Ζ εθαξκνγή ηνπ ά. 234 ΠΚ ζηελ αλαθξηηηθή δηαδηθαζία δελ είλαη επρεξήο, δίρσο, νξηαθήο νξζφηεηαο, 

δηαζηαιηηθή εθαξκνγή. Δπί ηνπ εάλ ε απαγφξεπζε δεκνζίεπζεο εγγξάθνπ ηεο πνηληθήο πξνδηθαζίαο πξέπεη λα 

επαλεμνπιηζηεί κε πνηληθή θχξσζε, αλάινγε ηεο πεξηερφκελεο ζηνλ κεηαμηθφ λφκν πεξί ηχπνπ (ά. 39 § 1 εδ. β  ́ΑΝ 

1092/1938) ηάζζεηαη θαηαθαηηθψο ν Ζ. Αλαγλσζηφπνπινο, Ζ πνηληθή πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο έλαληη ησλ 

ΜΜΔ, ΝνΒ 2009, ζει. 39. Ζ θαηάξγεζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο θαη, ε επί ζεηξά εηψλ δεκνζίεπζε εγγξάθσλ ηεο 

πνηληθήο πξνδηθαζίαο, καξηπξεί πνιιά γηα ην πψο ε απαιιαγή απφ ην ηζηνξηθφ βάξνο θαη ηελ ηζηνξηθή εηθφλα ηνπ 

απηαξρηζκνχ έρεη σο αθνχζην ηίκεκα ηελ ειεπζεξηφηεηα. 

429
 Δλδηαθέξνπζα θαη δηδαθηηθή είλαη ε λνκνζεηηθή πεξηπέηεηα αδεηνδφηεζεο ησλ ζηαζκψλ πνπ ηηο πξνβάιινπλ, 

φπσο απνηππψλεηαη ζηελ πξφζθαηε ζηελ ΟιηΔ 3578/2010, ΝνΒ 2010, ζει. 2513 θαη ζε: 

www.constitutionalism.gr. 



ΗΗ. ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 
 

164 

αλεμαξηεζία ηεο θξίζεσο ησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ αιιά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ. Δδψ αλήθεη, π.ρ. ε δηάηαμε ηνπ ά. 252 ΠΚ γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ 

ππεξεζηαθνχ απνξξήηνπ 
430

 ζε ζπλδπαζκφ πξνο ην ά. 241 ΚΠΓ πνπ πξνβιέπεη ηνλ κε δεκφζην 

ραξαθηήξα ηεο αλαθξίζεσο. 
431

  

Δδψ αλήθνπλ, επίζεο, ην ά. 371 ΠΚ γηα ηελ παξαβίαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο 

θαη ην ά. 370Α ΠΚ γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ηειεθσληθψλ ή άιισλ ηδησηηθψλ 

ζπλνκηιηψλ θαη ηε καγλεηνζθφπεζε ή ηελ θαη’ άιινλ ηξφπν θαηαγξαθή κε δεκφζησλ πξάμεσλ. 

Σν ά. 370Α ΠΚ ππέζηε - θαη πάιη – πξνζθάησο ηξνπνπνίεζε (ά. 10 § 1 Ν. 3674/2008) κε ηελ 

νπνία πξνήρζεζαλ ζε θαθνπξγήκαηα φιεο νη πξνβιεπφκελεο ζηηο §§ 1-3 πξάμεηο. Ζ αχμεζε ησλ 

πνηλψλ γηα ηηο ππφ ζπδήηεζε πξάμεηο ζπλδπάζηεθε κε ηελ εμάιεηςε ηνπ εηδηθνχ ιφγνπ άξζεσο 

ηνπ αδίθνπ ηεο πξψελ § 4 ηνπ ά. 370Α ΠΚ 
432

  

Ζ αχμεζε ησλ πνηλψλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 177 ΚΠΓ (άξζξν 10 § 2 

ηνπ Ν. 3674/2008), 
433

 ην νπνίν απαγνξεχεη πιένλ απνιχησο ηελ ρξήζε ζηελ πνηληθή δίθε 

απνδεηθηηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε αμηφπνηλεο πξάμεηο ή κέζσ απηψλ είηε γηα ηελ 

ζεκειίσζε ηεο ελνρήο είηε γηα ηελ απφδεημε ηεο αζσφηεηαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη κάιηζηα 

ρσξίο ηε δπλαηφηεηα ηεο θαη’ εμαίξεζε ρξήζεσο ηέηνησλ απνδείμεσλ γηα πξάμεηο πνπ 

απεηινχληαη κε ηζφβηα θάζεηξμε, φπσο πξνέβιεπε ε παιαηά § 2 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ.  

εκεησηένλ φηη ην άξζξν 370Α ΠΚ απεηιεί κε πνηλή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ππνθινπή 

ζπλνκηιίαο ηξίησλ θαη ηελ θαηαγξαθή κε δεκνζίσλ πξάμεσλ απφ ηξίηνλ, θαζψο θαη ηελ 

θαηαγξαθή ηεο ζπλνκηιίαο απφ έλαλ εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηήλ, φρη φκσο θαη ηελ 

θαηαγξαθή κηαο κε δεκφζηαο πξάμεο απφ έλαλ εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηήλ. Αληηζέησο, ε 

                                                           
430

 Ν. Μπηηδηιέθεο, Τπεξεζηαθά Δγθιήκαηα, 2001, ζει. 271 επ. 

431
 Ν. Αλδξνπιάθεο, Θεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο πνηληθήο δίθεο, 2007, ζει. 157 επ., Α. Καξξάο, Πνηληθφ Γηθνλνκηθφ 

Γίθαην, 2007, ζει. 373. 

432
 Δχζηνρε ε θξηηηθή ηεο Δ. πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ, Σν άξζξν 370 Α ΠΚ θαη νη πξφζθαηεο εμαγγειίεο γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπ, ΠνηλΓηθ 2008, ζει. 462 επ. Χο «λνκνζέηε ησλ ππεξβνιψλ» ραξαθηεξίδεη ηνλ εκέηεξν λνκνζέηε 

ν Η. Μαλσιεδάθεο, Ζ πνηληθή πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο, ΠνηλΓηθ 2008, ζει. 336, «φηαλ ππφ ην θξάηνο παληθνχ 

απέλαληη ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πηζηεχεη … φηη κε απζηεξέο πνηληθέο ξπζκίζεηο θαη παξάινγεο επηηαγέο ζα 

ιχζεη απηά ηα πξνβιήκαηα». 

433 Γηα ηα ζρεηηθά δεηήκαηα βι. π.ρ. Α. Υαξαιακπάθε, Σν αμηφπνηλν ησλ ππνθινπψλ θαη ε δηθνλνκηθή κεηαρείξηζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο ΝνΒ 2002, 1061 επ. Απφ ηελ πξφζθαηε λνκνινγία βι. ΑΠ 1537/2007, ΠνηλΥξ ΝΖ ,́ζει. 216 = ΝνΒ 

2008, ζει 1899, κε παξαηεξήζεηο . Υνχξζνγινπ, θαη επ’ απηήο Α. Καξξά, Κξηηηθέο παξαηεξήζεηο ζηελ πνηληθή 

δηθνλνκηθή λνκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά ην έηνο 2007, ΠνηλΛνγ 2007, ζει.1493 επ. Βι. επίζεο ΔγθΔηζΑΠ (Β. 

Μαξθή ) 4/2008, ΠνηλΓηθ 2008, ζει. 430, Ν. Κνπξάθε, Απνθάιπςε «ζθαλδάισλ» κε αζέκηηα ηερλνινγηθά κέζα θαη 

πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, ΓηΜΔΔ 2008, ζει. 300 επ. 



ΗΗ. ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 
 

165 

παιαηφηεξε αληίζηνηρε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 370Β ΠΚ, ε νπνία είρε εηζαρζεί ην έηνο 1991 

(άξζξν 31 ηνπ λ. 1941/91), πξνέβιεπε σο αμηφπνηλε ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν απνηχπσζε «κε 

θάζε είδνπο ζπζθεπή ερνιεςίαο ή εηθνλνιεςίαο ή ερνεηθνλνιεςίαο ζε θαζέηα, βηληενθαζέηα ή 

άιιν πξντφλ πνπ αλαπαξάγεη ήρν ή εηθφλα ή ήρν θαη εηθφλα ηνλ κε δεκφζηα εθθξαδφκελν 

πξνθνξηθφ ιφγν ή ηελ κε δεκφζηα πξαηηφκελε πξάμε άιινπ πξνζψπνπ ρσξίο ηε ζπλαίλεζή 

ηνπ». Τπφ ην ηζρχνλ θαζεζηψο αμηφπνηλε είλαη απηή ε ζπκπεξηθνξά ινηπφλ κφλνλ αλ, εθηφο απφ 

ηελ εηθφλα, ππάξρεη θαη θαηαγξαθή ήρνπ θαη δε θαηαγξαθή ζπλνκηιίαο ε νπνία γίλεηαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθηπιηζζφκελεο κε δεκφζηαο πξάμεο. 
434

  

V. ΚΑΝΟΝΕ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 

Καλφλεο δενληνινγίαο πεξηέρνληαη πξάγκαηη ζε δηάθνξνπο Κψδηθεο Γενληνινγίαο κεξηθνί 

εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ θαλνληζηηθή ηζρχ ηζνδχλακε κε εθείλε ησλ λφκσλ. Ο Κψδηθαο 

Γενληνινγίαο εηδεζενγξαθηθψλ θαη άιισλ δεκνζηνγξαθηθψλ θαη πνιηηηθψλ εθπνκπψλ ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο (ΔΡ), 
435

 γηα παξάδεηγκα, έρεη θπξσζεί κε ην π.δ. 

77/2003. ην ά. 11 § 6 ηνπ ελ ιφγσ π.δ.νξίδεηαη φηη: «Γελ δεκνζηνπνηνχληαη έγγξαθα ή άιια 

ζηνηρεία πνπ γίλνληαη γλσζηά ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαηά ην ζηάδην ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

εμέηαζεο, ηεο έθηαθηεο πξναλάθξηζεο» - πξνθαλψο λνείηαη ε αζηπλνκηθή πξναλάθξηζε – «θαη 

γεληθφηεξα ηεο πνηληθήο πξνδηθαζίαο».  

Ζ παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο απηήο κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ 

θπξψζεσλ πνηθίινπζαο βαξχηεηαο απφ ην ΔΡ εηο βάξνο ησλ θνξέσλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ. 

Δμάιινπ, ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη Γεκνζηνγξαθηθνχ Δπαγγέικαηνο πνπ έρεη θαηαξηίζεη 

ε ΔΖΔΑ 
436

 ππάξρεη ξεηή πξφβιεςε (ά. 2 εδ. γ΄), φηη ν δεκνζηνγξάθνο πξέπεη θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ λα ζέβεηαη ην ηεθκήξην αζσφηεηαο θαη λα κελ πξνεμνθιεί ην 

πεξηερφκελν δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.  

Αιιά θαη ηα ά. 49 § 1 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ (λ.δ. 3026/1954) θαη ηνπ ά. 36 ηνπ 

Κψδηθα Γενληνινγίαο Αζθήζεσο ηνπ Γηθεγνξηθνχ Λεηηνπξγήκαηνο 
437

 επηβάιινπλ ζην 

δηθεγφξν ηελ απζηεξή ηήξεζε ερεκχζεηαο θαη ηνπ απαγνξεχνπλ λα δψζεη ζηε δεκνζηφηεηα 

ζηνηρεία ή έγγξαθα πνπ ηνπ εκπηζηεχηεθε ν εληνιέαο ηνπ. Μάιηζηα, ε ππνρξέσζε ερεκχζεηαο 

                                                           
434

 ηελ πεξίπησζε ηεο ΑΠ 1607/2007, ΠνηλΓηθ 2008, ζει. 831 επ., δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ ε θαηαγξαθή ησλ 

εξσηηθψλ ζθελψλ είρε γίλεη απφ ηξίην νχηε αλ απηέο εκπεξηείραλ θαη ζπλνκηιίεο. 

435
 Απφθαζε ΔΡ 73/14.10.2002.  

436
 Απφθαζε ηεο 25.05.1998. 

437
 Απφθαζε ηεο 04.01.1980. ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ (ΓΑ)  
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ηνπ δηθεγφξνπ ηζρχεη αθφκε θαη αλ ν εληνιέαο ηνπ ηνλ απαιιάμεη απφ ηελ ηήξεζε απηνχ ηνπ 

θαζήθνληνο ή αλ ηα ζηνηρεία ήξζαλ ζηε δεκνζηφηεηα απφ άιιε πεγή.  

Ζ ζρεηηθή πεηζαξρηθή λνκνινγία ηνπ αξκφδηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ 

Αζελψλ είλαη πινχζηα θαη ελδηαθέξνπζα. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επηβάιινληαη πεηζαξρηθέο 

θπξψζεηο ζε δηθεγφξνπο, νη νπνίνη είηε «κεηέθεξαλ» κηα δίθε ζηα ΜΜΔ, ηδίσο ζηελ ηειεφξαζε, 

παξνπζηάδνληαο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ππνζέζεσο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ζέζε ηνπ πειάηε 

ηνπο, είηε απνθάιπςαλ ζηνηρεία ηεο ππνζέζεσο κεηά ηελ ιήςε ηεο εληνιήο. Με ηελ ππ’αξηζκ. 

409/2006 απφθαζε π.ρ. ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΑ 
438

 ηηκσξήζεθε δηθεγφξνο, ν 

νπνίνο κεηά ηελ ιήμε ηεο εληνιήο άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ζηνπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαη λα 

ζρνιηάδεη ζηνηρεία ηεο ππνζέζεσο, λα επηθξίλεη ηε ζηάζε ησλ πξψελ εληνιέσλ ηνπ θ.ν.θ.  

VI. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ  

Ζ λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ ρξεζηκνπνηεί έλα παξεκθεξέο πξνο ην δηθαηνινγεκέλν 

ελδηαθέξνλ θξηηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο ζεκηηνχ πιαηζίνπ δξάζεσο ζηα ΜΜΔ, ηδίσο ζε 

ζρέζε κε δεκνζηεχκαηα ή θσηνγξαθίεο πνπ αθνξνχλ ζε δεκφζηα πξφζσπα: πξφθεηηαη γηα ηελ 

αλάγθε ζπκβνιήο ηνπ δεκνζηεχκαηνο ή ηεο θσηνγξαθίαο ζε κία ζπδήηεζε γεληθφηεξνπ 

δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο. Έηζη, επί παξαδείγκαηη, εάλ νη δεκνζηεπφκελεο θσηνγξαθίεο απφ ηηο 

ηδησηηθέο ζηηγκέο κηαο «δεκνζηφηεηαο» (φπσο ι.ρ. ηεο Καξνιίλαο ηνπ Αλλνβέξνπ) 439 δελ 

εκθαλίδνπλ κηα ηέηνηα ζπκβνιή, ζεσξείηαη φηη ζπληζηνχλ παξαβίαζε ηνπ ά. 8 ΔΣΓΑ πεξί ζεβαζκνχ 

ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, θαη φρη ζεκηηή ελάζθεζε ηεο θαηνρπξσκέλεο ζην ά. 10 

ΔΣΓΑ ειεπζεξίαο εθθξάζεσο ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ ηχπνπ.  

 Σα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο Καηξάκε θαηά Διιάδνο, 
440

 πνπ απαζρφιεζε 

ην ΔΓΓΑ είραλ σο εμήο: Ζ πξνζθεχγνπζα, δεκνζηνγξάθνο θαη εθδφηξηα κεληαίαο ηνπηθήο 

εθεκεξίδαο, δεκνζίεπζε θείκελν, πνπ αθνξνχζε δηθαζηηθή ππφζεζε (ηξνραίν αηχρεκα) ηεο 

                                                           
438

 ΝνΒ 2007, ζει. 1461 επ. 

439
 Βι. ηελ πεξίθεκε ππφζεζε ηεο Καξνιίλαο ηνπ Αλλνβέξνπ (von Hannover v.Gernany), απφθαζε ΔΓΓΑ ηεο 

24.06.2004, ΓίΜΜΔ 2005, ζει. 438, ζρεη. Σζεβάο, ΓίΜΜΔ, 2005,ζει. 347 επ. θαη A. Karampatzos, Pressefreiheit 

und Figuren des öffentlichen Lebens: Eine Konkretisierung des berechtigten Informationsinteresses der 

Allgemeinheit aufgrund des Gedankens “Practise what you preach?” ζε: H. P. Westermann, 2008, ζει. 368 επ. (εδψ 

ηδίσο 379 επ.). Πξνζθάησο βι. θαη ηελ απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ MGN Limited v. UK ηεο 18.01.2011 ζε 

(http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp). ηελ ππφζεζε απηή εθξίζε φηη ε δεκνζίεπζε απφ ηελ “Daily Mirror” 

θσηνγξαθηψλ ηεο Naomi Campbell, πνπ ηελ απεηθφληδαλ επξηζθφκελε θνληά ζε θέληξν απεμάξηεζεο ηνμηθνκαλψλ, 

δελ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εηδήζεσο πεξί εμαξηήζεψο ηεο απφ ηα λαξθσηηθά, απνηεινχζε δε κηα 

δπζαλάινγε επέκβαζε ζηνλ ηδησηηθφ ηεο βίν. 

440
 Απφθαζε ΔΓΓΑ 06.12.2007. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp
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αδειθήο ηεο. ην δεκνζίεπκα ε πξνζθεχγνπζα ππνζηήξημε φηη, θαηά ηελ πξναλάθξηζε, ε 

θαηεγνξνχκελε Α δελ είρε θιεηεπζεί λνκίκσο πξνο απνινγία, δηφηη ν κελ δήκαξρνο ηεο πφιεο, 

φπνπ απηή θαηνηθνχζε, βεβαίσζε ςεπδψο φηη ε Β (θαη φρη ε Α) απνπζίαδε ζηελ αιινδαπή, ελψ 

ηελ θαηεγνξνχκελε Α είρε ζπλαληήζεη ηελ πξνεγνχκελε ηεο ζπληάμεσο ηεο επίκαρεο 

βεβαηψζεσο, ν δε εηξελνδίθεο, ν νπνίνο είρε επηθνξηηζηεί κε ηελ ιήςε ηεο απνινγίαο, 

αξθέζηεθε λα επηζπλάςεη ηελ ελ ιφγσ βεβαίσζε πεξί ηεο απνπζίαο ηεο Β ζηελ αιινδαπή ζηε 

δηθνγξαθία θαη επέζηξεςε ηελ ηειεπηαία απηή ζηνλ εηζαγγειέα. Ζ πξνζθεχγνπζα ραξαθηήξηζε 

ζην δεκνζίεπκα ηνλ εηξελνδίθε «επίνξθν» θαη «θαξαγθηφδε», ελψ ηνπο ίδηνπο ραξαθηεξηζκνχο 

(«θαξαγθηφδεο», «επίνξθνο») ρξεζηκνπνίεζε θαη γηα ην δήκαξρν.  

Ζ πξνζθεχγνπζα θαηαδηθάζηεθε γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε ηνπ εηξελνδίθε δηά ηνπ 

ηχπνπ πξσηνδίθσο θαη θαη έθεζε (ζε θπιάθηζε 20 κελψλ κε ηξηεηή αλαζηνιή). Ζ απφθαζε ηνπ 

Δθεηείνπ αλαηξέζεθε απφ ηνλ Άξεην Πάγν γηα έιιεηςε αηηηνινγίαο ζε ζρέζε κε ηελ αιήζεηα ή 

κε ησλ επίδηθσλ γεγνλφησλ. ηελ κεη’ αλαίξεζε δίθε ε πξνζθεχγνπζα θαηαδηθάζηεθε, θαηά 

επηηξεπηή κεηαβνιή ηεο θαηεγνξίαο, ζε θπιάθηζε 12 κελψλ κε ηξηεηή αλαζηνιή γηα εμχβξηζε 

δηα ηνπ ηχπνπ ιφγσ ηεο ρξήζεσο ησλ αλσηέξσ ραξαθηεξηζκψλ, αθνχ ην Δθεηείν δέρζεθε φηη ηα 

γεγνλφηα πνπ είρε ηζρπξηζηεί ήηαλ αιεζή. 

Ζ απφθαζε επηθπξψζεθε απφ ηνλ Άξεην Πάγν, ν νπνίνο, απέξξηςε, κεηαμχ άιισλ, θαη ηνλ 

ιφγν αλαηξέζεσο πεξί πηαηζκαηηθνχ ραξαθηήξα (ΠΚ 361 § 2) ηεο εμπβξίζεσο πνπ ζηεξηδφηαλ 

ζηελ αιήζεηα ησλ γεγνλφησλ πνπ είρε ηζρπξηζηεί ε πξνζθεχγνπζα θαη ηηο ινηπέο πεξηζηάζεηο 

(δεκνζηνγξαθηθή ηδηφηεηα ηεο ηειεπηαίαο, ππεξβάζεηο ζην πιαίζην ηεο πξναλάθξηζεο θιπ.). 

ηελ απφθαζή ηνπ ην ΔΓΓΑ αλαθέξζεθε αξρηθψο (§ 33 επ.) ζηε ζρεηηθή κε ην ά. 10 ηεο 

ΔΓΑ λνκνινγία ηνπ θαη επηζήκαλε ην θαζήθνλ ηνπ ηχπνπ λα αζρνιείηαη κε δεηήκαηα γεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ζηα νπνία αλήθεη θαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηεξίσλ, ε νπνία, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ αβάζηκεο επηζέζεηο. 
441

 Σν Γηθαζηήξην πξνρψξεζε, ελ 

ζπλερεία (§ 39 επ.), ζηνλ έιεγρν ηεο αλαινγηθφηεηαο ηεο πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη δε δηα ηνπ ηχπνπ, ηελ νπνία ζπλεπάγεηαη ε πνηληθή θαηαδίθε, 

ππελζπκίδνληαο φηη ε θχζε θαη ε βαξχηεηα ησλ πνηλψλ δελ πξέπεη λα νδεγνχλ ζηελ αλαηξνπή 

ηνπ ηχπνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπδήηεζε ζεκάησλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο. Αθνινχζσο, 

ην ΔΓΓΑ ζεκείσζε φηη ε επηβνιή πνηλήο θπιαθίζεσο ζε αδηθήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

                                                           
441

 Βι. π.ρ. ηελ απφθαζε ΔΓΓΑ ηεο 27.05.2004, ζηελ ππφζεζε Ρίδνο θαη Νηάζθαο θαηά Διιάδαο (§ 42 επ.) θαη 

γεληθφηεξα: A. van Rijn, in: P. van Dijk/F. van Hoof, A. van Rijn/L. Zwaak (eds.), Theory and Practice of the 

European Convention on Human Rights, Oxford 2006, ζει. 793 επ., 814 επ. 
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δεκνζηνγξαθηθή ειεπζεξία εθθξάζεσο ζπγρσξείηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, νζάθηο 

πξνζβάιινληαη ζνβαξά άιια ζεκειηψδε δηθαηψκαηα.  

Δπί ηε βάζεη ησλ ζθέςεσλ απηψλ ην Γηθαζηήξην ζπκπέξαλε, φηη ε θαηαδίθε ηεο 

πξνζθεχγνπζαο ζε θπιάθηζε ελφο έηνπο πξνζθξνχεη ζην ά. 10 ΔΓΑ, δηφηη ζπληζηά 

δπζαλάινγν πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο εθθξάζεσο, ν νπνίνο δελ δηθαηνινγείηαη 

απφ ην ζπκθέξνλ πξνζηαζίαο ηεο ηηκήο ηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ πνπ ππήξμε ζχκα ησλ 

ππεξβνιηθψλ θαη πξνθιεηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ ηεο πξνζθεχγνπζαο. Άιια επηφηεξα κέζα, φπσο 

π.ρ. ε θαηαδίθε ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο απφ ηα αζηηθά δηθαζηήξηα, ζα αξθνχζαλ, θαηά ην 

Γηθαζηήξην, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηηκήο ηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

απέδσζε ην ΔΓΓΑ (§ 41) ζηελ παξάιεηςε ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ λα ζπλεθηηκήζνπλ δεφλησο 

ηελ αιήζεηα ησλ γεγνλφησλ πνπ ηζρπξίζηεθε ε πξνζθεχγνπζα σο πξαγκαηηθφ ππφβαζξν ησλ 

κεησηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ γηα ηελ ρξήζε ησλ νπνίσλ θαηαδηθάζηεθε.  

Ζ απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ ππφζεζε Καηξάκε 
442

 θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε πιήξνπο 

αμηνπνίεζεο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ΠΚ ζε ζρέζε κε ην λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ησλ πξνζβνιψλ θαηά 

ηεο ηηκήο, ηελ άξζε ηνπ άδηθνπ ραξαθηήξα θαη’ ά. 367 ΠΚ θαη ηελ επηινγή ηνπ είδνπο θαη ηνπ 

χςνπο ηεο πνηλήο. Δπί ηε βάζεη ησλ ζθέςεσλ ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ απφθαζε Καηξάκε κπνξεί θαλείο 

λα ππνζέζεη φηη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πξνζθεχγνπζαο σο «κε ηδηαδφλησο 

βαξείαο» (πηαηζκαηηθήο) εμχβξηζεο (ά. 361 § 2 ΠΚ) δελ ζα είρε θξηζεί, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, 

αληίζεηνο πξνο ην ά. 10 ΔΓΑ, αθνχ ζηελ πεξίπησζε απηή ε δξαζηηθφηεηα ηεο πνηληθήο 

θχξσζεο (πξφζηηκν) δελ ζα ήηαλ δπζαλάινγε πξνο ην ζθνπφ ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηηκήο ηνπ 

εμπβξηζζέληνο δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ.  

5. ΠΣΤΦΕ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ: ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 
ΤΜΒΑΕΨΝ 

Οη πξνζβνιέο ηεο ειεπζεξίαο πνηθίιινπλ, αλάινγα κε ηνπο επηκέξνπο ηνκείο αλαπηχμεσο 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πξνζψπνπ (π.ρ. παξαθψιπζε ζσκαηηθψλ θηλήζεσλ, παξαθψιπζε 

αλαπηχμεσο επαγγεικαηηθήο, επηζηεκνληθήο, ζξεζθεπηηθήο, νηθνλνκηθήο θιπ. δξάζεσο ηνπ 

πξνζψπνπ). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ θαηά ησλ πξνζβνιψλ 

                                                           
442

 Πξβι. θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ ΔΓΓΑ ηεο 11.10.2007 θαη ηεο 17.01.2008 ζηηο ππνζέζεηο Καλειινπνχινπ θαηά 

Διιάδαο θαη Βαζηιάθεο θαηά Διιάδαο, ΝνΒ 2007, ζει. 2227 επ. θαη ΝνΒ 2008, ζει. 1072 επ., κε ζρφιηα Β. 

Υεηξδάξε, ζει. 2236 επ. θαη 1081 αληηζηνίρσο. 
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απηψλ αληηκεησπίδεηαη κε εηδηθέο δηαηάμεηο, π.ρ. ΑΚ 179, ΠΚ 332 επ. Χο πξνζβνιή ηεο 

ειεπζεξίαο έρεη θξηζεί π.ρ. ε παξεκπφδηζε ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ πξάγκαηνο. 
443

  

Δηδηθφηεξα κάιηζηα, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη απφιαπζε ησλ θνηλψλ ζε φινπο θαη ησλ 

θνηλφρξεζησλ πξαγκάησλ, γίλεηαη δεθηφ, φηη απηή ζπληειεί ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο. 
444

 

Οκφθσλα ζηε ζεσξία θαη ηε λνκνινγία ππνζηεξίδεηαη, νξζψο, φηη εθφζνλ ε ρξήζε ησλ 

θνηλφρξεζησλ πξαγκάησλ είλαη ειεχζεξε γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ε παξεκπφδηζε ρξήζεο 

ζπληζηά πξνζβνιή φρη εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο αιιά ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε 

απνηέιεζκα, ν ηδηψηεο πνπ πξνζβάιιεηαη λα έρεη ηελ πξνζηαζία ησλ ά. 57 θαη 59 ΑΚ. 
445

 

ην πιαίζην απηφ, ηφζν ζηελ επηζηήκε 
446

 φζν θαη ηε λνκνινγία 
447

 γίλεηαη, επίζεο, δεθηφ, 

φηη ππάξρεη πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε θάζε πεξίπησζε πνπ πεξηνξίδεηαη ε ειεπζεξία 

ηειέζεσο ησλ, πξνο απφιαπζε ησλ θνηλφρξεζησλ πξαγκάησλ, απαηηνχκελσλ ζσκαηηθψλ 

πξάμεσλ θαη δε ε ειεπζεξία θηλήζεσο άιινπ, ν νπνίνο παξεκπνδίδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

θαηά ην ά. 967 ΑΚ θνηλήο ρξήζεσο πξάγκαηα. Με βάζε ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζα 

πξέπεη λα θξίλεηαη θαη ην δηθαίσκα θαηαζθεπήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηάθνπο αγαπεηψλ 

λεθξψλ θαζψο θαη ε πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηάθνπ. 
448

  

Ζ ειεπζεξία, πνπ είλαη ην ζπνπδαηφηεξν ησλ αγαζψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη πξνζηαηεχνληαη απφ απηή, αλαθέξεηαη ζε θάζε πξάμε δεισηηθή αλζξψπηλεο 

ελέξγεηαο. Ζ ελέξγεηα κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε απιή ζσκαηηθή πξάμε αιιά θαη ζε εθηέιεζε 

νπνηαζδήπνηε άιιεο πξάμεσο αλαγφκελεο ζηελ επαγγεικαηηθή, νηθνλνκηθή, επηζηεκνληθή θαη 

ινηπή θνηλσληθή δξάζε. 
449

 Κάζε επελέξγεηα, επνκέλσο, πνπ παξεκβάιιεη πξφζθνκκα ζηελ 

ειεχζεξε άζθεζε ησλ άλσ κνξθψλ αλζξψπηλεο ελέξγεηαο, απνηειεί πξνζβνιή ηεο ειεπζεξίαο, ε 

                                                           
443

 ΑΠ 286/1987, ΔιιΓλε 29, ζ. 1365. 

444
 Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 1984, ζει. 237, Η. Καξάθσζηαο, Πεξηβάιινλ θαη αζηηθφ δίθαην, 1986, 

ζει. 45. 

445
 Απφ ηελ ζεσξία Φ. Γσξήο, Δηζαγσγή ζην αζηηθφ δίθαην, ηεχρνο Β1, 1991, ζει. 74. Απφ ηε λνκνινγία βι. 

ελδεηθηηθά: ΑΠ 743/1963, ΝνΒ 12, ζει. 514, ΜνλΠξΘεζ 1796/1993, Αξκ 1994, ζει. 162, ΜνλΠξΥαιθίδαο 

336/1992, ΔιιΓλε 1992, ζει. 1513. 

446
 Α. Γεσγηάδεο, Δκπξάγκαην Γίθαην, 1991, ηνκ. Η, § 13, ζει. 125, Κ. Βαβνχζθνο, Δκπξάγκαην δίθαην, ε  ́έθδνζε, 

ζει. 50. 

447
 ΑΠ 1308/1998, ΝνΒ 37, ζει. 433, ΑΠ 286/1987, ΔιιΓλε 1988, ζει. 1365. 

448
 ΔθΑζ 1756/1975, ΝνΒ 23, ζει. 1181, Ν. Παπαλησλίνπ, Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνχ Γηθαίνπ, ζει. 131. 

449
 BGHZ 26, ζει. 349 BGHZ 35, ζει. 363, BVerfGe 19, ζει. 342, (349), 35, ζει. 185 (190), 53, ζει. 152 (158). 
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νπνία εθδειψλεηαη είηε σο εμαλαγθαζκφο πξνο πξάμε ή παξάιεηςε είηε σο παξαθψιπζε ηεο 

ελέξγεηαο ηεο πξάμεο.  

Ζ ειεχζεξε αλάππμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο πξνζηαηεχεηαη απφ ην ά. 5 § 1 . Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, ε ΑΚ 57 πξέπεη λα εξκελεπηεί ζε ζπζρεηηζκφ κε ην άξζξν απηφ ηνπ Σπληάγκαηνο, ην νπνίν 

θαηνρπξψλεη κε ζπληαγκαηηθή πιένλ ηζρχ ηελ πξνζηαζία ησλ αγαζψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο . 
450

 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ιεγφκελε «έκκεζε ηξηηελέξγεηα» αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ πληάγκαηνο, 

ζηελ έκκεζε δειαδή επελέξγεηα ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηα αηνκηθά θαη 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα (φπσο εδψ ηεο δηαηάμεσο 5 § 1 .), ζην ηδησηηθφ δίθαην.  

Ζ ειεπζεξία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ηε δηαθεξχζζεη ην ά. 5 § 1 ., 

εθδειψλεηαη ελδεηθηηθά κε ην δηθαίσκα εξγαζίαο (ά. 22 .) θαη γεληθφηεξα επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηελ ειεπζεξία γηα ην ζρεκαηηζκφ θαη έθθξαζε γλψκεο θαη ηελ αλάπηπμε ηδεψλ 

(ά. 14 .), ηελ ειεπζεξία ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, νη νπνίεο είλαη εηδηθφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ηεο ειεπζεξίαο εθθξάζεσο, ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο (ά. 13 .), ηελ 

ειεπζεξία γηα αλάπηπμε ζρέζεσλ κε άιινπο αλζξψπνπο κέζα ζηελ θνηλσληθή ζπκβίσζε 

(ζρέζεσλ θάζε θχζεσο: θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, πξνο ζχλαρε 

γάκνπ θιπ.).  

Με ηελ Οινκέιεηα ΑΠ 13/1999 
451

 έγηλε δεθηφ, φηη ην ά. 16 § 1 . θαζηεξψλεη ηελ 

ειεπζεξία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο, ελψ νη δηαηάμεηο ηνπ ά. 14 §§ 1, 2 θαη 3 απηνχ 

πξνζηαηεχνπλ ηελ ειεπζεξία εθθξάζεσο θαη δηαδφζεσο ησλ ζηνραζκψλ θαη απαγνξεχνπλ ηελ 

θαηάζρεζε, ηελ ινγνθξηζία ή θάζε άιιν ηζνδχλακν πξνιεπηηθφ κέηξν ζε βάξνο ηνπ ηχπνπ πνπ 

θαη ξεηψο αλαθεξχζζεηαη ειεχζεξνο. Ζ πξνζηαζία ησλ άλσ ειεπζεξηψλ, επεηδή απνζθνπεί ζηε 

δηαθχιαμε χςηζησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ, θαιχπηεη (λνκηκνπνηεί) θαη πξνζβνιέο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ηπρφλ ελππάξρνπλ ζηελ ελάζθεζή ηνπο, νη νπνίεο, έηζη, 

εθφζνλ δελ πξνζβάιιεηαη ε αμία ηνπ αλζξψπνπ, δελ είλαη παξάλνκεο, δηφηη ε πξνζσπηθφηεηα 

θαη αλ ζίγεηαη έρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππνδεέζηεξε ζεκαζία ζε ζρέζε κε ην αγαζφ 

ησλ σο άλσ ειεπζεξηψλ. 

                                                           
450

 Φ. Γσξήο, Ννκηθέο κειέηεο, 1993, ζει. 34 επ.  

451
 ΟιΑΠ 13/1999, ΔιιΓλε 1999, ζει. 753. 
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Σν αηνκηθφ φκσο δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πξνζψπνπ γεληθά δελ είλαη, φπσο είλαη 

θπζηθφ, απεξηφξηζην. 
452

 Σν δίθαην επηβάιιεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπγρξφλσο 

απνηεινχλ θαη ηα φξηα ηεο αζθήζεψο ηεο (π.ρ. πεξηνξηζκνχο απφ δηαηάμεηο ή ζεζκνχο δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, φπσο είλαη ε επηβνιή πνηλψλ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο, ν εγθιεηζκφο ζε ςπρηαηξείν, ε 

ζηξάηεπζε, νη δηάθνξεο άδεηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, πεξηνξηζκνχο απφ ηα ρξεζηά ήζε θιπ.).  

Σν ίδην ην χληαγκα ζηε δηάηαμε ηνπ ά. 5 § 1 . ζέηεη ζηελ ειεπζεξία αλαπηχμεσο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, πνπ είλαη απφ ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο αλζξψπηλεο αμίαο ηξεηο πεξηνξηζκνχο: (α) 

φηη δελ πξνζβάιιεη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ, δειαδή φξην ηεο ειεπζεξίαο θάπνηνπ πξνζψπνπ 

είλαη ν ζεβαζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ άιισλ, (β) φηη δελ πξνζβάιιεη ηα ρξεζηά ήζε, 

δειαδή ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλσληθήο εζηθήο ππφ ηελ θαηά ην αζηηθφ δίθαην έλλνηα, (γ) φηη δελ 

παξαβηάδεη ην χληαγκα (φπσο π.ρ. φηαλ γίλεηαη ζε βάξνο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ή πξνο 

βιάβε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο - 106 § 2 . ή ζπληζηά θαηάρξεζε δηθαηψκαηνο - ά. 25 § 3 . ή 

ηεο ηδηνθηεζίαο ζε βάξνο ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο). 
453

  

Έθθαλζε ηεο ηδησηηθήο απηνλνκίαο πνπ πξνζηαηεχεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

είλαη θαη ε ειεπζεξία ησλ ζπκβάζεσλ, σο εηδηθφηεξε εθδήισζε ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκηθήο 

πξσηνβνπιίαο (ΑΚ 57 επ., 361). 
454

 Μάιηζηα, ε άζθεζε ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο, σο έθθαλζεο 

ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, θαηνρπξψλεηαη θαη ζπληαγκαηηθά (5 § 1 .), 
455

 δελ 

επηηξέπεηαη φκσο απηή λα πξνζβάιιεη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ, π.ρ. κέζσ ηεο άζθεζεο 

αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, νχηε λα παξαβηάδεη ην χληαγκα ή ηα ρξεζηά ήζε 
456

 (π.ρ. εκπνξία 

δνχισλ, λαξθσηηθψλ θιπ.). Δπίζεο, δελ πξέπεη λα απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ή πξνο βιάβε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο (106 § 2 .). Άιισζηε, ε 

ζπκβαηηθή ειεπζεξία, σο θπζηθή επρέξεηα θαη γεληθή λνκηθή ειεπζεξία, ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν 

πεξί θαηαρξήζεσο θαηά ΑΚ 281. 

                                                           
452

 Α. Γαδήο, Ζ επίδξαζηο ηνπ πληάγκαηνο επί ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, ζηνλ ηφκν: Ζ επίδξαζε ηνπ πληάγκαηνο επί 

ηνπ ηδησηηθνχ θαη επί ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, 1976, ζει. 17, Κ. εκαληήξαο, Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνχ Γηθαίνπ, 1988, 

ζει. 379, ΟιΑΠ 48/1987, ΔΔξγΓηθ 1988, ζει. 27. 

453
 η. Παηεξάθεο, φ.π., ζει. 97. 

454
 ΑΠ 602/2005, ΣΝΠ ΓΑ: Ζ θαηάξηηζε ζχκβαζεο δσξεάο είλαη έθθαλζε ηεο θπζηθήο ειεπζεξίαο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Πξβι. ΑΠ 228/1990, ΣΝΠ ΓΑ, Π. Γαγηφγινπ, 2010, ζει. 1158 θαη 1161 επ. 

455
 ΟιηΔ 3863/1978, Σν 1979, ζει. 122, ε νπνία δέρεηαη φηη ην ά. 5 § 1 . δηαζθαιίδεη ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ. 

456
 Γελ επηηξέπεηαη φκσο ε επίθιεζε ησλ ρξεζηψλ εζψλ λα ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφζρεκα γηα ηελ επηβνιή 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ νδεγνχλ ζηελ ηζνπέδσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

θνηλσλψλ δηθαίνπ. 
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Ζ ζπκβαηηθή ειεπζεξία, εηδηθφηεξα, απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία – ή ηελ απνθπγή – 

λνκηθψλ δεζκεχζεσλ 
457

 θαη πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ζπλάςεσο θαη λφκηκεο ιχζεσο κηαο 

ζχκβαζεο, ηελ ειεπζεξία επηινγήο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ ειεπζεξία 

δηακφξθσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
458

 Με άιια ιφγηα, θαλείο δελ κπνξεί λα 

αλαγθαζηεί λα ζπλάςεη ζχκβαζε πνπ παξάγεη ππνρξεψζεηο ζε βάξνο ηνπ, λα αλαλεψζεη 

πξντζρχνπζα ζχκβαζε αληίζεηα πξνο ηε ζέιεζή ηνπ, λα δεζκεπηεί απφ ζχκβαζε κεηαμχ ηξίησλ 

πξνζψπσλ θ.ν.θ. Γεληθφηεξα, ε πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κέζσ ηεο επίθιεζεο ηεο 

ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο έρεη ηελ έλλνηα φηη είλαη θαηαξρήλ παξάλνκε νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή 

επέκβαζε ζε έλλνκεο ζρέζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπο.  

ην πλεχκα απηφ, θξίζεθε φηη ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε κε ηελ νπνία ξπζκηδφηαλ ε 

ππεξεζηαθή εμέιημε θαηεγνξίαο ππαιιήισλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πνπ ιεηηνπξγεί σο 

Αλψλπκε Δηαηξία, αληηζηνηρεί ζηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, φπσο ε ηειεπηαία 

θαηνρπξψλεηαη ζην ά. 5 § 1 . 
459

 Ο Άξεηνο Πάγνο δέρζεθε φηη ν λνκνζέηεο επελέβε 

αλεπίηξεπηα ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο επηρείξεζε λα ξπζκίζεη 

δεηήκαηα, φπσο ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο, ηα νπνία φκσο 

δηέπνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη ην ζπκβαηηθφ Καλνληζκφ ηεο ηειεπηαίαο. Δλφςεη κάιηζηα 

ηνπ φηη δελ ζπλέηξεραλ ζνβαξνί ιφγνη γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο, έγηλε δεθηφ φηη ππήξμε 

παξαβίαζε ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, έθθαλζε ηεο νπνίαο είλαη ε ειεπζεξία ζπκβάζεσλ. 
460

 

Οκνίσο, θξίζεθε φηη δελ εμππεξεηείηαη ην γεληθφ ζπκθέξνλ θαη άξα είλαη αζέκηηε ε απαγφξεπζε 

εμαγσγήο ελφο πξντφληνο γηα κφλν ηνλ ιφγν φηη είλαη πνηνηηθά θαηψηεξν απφ άιια εμαγφκελα 

ειιεληθά πξντφληα. 
461

  

Ζ ζπλαιιαθηηθή ειεπζεξία πξνζβάιιεηαη επίζεο, φηαλ ν ζπκβαιιφκελνο εμσζείηαη ζηε 

ζπκβαηηθή δέζκεπζε είηε κε θπζηθφ θαηαλαγθαζκφ είηε κε απεηιέο είηε κε ηε ρξήζε δφιησλ θαη 

παξαπιαλεηηθψλ κέζσλ. Μάιηζηα, σο ελ δπλάκεη «ζχκα» ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη ν 

αζζελέζηεξνο θαηαλαισηήο πνπ πθίζηαηαη πξαθηηθέο θαηαρξεζηηθέο ή αζέκηηεο. Άιισζηε, ε 

ειεπζεξία ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκηθήο πξσηνβνπιίαο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ παξαγσγή θαη 

πξνζθνξά, αιιά θαη ζηελ θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ρσξίο ηελ νπνία νη πξψηεο είλαη 

ρσξίο αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα, πξνζβάιιεηαη ε έθθαλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ νηθνλνκηθή 
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δσή, φηαλ ν έκπνξνο αξλείηαη ηελ ιηαληθή πψιεζε ηξνθίκσλ ζε πξφζσπν εμαηηίαο ηνπ θχινπ ή 

ηεο εζληθφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ. 
462

  

Πξνζβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ ζεκαίλεη θαη πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ, ε νπνία φηαλ είλαη παξάλνκε θαη ππαίηηα - ππφ ηελ έλλνηα ησλ 

ΑΚ 57 ΚΑΗ 59 – γελλά ζην πξφζσπν ηνπ πξνζβιεζέληνο ηηο ζρεηηθέο αμηψζεηο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμίσζε απνθαηάζηαζεο ηεο εζηθήο βιάβεο. 
463

 Σέηνηα παξάλνκε θαη 

ππαίηηα ζπκπεξηθνξά είλαη π.ρ. ε έθδνζε απφ Σξάπεδα πηζησηηθήο θάξηαο ζην φλνκα ηνπ 

πειάηε ρσξίο ηελ ζέιεζή ηνπ. 
464

  

Σν δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ησλ ζπκβάζεσλ, ή αιιηψο ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή 

απηνλνκία, πνπ, φπσο ειέρζε, εδξάδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ά. 5 § 1  θαη ΑΚ 57, ζπλεηζθέξεη 

θαη ζηνλ έιεγρν ησλ γεληθψλ – θαη εηδηθψλ – φξσλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηφζν ζε επίπεδν ειέγρνπ 

ηεο εληάμεσο ζηε ζχκβαζε φζν θαη ζε επίπεδν αλνηθηνχ ειέγρνπ ηεο θαηαρξεζηηθφηεηαο ησλ 

φξσλ. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζηε λνκνινγία κε βάζε ηδίσο ηηο γεληθέο ξήηξεο, ζην δε πεδίν ηνπ 

λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή κε βάζε ηελ εηδηθή ξχζκηζε ηνπ ά. 2 Ν. 2251/1994, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, κε ηε ζπλδξνκή φκσο θαη ππφ ην θσο ηεο ΑΚ 57 θαη ηεο 

ΑΚ 281, ε νπνία ζέηεη ηελ πξνζσπηθφηεηα σο απαξαβίαζην φξην ζηελ θαηάρξεζε ηεο ζπκβαηηθήο 

ειεπζεξίαο. 465
  

6. ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΒΙΟ 

ηελ επηζηήκε έρνπλ θαηαβιεζεί αμηφινγεο κέρξη ζήκεξα πξνζπάζεηεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο θαη ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ «ηδησηηθφο βίνο», 
466

 ρσξίο 

φκσο λα ππάξρεη παξά ηνπο πνιπάξηζκνπο νξηζκνχο έλαο γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ 

ηδησηηθνχ βίνπ.  
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βάξνο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. 

463
 ΔθΑζ 2750/2006, ΔιιΓλε 2006, ζει. 1008. 
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Έηζη, νξηζκέλνη ζπγγξαθείο 
467

 πξνηείλνπλ έλα ζεηηθφ νξηζκφ πνπ ηνλίδεη ην ζεηηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ. πγθεθξηκέλα ν H. Hubmann δηαθξίλεη ηξεηο ζθαίξεο 

πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο: (α) ηελ αηνκηθή ζθαίξα (Individualsphäre), (β) ηελ ηδησηηθή 

ζθαίξα (Privatsphäre) θαη (γ) ηε ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ (Geheimsphäre). Ζ αηνκηθή ζθαίξα 

πξνζηαηεχεη ηνλ άλζξσπν ζηε κνλαδηθφηεηά ηνπ (Einmaligkeit) θαη ηελ ηδηνηππία ηνπ 

(Eigenart), πξναζπίδεη ηνλ άλζξσπν ζηελ χπαξμή ηνπ, ηελ ηδηαίηεξε αμία ηνπ εληφο ηεο 

δεκνζηφηεηαο. Ζ ηδησηηθή ζθαίξα αληίζεηα θαη ε ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ πξνζηαηεχνπλ ηνλ 

άλζξσπν έλαηηνλ ηνπ (εμσηεξηθνχ) θφζκνπ θαη πξνθπιάζζνπλ ηελ ηδηαίηεξή ηνπ δσή απφ ηε 

δεκνζηφηεηα.  

Άιινη ζπγγξαθείο 
468

 πξνηείλνπλ έλαλ αξλεηηθφ νξηζκφ πνπ ηνλίδεη φ,ηη δελ απνηειεί 

πεξηερφκελν ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ θαη άιινη 
469

 επηρεηξνχλ κηα πεξηπησζηνινγηθή απαξίζκεζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηδησηηθφ βίν.  

Ζ έλλνηα ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ δελ πξέπεη, θαηά ηελ νξζφηεξε γλψκε, 
470

 λα πξνζδηνξίδεηαη 

κε βάζε κφλν ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην ησλ επηθξαηνπζψλ θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πεδίν δξάζεσο αιιά ζε ζπλδπαζκφ θαη κε 

ην ππνθεηκεληθφ θξηηήξην ηεο βνπιήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ αηφκνπ θαη γεληθά ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. Μεηα ηελ παξαδνρή απηή, σο ηδησηηθφο βίνο πξέπεη λα 

ζεσξείηαη φινο ν θχθινο ζεκάησλ ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ ηεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

δσήο ελφο πξνζψπνπ θαη ηνπ απφξξεηνπ ρψξνπ ηεο απζηεξά πξνζσπηθήο ηνπ δσήο θαη γεληθά 

φινο ν θχθινο ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ πξνζσπηθφ ραξαθηήξα, ησλ νπνίσλ δειαδή ε ξχζκηζε, 

θαηά ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη ηε βνχιεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ αηφκνπ, αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ, θαη ζηα νπνία ζέκαηα απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε ηξίησλ 

πξνζψπσλ, ρσξίο ηε ξεηή ή ζησπεξή ζπλαίλεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  

ηνλ θχθιν ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ πξνζσπηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 

θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, αλήθνπλ π.ρ. ε νηθνγελεηαθή δσή ηνπ θάζε αηφκνπ, 

ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, νη πεξηπέηεηεο θαη ηα βηψκαηα ηνπ ηδίνπ θαζψο 

θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπ, ηπρφλ ζσκαηηθά ειαηηψκαηα, επαγγεικαηηθά κπζηηθά, ε 
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αιιεινγξαθία ή ην ηεξνχκελν εκεξνιφγην γηα ηα νπνία ην άηνκν επηζπκεί λα κελ πεξηέιζνπλ 

ζηε γλψζε ηξίησλ θαη γεληθφηεξα λα κελ πεξηέιζνπλ ζηε δεκνζηφηεηα. 

Ηδηαίηεξα δπζρεξέο είλαη ην δήηεκα, αλ πξνζηαηεχνληαη ή φρη εγγξαθέο ελφο εγθιεκαηία 

ζην ηδηαίηεξφ ηνπ εκεξνιφγην γηα ηηο εγθιεκαηηθέο ηνπ πξάμεηο. Καηά κία γλψκε, 
471

 νη εγγξαθέο 

απηέο δελ θαιχπηνληαη απφ ηε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία, δηφηη δελ πξνζηαηεχεη ην χληαγκα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ έρεη πεξηερφκελν ηε δηάπξαμε εγθιεκάησλ. Καηά άιιε 

γλψκε, 
472

 νη εγγξαθέο απηέο θαιχπηνληαη απφ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία θαη ην εκεξνιφγην 

πξέπεη λα παξακείλεη απφξξεην. Οξζφηεξε θαίλεηαη ε πξψηε γλψκε, δηφηη, ζηελ πεξίπησζε 

απηή, ην δεκφζην ζπκθέξνλ γηα πιεξνθφξεζε θαη αλαθάιπςε ησλ εγθιεκάησλ είλαη 

ηζρπξφηεξν απφ ην δηθαίσκα ηνπ εγθιεκαηία γηα πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.  

ηε γεξκαληθή λνκηθή επηζηήκε θαη λνκνινγία έρεη δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ δηάζεκσλ πξνζψπσλ ή πξνζψπσλ ηεο επηθαηξφηεηαο, ε ζεσξία ηεο 

Zeitgeschichte, ε νπνία δηαθξίλεη κεηαμχ πξνζψπσλ ηεο απφιπηεο επηθαηξφηεηαο (absolute 

Personen der Zeitgeschichte) θαη πξνζψπσλ ηεο ζρεηηθήο επηθαηξφηεηαο (relative Personen der 

Zeitgeschichte). 
473

 ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ π.ρ. νη αξρεγνί ησλ θξαηψλ, νη 

πξσζππνπξγνί, νη ππνπξγνί, νη πνιηηηθνί, ζπγγξαθείο, θαιιηηέρλεο θαη γεληθά πξφζσπα πνπ 

ελδηαθέξνπλ ελ γέλεη ην θνηλφ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ πξφζσπα πνπ πξνζειθχνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ ελφςεη ελφο εμαηξεηηθνχ θαη έθηαθηνπ γεγνλφηνο (π.ρ. ν εθεπξέηεο κηαο 

λέαο ζεξαπείαο, ν ηπρεξφο ιαρείνπ, ην ζχκα ελφο εγθιήκαηνο ή αηπρήκαηνο). 
474

  

Ζ πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη απφ ηελ έλλνκε ηάμε ζηελ ηδησηηθφηεηα ακβιχλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε «δεκνζίσλ πξνζψπσλ», ηα νπνία αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα ή ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πνιηηηθή δσή, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πξνζψπσλ ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο. ηελ ππφζεζε 
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Καξνιίλα ηνπ Hannover θαηά Γεξκαλίαο 
475

, ην ΔΓΓΑ πξνζδηφξηζε ηελ έλλνηα «δεκφζηα 

πξφζσπα». Χο ηέηνηα λννχληαη ηα πξφζσπα εθείλα, πνπ θαηέρνπλ δεκφζηα ζέζε ή 

ρξεζηκνπνηνχλ δεκφζην ρξήκα, θαζψο θαη φινη εθείλνη πνπ δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζηε δεκφζηα 

δσή, δειαδή ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο, θαιιηηερληθήο, θνηλσληθήο, 

αζιεηηθήο θιπ. δσήο. 

ηελ ππφζεζε Plon θαηά Γαιιίαο, 
476

 ην ΔΓΓΑ δέρζεθε, φηη «ζην βαζκφ πνπ ην επίκαρν 

βηβιίν εθδφζεθε ζην πιαίζην κηαο ζπδήηεζεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα 

ησλ πνιηηψλ λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο ηπρφλ αζζέλεηεο απφ ηηο νπνίεο πάζρεη ν αξρεγφο ηνπ 

θξάηνπο θαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ελφο ππνςεθίνπ λα δηεθδηθήζεη αλψηαην αμίσκα, ε πξνζηαζία 

ηνπ ηαηξηθνχ ααπνξξήηνπ θάκπηεηαη». Πνιχ πεξηζζφηεξν, πνπ ε επηβνιή πιήξνπο κπζηηθφηεηαο 

απφ ηνλ εθιηπφληα Πξφεδξν γχξσ απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ έζεηε, θαηά ην Γηθαζηήξην, 

«έλα ζπλαθέο δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο: ην δεκφζην ζπκθέξνλ ηεο δηαθάλεηαο ζηελ πνιηηηθή 

δσή κηαο ρψξαο». 
477

 

Ζ άζθεζε θξηηηθήο ζε βάξνο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ απαζρφιεζε ην ΔΓΓΑ ζηελ ππφζεζε 

Lingens. 
478

 Σν Γηθαζηήξην έθξηλε, φηη ε απφθαζε ηνπ απζηξηαθνχ δηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία 

θαηαδηθάζηεθε ν δεκνζηνγξάθνο Lingens γηα δπζθήκεζε ζε βάξνο ηνπ Καγθειάξηνπ Kreisky, 

παξαβίαζε ην ά. 10 ηεο πκβάζεσο, δηφηη ε ηδηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ δηθαηνινγεί θαη ηελ άζθεζε 

αθφκε θαη δξηκείαο θξηηηθήο, ε νπνία, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δελ ζπληζηνχζε πξνζσπηθή 

επίζεζε, φπσο είρε θξίλεη ην απζηξηαθφ δηθαζηήξην. 

Ηδηαίηεξν πξφβιεκα αλαθχπηεη ζηελ πεξίπησζε πνπ «πξφζσπν ηεο επηθαηξφηεηαο» είλαη 

θάπνηνο θαηεγνξνχκελνο ελφςεη ηνπ φηη βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα νξηαθή πεξίπησζε 

ζεκηηήο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε ε νπνία ζπγθξνχεηαη κε ην δηθαίσκα ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. 
479

 Πξέπεη λα γίλεη δεθηφ, κε βάζε 

ηα δχν θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκηηψλ νξίσλ 

πιεξνθνξήζεσο ηνπ θνηλνχ, φηη ην δηθαίσκα γηα πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ 

εηθφλα (θσηνγξαθία θιπ.) θαη ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πνπ είλαη πξφζσπν ηεο 
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 Τπφζεζε ΔΓΓΑ ηεο 24.06.2004. 

476
 Τπφζεζε ΔΓΓΑ ηεο 18.08.2004. 
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 Ν. Αιηβηδάηνο, Ηδησηηθφηεηα θαη δεκνζηνπνίεζε – Δπίθαηξεο παξαηεξήζεηο γηα ηα φξηα ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ 

απνθαιχςεσλ, ΓηΜΔΔ 2005, ζει. 15 επ., (17). 
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 Βι. ζρεηηθψο, R. MacDonald, Politicians and the Press, ζε: Studies in honour of G. Wiarda, 1988, ζει. 361 επ. 
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 Φ. Παπαξξεγνπνχινπ – θνξίλε, Ζ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ δηα ηνπ ηχπνπ θαη ε πξνζηαζία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ΝνΒ 1977, ζει. 278 επ., Ν. Παπαλησλίνπ, Γεληθέο Αξρέο, 1983, ζει. 133. 
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επηθαηξφηεηαο, είλαη ηζρπξφηεξν απφ πξνζηαζία ηνπ ίδηνπ γηα πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ.  

Ζ αμίσζε φκσο ηνπ θνηλνχ γηα ελεκέξσζε δελ πξέπεη κέρξη λα θζάζεη κέρξη ηνπ ζεκείνπ 

λα απαηηεί λα ιακβάλεη απηφ γλψζε επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

πξνζβνιή ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ κε εμεπηειηζκφ ή δηαπφκπεπζε. Καηά θαλφλα, δελ πξέπεη λα 

γίλεηαη δεθηή κηα παξάλνκε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη φηαλ ππάξρεη δηθαηνινγεκέλν 

ζπκθέξνλ ηνπ θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε. ην ζηάδην ηεο πξνδηθαζίαο, θαηά ην νπνίν ν 

θεξφκελνο σο δξάζηεο ηνπ εγθιήκαηνο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο χπνπηνο θαη φρη σο 

θαηεγνξνχκελνο ζα βαξχλεη ε πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ ην δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο 

ηνπ θνηλνχ. 
480

 

Καηά ηελ πξναλαθξηηηθή θαη ηελ αλαθξηηηθή δηαδηθαζία 
481

 έρνπλ δηαηππσζεί, ζηε 

γεξκαληθή ζεσξία θαη λνκνινγία, ηα αθφινπζα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαθνξά νλφκαηνο ή κεηάδνζε ηεο εηθφλαο ηνπ ππφπηνπ: (α) πξέπεη λα 

πξφθεηηαη γηα πξάμε φρη θαζεκεξηλή αιιά εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, ε νπνία ιφγσ ηνπ έληνλνπ 

αληηθνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο θαη ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δξάζηε έρεη 

πξνζειθχζεη ην δηθαηνινγεκέλν γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ θαη απφ ηελ νπνία (πξάμε) 

δεκηνπξγείηαη θπξίσο θίλδπλνο επαλαιήςεσο, (β) πξέπεη λα ζηαζκίδεηαη κέρξη πνίνπ ζεκείνπ 

θαη ζε πνηά έθηαζε ε πξφζθιεζε ελφο πνιπάξηζκνπ θνηλνχ ζε ζπλεξγαζία κπνξεί λα έρεη 

θάπνηα ζπκβνιή ζηε δηαιεχθαλζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη (γ) πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε πνηά 

έθηαζε ν δξάζηεο είλαη ήδε χπνπηνο, φηαλ πξφθεηηαη λα δεκνζηεπηνχλ φλνκα θαη εηθφλα ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ αθήγεζε ηεο πξάμεσο. 

ηελ πξάμε δπζηπρψο, αθφκε θαη ζηε θάζε ηεο πξνδηθαζίαο ν ηχπνο θαη ηα ινηπά κέζα 

ελεκέξσζεο (θπξίσο ε ηειεφξαζε) πνιχ ζπρλά, ρσξίο λα εμππεξεηείηαη κηα εχινγε αλάγθε ηνπ 

θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε, θπξίσο γηα ιφγνπο δηαθεκίζεσο, ή θαη ζθαλδαινζεξίαο θέξνπλ ζηε 

δεκνζηφηεηα πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηδησηηθή δσή ζπιιεθζέλησλ αηφκσλ, ελαληίνλ ησλ νπνίσλ 

δελ έρεη αζθεζεί αθφκε πνηληθή δίσμε, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο ζεβαζκφο ζηελ αμηνπξέπεηα 

ησλ αηφκσλ απηψλ. Σν ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ απαξαβίαζηνπ ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ 

πξνζηαηεχεη φρη κφλν ηελ χπαξμε (Wesenheit) αιιά θαη ηελ ηδηαίηεξε αμία (Eigenwert) ηνπ 
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 ηελ πξάμε δπζηπρψο θάηη ηέηνην δελ εθαξκφδεηαη, ηδίσο αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ πξνζπάζεηα ησλ ππφπησλ λα 

«θαιχςνπλ» κε ηα ρέξηα ην πξφζσπφ ηνπο, γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηνλ ηειενπηηθφ θαθφ θαηά ηελ πξνζαγσγή 

ηνπο ζηηο εηζαγγειηθέο ή αζηπλνκηθέο αξρέο. 
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 OLG Frankfurt, Urt. V. 24.09.1970, NJW 1971, ζει. 47 επ. (ζρφιην Traub) θαη ε OLG Braunschweig, Urt. V. 

24.10.1974, NJW 1975, ζει. 651 (ζρφιην Kamm) . 
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αλζξψπνπ ε νπνία δελ παχεη λα ππάξρεη θαη φηαλ ην άηνκν παξεθηξαπεί θαη δηαπξάμεη θάπνηα 

αμηφπνηλε πξάμε.  

Ζ πνιηηεία, παξάιιεια κε ηελ ππνρξέσζή ηεο λα ακχλεηαη θαηά ηνπ εγθιήκαηνο, έρεη 

ππνρξέσζε λα δηαθπιάηηεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ θεξφκελνπ σο δξάζηε ηνπ εγθιήκαηνο θαη 

κάιηζηα ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζίαο πνπ πξέπεη, θαηά κείδνλα ιφγν, λα δηέπεηαη απφ ην 

ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 
482

 ρεηηθά κε ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο 

αληηπαξάζεζεο θαηά ηελ εμεηδίθεπζε (α) ησλ νξίσλ κέρξη ηα νπνία εθηείλεηαη ε πεξηνρή ηεο 

ηδησηηθήο δσήο, θαη εηδηθφηεξα ε ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ, (β) ησλ νξίσλ κεηαμχ (i) ηνπ 

δηθαηψκαηνο πιεξνθνξηθήο απηνδηάζεζεο, πνπ απνηειεί ηδηαίηεξε εθδήισζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη (ii) ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ αζθεί ν δεκνζηνγξάθνο δηα ηνπ ηχπνπ ή θαηά 

ηελ παξνπζίαζε ηεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο πιεξνθνξψληαο ην θνηλφ γηα δεηήκαηα πνπ ηνλ 

ελδηαθέξνπλ πξέπεη λα γίλεη δεθηφ, ελφςεη θαη ηνπ φηη δελ πξνθχπηεη απφ ην χληαγκα in 

abstracto επηθξάηεζε ηνπ ελφο δηθαηψκαηνο πάλσ ζην άιιν, φηη πξέπεη λα γίλεηαη in concreto 

ζηάζκηζε ησλ ζπγθξνπφκελσλ αγαζψλ κε εθαξκνγή αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη 

ακνηβαίαο ππνρψξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί, ζην πιαίζην θαη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

ηνπ αλαγθαίνπ κέηξνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο, αλ ν ζθνπφο ήηαλ πξαγκαηηθά νξζφο θαη αλ ην 

κέζν ήηαλ επηβεβιεκέλν, αληηθεηκεληθά αλαγθαίν θαη αλάινγν πξνο ην δηαθπιαηηφκελν 

δηθαίσκα.  

Καηά ηελ ελαξκφληζε ησλ πληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ ά. 2 § 1, 5 § 1, 9 § 1 εδ. β΄, 14 

θαη 19 πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξνερφλησο ππφςε ε δηάηαμε ηνπ ά. 2 § 1  γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. Όκσο, φηαλ ππάξρεη ζχγθξνπζε επηκέξνπο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ αξρή απηή (ή ησλ νπνίσλ θνηλφο ππξήλαο είλαη ε αμία ηνπ αλζξψπνπ), 

πξέπεη λα γίλεη αμηνιφγεζε, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη δεθηφ φηη ε ηδησηηθφηεηα πξέπεη λα 

ππεξηζρχεη, ρσξίο άιιν, ησλ άιισλ επηκέξνπο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

Σέινο, ν ηδησηηθφο βίνο πξνζηαηεχεηαη ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο απφ ην ά. 

334 ΠΚ πεξί δηαηαξάμεσο ηεο νηθηαθήο εηξήλεο, ην ά. 366 ΠΚ, κε ην νπνίν απαγνξεχεηαη ζε 

πεξίπησζε δπζθεκήζεσο ε απφδεημε ηνπ δπζθεκηζηηθνχ γεγνλφηνο, φηαλ απηφ αθνξά ζρέζεηο 

ηνπ ηδησηηθνχ ή νηθνγελεηαθνχ βίνπ, απφ ην ά. 370 ΠΚ, ην νπνίν απαγνξεχεη ηελ παξαβίαζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ επηζηνιψλ, θαζψο θαη απφ ην ά. 370 Α ΠΚ, ην νπνίν θαζηζηά αμηφπνηλε ηελ 
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 Ζ εγγχεζε πνπ θαηνρπξψλεηαη ζην ά. 6 § 2 ΔΓΑ έρεη θαζηεξσζεί λα απνδίδεηαη σο «ηεθκήξην αζσφηεηαο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ». ρεηηθά είλαη θαη ηα άξζξα 11 ηεο Παγθφζκηαο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

ηεο 10.12.1948 θαη 14 § 2 ΓΑΠΓ ηεο 19.12.1966. Σν χκθσλν απηφ θπξψζεθε καδί κε ηα δχν πξναηξεηηθά 

Πξσηφθνιια κε ην Ν. 2462/1997. 
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αζέκηηε παξαθνινχζεζε κε εηδηθά ηερληθά κέζα ή ηε καγλεηνζθφπεζε κε δεκφζησλ πξάμεσλ 

ηξίησλ πξνζψπσλ. 

7. ΥΑΙΡΑ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ζ βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ φξσλ δηαβηψζεσο, πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηερλνινγηθά θπξίσο 

επηηεχγκαηα θαη ε αθαηακάρεηε δπλαηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο λα θαζηζηά δπλαηή ηε 

δηείζδπζε ζηηο εζσηεξηθέο πηπρέο ηνπ αλζξψπηλνπ είλαη (κε ηειεθαθνχο, ηειεθάκεξεο πςειήο 

ηερλνινγίαο, ειεθξνληθά κεραλήκαηα, καγλεηφθσλα θιπ.) ζέηεη σο θχξην αίηεκα ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγηθήο επνρήο ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη γεληθά ηεο ζθαίξαο ηνπ απνξξήηνπ, 

πνπ είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλε ζε θάζε είδνπο πξνζβνιέο. 
483

 

ηε ζχγρξνλε επνρή ηνπ επνλνκαδφκελνπ θφζκνπ ηεο «πιεξνθνξηθήο θνηλσλίαο», φπνπ 

πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη παξάιιεια πξνο ηνπο δχν παξαδνζηαθνχο πνιηηηζκνχο ησλ ηερλψλ θαη 

ησλ επηζηεκψλ έρεη αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη έλαο ηξίηνο πνιηηηζκφο, ν πνιηηηζκφο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο (“nerd culture”), ε αικαηψδεο εμέιημε ηεο πςειήο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο έρεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο λα απμάλεη ηελ πνζφηεηα θαη ηαρχηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο. Παξάιιεια φκσο έρεη απμήζεη, ζε ζεκείν 

αλεζπρεηηθφ, ηηο πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ελφςεη ηνπ φηη ηα ζπκθέξνληα πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη κε ηελ επηηάρπλζε ηεο δηάδνζεο ησλ εηδήζεσλ θαη ηελ αθψιπηε ξνή θαη ρξήζε 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ είλαη πάληα δεκνθξαηηθά θαη επγελή. Πνιιέο θνξέο, ππφ ηελ 

επίθαζε ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο θαη θξίζεο, επηηπγράλεηαη ε ηδησηηθή εμνπζία πάλσ ζηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα κε αζπδνζία. 

 Πξνζβνιή ηεο ζθαίξαο ηνπ απνξξήηνπ ππάξρεη, φηαλ: (α) Σν απφξξεην καζεπηεί απφ 

ηξίην κε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, ρσξίο ηελ ζέιεζε ηνπ πξνζψπνπ - θνξέα ηνπ απφξξεηνπ (π.ρ. κε 

αλάγλσζε επηζηνιψλ ή άιισλ εγγξάθσλ, κε παγίδεπζε ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ, κε 

ρξεζηκνπνίεζε ηειεθαθψλ, κε παξαθνινχζεζε ηδησηηθψλ ζπλνκηιηψλ ή ζπλαληήζεσλ θιπ. Με 

ηε ζχγρξνλε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί ηα κέζα θαη νη κέζνδνη ηεο 

πξνζβνιήο ηεο ζθαίξαο ηνπ απνξξήηνπ). Σπραία γλψζε ηνπ απνξξήηνπ δελ απνηειεί πξνζβνιή. 

(β) Σν απφξξεην πνπ έγηλε θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν (λφκηκν ή παξάλνκν) γλσζηφ κεηαδίδεηαη 

ζε ηξίηνπο (π.ρ. ν ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο πνπ ιφγσ ηεο ζέζεψο ηνπ γλσξίδεη νηθνλνκηθά ή 

ηερληθά κπζηηθά ηεο ηα κεηαδίδεη ζε ηξίηνπο˙ ν δηθεγφξνο ή ν γηαηξφο αλαθνηλψλεη ζε ηξίηνπο 
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γλσζηά ζε απηφλ κπζηηθά ηνπ πειάηε θιπ. Δδψ ππάγνληαη θαη νη πεξηπηψζεηο ηεο ιεγφκελεο 

«βηνκεραληθήο θαηαζθνπείαο»). 

 Γελ απνθιείεηαη πξνζβνιή ηεο ζθαίξαο ηνπ απνξξήηνπ λα απνηειεί θαη ε δηάδνζε κε 

ηνλ ηχπν κπζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ, ηα νπνία είλαη ήδε γλσζηά ή κπνξνχλ λα γίλνπλ γλσζηά ζε 

επξχηεξν θχθιν (π.ρ. πνηληθή θαηαδίθε, δηαδχγην θιπ. πλήζσο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα 

πξφθεηηαη θαη γηα πξνζβνιή ηνπ αγαζνχ ηεο ηηκήο). Χο πξνζβνιή ηεο ζθαίξαο ηνπ απνξξήηνπ 

θξίζεθε π.ρ. ε παξαθνινχζεζε ηνπ κηζζσηή απφ ηνλ εμψζηε ηνπ κίζζηνπ δηακεξίζκαηνο. 
484

 

Σέινο, ηελ ηδησηηθφηεηα ζην πιαίζην ηνπ δηαδηθηχνπ πξνζηαηεχεη ην ά. 370 Β § 1 ΠΚ, ην 

νπνίν απαγνξεχεη ην ιεγφκελν “hacking”, δειαδή ηελ ρσξίο δηθαίσκα δηείζδπζε ζε ζχζηεκα 

ππνινγηζηψλ δηακέζνπ ησλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ. Βέβαηα, ε 370 Β § 1 ΠΚ αθνξά ζε θξαηηθά 

επηζηεκνληθά, επαγγεικαηηθά απφξξεηα ή απφξξεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ 

ηνκέα. Γπζηπρψο, απφ πιεπξάο πνηληθνχ δηθαίνπ, ηα ηδησηηθά απφξξεηα κέλνπλ απξνζηάηεπηα 

απφ ην hacking, κνινλφηη ζα κπνξνχζε βάζηκα λα ππνζηεξηρζεί ε άπνςε φηη «ζηελ 370 Β § 1 

εδ. β΄ ΠΚ εκπίπηνπλ θαη ηα απφξξεηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθή ζθαίξα ηνπ αηφκνπ». 
485

  

Β. ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΣΟ  

Σν γηαηξφ βαξχλεη ε ππνρξέσζε επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο. Απφ ηε ζχκβαζε ηαηξηθήο 

αγσγήο πξνθχπηεη ε παξεπφκελε ππνρξέσζε ηνπ γηαηξνχ λα ηεξεί ερεκχζεηα γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ αζζελνχο (ΑΚ 288), κε ηελ έλλνηα φηη δελ επηηξέπεηαη ζην γηαηξφ λα απνθαιχπηεη ζε 

ηξίηνπο ηδησηηθά απφξξεηα ηνπ αζζελνχο (ή ησλ νηθείσλ ηνπ), ν νπνίνο ηα εκπηζηεχηεθε ζην 

γηαηξφ ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο ζρέζεο πνπ ηνπο ζπλδέεη. Οη πιεξνθνξίεο απηέο εμάιινπ 

ζπληζηνχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζζελνχο θαη επνκέλσο ε ρξήζε, ε δεκνζηνπνίεζε, ε 

δηάδνζή ηνπο θιπ. εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Ν. 2472/1997. 

Ζ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ πξνβιέπεηαη εηδηθά θαη ζην λφκν. Καηά 

ηελ ΚσδΗαηξΓ 13 § 1 «ν ηαηξφο νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά απφιπηε ερεκχζεηα γηα νπνηνδήπνηε 

ζηνηρείν ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςή ηνπ ή ηνπ απνθαιχπηεη ν αζζελήο ή ηξίηνη, ζην πιαίζην ηεο 

άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαη ην νπνίν αθνξά ηνλ αζζελή ή ηνπο νηθείνπο ηνπ». Δλδεηθηηθή 

είλαη θαη ε δηάηαμε ηνπ ά. 371 ΠΚ πνπ πεξηγξάθεη ην πνηληθφ αδίθεκα ηεο παξαβίαζεο 

επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο, φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ην επάγγεικα ηνπ γηαηξνχ. Ζ ΠΚ 371 § 4 

κάιηζηα ζέηεη θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί ν γηαηξφο λα απαιιαγεί απφ ηελ 

ππνρξέσζή ηνπ απηή. Καηά ηε δηάηαμε απηή ε παξαβίαζε επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο δελ είλαη 
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άδηθε «... αλ ν ππαίηηνο απέβιεπε ζηελ εθπιήξσζε θαζήθνληφο ηνπ ή ζηε δηαθχιαμε έλλνκνπ ή 

γηα άιιν ιφγν δηθαηνινγεκέλνπ νπζηψδνπο ζπκθέξνληνο δεκφζηνπ ή ηνπ ίδηνπ ή θάπνηνπ 

άιινπ, ην νπνίν δελ κπνξνχζε λα δηαθπιαρζεί δηαθνξεηηθά». 

 Μάιηζηα, ε ΚσδΗαηξΓ 13 § 3 ζηνηρ. α΄ εδ. β΄ εμεηδηθεχεη πεξαηηέξσ ηελ έλλνηα ηνπ 

λνκηθνχ θαζήθνληνο, νξίδνληαο φηη «λνκηθφ θαζήθνλ ζπληξέρεη, φηαλ ε απνθάιπςε επηβάιιεηαη 

απφ εηδηθφ λφκν, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο γέλλεζεο, ζαλάηνπ, κνιπζκαηηθψλ λφζσλ θαη άιιεο, ή 

απφ γεληθφ λφκν, φπσο ζηελ ππνρξέσζε έγθαηξεο αλαγγειίαο ζηελ αξρή, φηαλ ν γηαηξφο 

καζαίλεη κε ηξφπν αμηφπηζην φηη κειεηάηαη θαθνχξγεκα ή φηη άξρηζε ήδε ε εθηέιεζή ηνπ θαη, 

κάιηζηα, ζε ρξφλν ηέηνην, ψζηε λα κπνξεί αθφκα λα πξνιεθζεί ε ηέιεζε ή ην απνηέιεζκά ηνπ». 

Σέινο, ε ΚσδΗαηξΓ 13 § 4 θαζηεξψλεη ξεηά σο πξφζζεην ιφγν άξζεο ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ 

ηελ χπαξμε ζπλαίλεζεο εθείλνπ ηνλ νπνίν αθνξά, εθηφο εάλ «ε ζρεηηθή δήισζε δελ είλαη 

έγθπξε, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή είλαη πξντφλ πιάλεο, απάηεο, απεηιήο, ζσκαηηθήο ή 

ςπρνινγηθήο βίαο, ή εάλ ε άξζε ηνπ απνξξήηνπ ζπληζηά πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο». 
486

  

Γ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΣΟ 

Μπξνζηά ζηελ θξαηηθή παληνδπλακία-θπξηαξρία, νη πνιίηεο επηρεηξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ 

έλα ηκήκα ηεο δσήο ηνπο άζηθην απφ παξεκβάζεηο, πνπ θαζεκεξηλά εκθαλίδνληαη νινέλα θαη 

εληνλφηεξεο θαη πην απεηιεηηθέο. ηελ πξνζπάζεηα απηή ησλ αηφκσλ γηα νρχξσζε νξηζκέλσλ 

πηπρψλ ηεο δσήο ηνπο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ν ζεζκφο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ. Ζ 

επηθνηλσλία πειάηε θαη ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηψλ 
487

 θξίζεθε άμηα πξνζηαζίαο θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ζεζπίζζεθε θαη θαηνρπξψζεθε ν ζεζκφο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ.  

I. ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΣΑΞΗ  

 Σν δηθεγνξηθφ απφξξεην έρεη θξηζεί απφ ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε σο έλαο ζεζκφο 

ηδηαδνχζεο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία πνπ πξνζθέξεη ζηα εκπηζηεπζέληα απφ ηνλ πειάηε 

πξνο ηνλ δηθεγφξν, φζν - θαη πνιχ πεξηζζφηεξν - γηα ηελ πγηή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο 

ίδηαο ηεο δηθαηνζχλεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην δηθεγνξηθφ απφξξεην πξνζηαηεχεηαη κε δηαηάμεηο 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηεο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο αιιά θαη ηνπ 

Κψδηθα Γηθεγφξσλ. 

 Βεβαίσο, δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε θαη ηε ζηελφηαηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην 

δηθεγνξηθφ απφξξεην σο ζεζκφ θαη ζην ίδην ην χληαγκα. Σν δηθεγνξηθφ απφξξεην ζπλδέεηαη 
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θαη κε ην δηθαίσκα αλάπηπμεο ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο σο πηπρή ηεο αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη κε ην δηθαίσκα ηεο αθψιπηεο πξφζβαζεο ζηε 

δηθεγνξηθή ζπλδξνκή. Με ηα άξζξα 2 § 1, 5 § 1 θαη 20 § 1 ηνπ πληάγκαηνο αλαδεηθλχεηαη ν 

ζηελφηαηνο δεζκφο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην απφξξεην θαη ζηελ ίδηα ηε Γεκνθξαηία.  

Οη φπνηεο πξνζπάζεηεο, ινηπφλ, πεξηνξηζκνχ ηνπ δηθεγνξηθνχ απνξξήηνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε δηζηαγκφ θαη θαρππνςία, θαζψο «ε  απνςίισζε ηεο ζρέζεο δηθεγφξνπ - 

εληνιέα απφ ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επηθαλεηαθή άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο δηθαζηηθήο αθξφαζεο θαη πξνζηαζίαο, ην νπνίν απνγπκλψλεηαη απφ κηα νπζηψδε 

εγγχεζε» 
488

 αιιά θαη «ε δπζπηζηία αληηθαζηζηά ηελ εκπηζηνζχλε, ην δε ιεηηνχξγεκα ηνπ 

δηθεγφξνπ ράλεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα πνπ ην δηαθξίλεη».  

 ην θεθάιαην κε ηνλ ηίηιν «Παξαβίαζε απνξξήησλ» ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 371 θαζηεξψλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ δηθεγνξηθνχ απνξξήηνπ ππφ ηελ 

απεηιή πνηληθψλ θπξψζεσλ 
489

 ζην δηθεγφξν πνπ ζα παξαβηάζεη απηή ηελ ππνρξέσζε 

ερεκχζεηαο πνπ ηνλ βαξχλεη, κηα ππνρξέσζε πνπ, παξφιν ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ ππέζηε κε ηηο 

πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, πξνζηαηεχεη ηειηθά θαη ηνλ ίδην ην δηθεγφξν.  

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ ΚΠΓ: «Ζ δηαδηθαζία 

αθπξψλεηαη, αλ εμεηαζηνχλ ζηελ πξνδηθαζία ή ζηελ θχξηα δηαδηθαζία α)… β) νη ζπλήγνξνη, 
490

 

νη ηερληθνί ζχκβνπινη θαη νη ζπκβνιαηνγξάθνη ζρεηηθά κε φζα ηνπο εκπηζηεχηεθαλ νη πειάηεο 

ηνπο. Οη ζπλήγνξνη θαη νη ηερληθνί ζχκβνπινη θξίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ ζπλείδεζή ηνπο αλ θαη 

ζε πνηφ κέηξν πξέπεη λα θαηαζέζνπλ φζα άιια έκαζαλ κε αθνξκή ηελ άζθεζε ηνπ 

ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο». Αθφκε, ζηα άξζξα 261 θαη 262 ηνπ Κ.Π.Γ. νη δηθεγφξνη απαιιάζζνληαη 

απφ ηελ ππνρξέσζε γηα παξάδνζε εγγξάθσλ, αλ δειψζνπλ φηη πξφθεηηαη γηα «κπζηηθφ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην ιεηηνχξγεκα ή ην επάγγεικά ηνπο». 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ν δηθεγφξνο απαγνξεχεηαη λα εμεηαζηεί 

ζρεηηθά κε γεγνλφηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην δηθεγνξηθφ απφξξεην (ά. 400 ΚΠνιΓ.), έρεη 

δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ εμέηαζή ηνπ γηα γεγνλφηα πνπ έκαζε θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 
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επαγγέικαηφο ηνπ (ά. 401 ΚΠνιΓ) θαη ηέινο δελ βαξχλεηαη κε ππνρξέσζε καξηπξίαο γηα 

πεξηζηαηηθά πνπ απνηεινχλ επαγγεικαηηθφ απφξξεην (ά. 402 ΚΠνιΓ). 
491

 

Σέινο, ζηνλ Κψδηθα Πεξί Γηθεγφξσλ ζηα άξζξα 49 θαη 50 απεηινχληαη πεηζαξρηθέο 

θπξψζεηο γηα ηνλ δηθεγφξν πνπ ζα παξαβηάζεη ηελ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο, ελψ ζε θάζε 

πεξίπησζε απαηηείηαη ε ρνξήγεζε πξνεγνχκελεο άδεηαο ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ γηα 

λα κπνξέζεη λα θαηαζέζεη ν δηθεγφξνο ζην δηθαζηήξην. 

II. ΌΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ  

 Σν άξζξν 371 ΠΚ πξνζηαηεχεη ην δηθεγνξηθφ απφξξεην θαη θαζηεξψλεη ππνρξέσζε 

ερεκχζεηαο ηνπ δηθεγφξνπ ζε φζα ηπρφλ ηνπ εκπηζηεπηεί ν πειάηεο ηνπ. Μηα ππνρξέσζε, 

βέβαηα, ε νπνία δελ είλαη απφιπηε αιιά ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο, πξνεξρφκελνπο 

ηφζν απφ ηνλ εζληθφ φζν θαη απφ ηνλ επξσπαίν λνκνζέηε. Πξνζηαηεπηέν έλλνκν αγαζφ ηνπ 371 

ΠΚ είλαη ην ηδησηηθφ απφξξεην, αγαζφ πνπ πξνζηαηεχεηαη θαη ζην άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο, 

κε ηελ εηδηθφηεξε κνξθή ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη ζην άξζξν 5 § 1 ηνπ 

πληάγκαηνο σο έθθξαζε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο.  

Χο ηδησηηθφ απφξξεην λνείηαη θάζε γεγνλφο πνπ είλαη κπζηηθφ θαη ην άηνκν ην νπνίν 

αθνξά δελ επηζπκεί λα δηαδνζεί θαη λα γίλεη επξχηεξα γλσζηφ. 
492

 Ζ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ 

παξακέλεη θαζφζν δηάζηεκα ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν επηζπκεί ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο λα 

παξακείλεη κπζηηθφ. Αλ ην ίδην ην άηνκν πξνβεί ζε δεκνζηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο, ηφηε ζέκα 

απνξξήηνπ δελ ηίζεηαη. Καηά ηνλ Μαξγαξίηε, βέβαηα, «ην πεξηζηαηηθφ δελ ράλεη ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ απνξξήηνπ αλαγθαίσο, αλ πξνδφζεθε ή κε θήκεο έγηλε γλσζηφ». 
493

 Μία ελδερφκελε 

«επηθχξσζε» ηεο θήκεο απφ ην δηθεγφξν, αλακθίβνια, ηζνδπλακεί κε κηα δεκφζηα 

γλσζηνπνίεζε ησλ φζσλ ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξήζεη κπζηηθά.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνξξήηνπ σο ηδησηηθνχ έγηλε γηα λα δηεπθξηληζηεί φηη κε ην άξζξν 

371 ΠΚ πξνζηαηεχνληαη ηα απφξξεηα κφλν ησλ ηδησηψλ, ελψ ε πξνζηαζία ησλ κπζηηθψλ ηεο 

πνιηηείαο ή ηνπ δηθαζηηθνχ θαη ππεξεζηαθνχ απνξξήηνπ ζεκειηψλεηαη ζε άιια άξζξα ηνπ 

Πνηληθνχ καο Κψδηθα (146 επ. θαη 251 επ. αληίζηνηρα).
494

 Δπνκέλσο, ν πειάηεο κπνξεί λα 

εκπηζηεπηεί θαη επαγγεικαηηθά κπζηηθά ζηνλ δηθεγφξν ηνπ, γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ζηηο 
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 Βι. Κ. Μαθξίδνπ, Σν δηθεγνξηθφ απφξξεην, 1989, ζει. 23. 

492
 Δ. πκεσλίδνπ - Καζηαλίδνπ, Γηθεγνξηθφ απφξξεην θαη λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ, Πνηλ Υξνλ. ΝΣ ,́ 

2006, ζει. 291.  

493
 Μ. Μαξγαξίηε, Δξκελεία Πνηληθνχ Κψδηθα, 2003, ζει. 1029.  

494
 πκεσλίδνπ - Καζηαλίδνπ, φ.π., ζει. 290. 
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εξσηηθέο ηνπ ζρέζεηο, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε ή αθφκε θαη γεγνλφηα πνπ ηνλ 

θαζηζηνχλ δξάζηε ζπγθεθξηκέλνπ εγθιήκαηνο, ρσξίο λα ζίγεηαη ην απφξξεην ησλ 

εκπηζηεπζέλησλ.  

Σν απφξξεην θαιχπηεη φια ηα γεγνλφηα πνπ εκπηζηεχηεθε ν πειάηεο ζηνλ δηθεγφξν ηνπ 

αιιά θαη φπνηεο πιεξνθνξίεο ζπλέιεμε ν δηθεγφξνο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα 

(π.ρ. χζηεξα απφ πξνζσπηθή ηνπ έξεπλα). Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ είλαη απαξαίηεην λα 

γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζρέζεο, φπνπ ν παξέρσλ ηελ επηζηεκνληθή ηνπ 

ζπλδξνκή ελεξγεί κε ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ. Δκθαλίδεηαη, δειαδή, σο 

απαξαίηεηε ε χπαξμε αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ αλάκεζα ζην κπζηηθφ πνπ εκπηζηεχεηαη ν πειάηεο 

θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ, κε απνηέιεζκα ε εμνκνιφγεζε γεγνλφησλ ζην 

δηθεγφξν κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θίινπ ή ηνπ ζπγγελνχο λα κελ πξνζηαηεχεηαη απφ ην δηθεγνξηθφ 

απφξξεην. 
495

 Αο ζεκεησζεί, φηη απφ ην δηθεγνξηθφ απφξξεην θαη ην άξζξν 371 ΠΚ δελ 

πξνζηαηεχνληαη ηα γεγνλφηα πνπ πιεξνθνξήζεθε ν δηθεγφξνο κε άιιν ηξφπν θαη φρη ιφγσ ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ, π.ρ. αλ ζπκβεί λα είλαη ν ίδηνο απηφπηεο κάξηπξαο ζηελ ηέιεζε ελφο εγθιήκαηνο.  

 Ζ δηθεγνξηθή ερεκχζεηα είλαη θαηαξρήλ άζρεηε θαη αζχλδεηε κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

έλλνκεο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ηνλ δηθεγφξν κε ηνλ πειάηε. Σα ρξνληθά φξηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

απνξξήηνπ δελ ηαπηίδνληαη κε ηελ έλαξμε θαη ηελ ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν πιεπξψλ. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ θαη φρη ηνπ ζπλεγφξνπ ή ηνπ πιεξεμνπζίνπ 

είλαη απηή πνπ πξνζδίδεη ηνλ απφιπην ραξαθηήξα ζε απηά πνπ εκπηζηεχεηαη ν πειάηεο, ρσξίο 

θαλ λα πξναπαηηείηαη έλαξμε ηεο ζρέζεσο εληνιήο ή λα πξνζέιαβε ηειηθά ν πειάηεο ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δηθεγφξν γηα λα ππεξαζπηζζεί ηα ζπκθέξνληά ηνπ.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηθεγφξν γξαπηά ή πξνθνξηθά, αθφκε 

θαη ηειεθσληθψο, 
496

 απφ ηε ζηηγκή εθείλε γελλάηαη ε πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ γηα φιεο ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζπλνκηιίεο. Καη ελψ ε έλαξμε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δηθεγνξηθνχ απνξξήηνπ 

επξίζθεηαη πξηλ θαλ ν δηθεγφξνο θαηαζηεί πιεξεμνχζηνο, ην ηέινο απηήο αλαδεηείηαη πνιχ 

αξγφηεξα απφ ην ηέινο ηεο ζπλεξγαζίαο δηθεγφξνπ - πειάηε. Γεγνλφηα φπσο ν ζάλαηνο ηνπ 

πειάηε, ε απνρψξεζε ηνπ δηθεγφξνπ απφ ην επάγγεικα ή ε αιιαγή πιεξεμνπζίνπ δελ είλαη απφ 

κφλα ηνπο ηθαλά λα νδεγήζνπλ ζηε ιήμε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ. Ο γλσζηφο πιένλ ζην 

αγγιηθφ δίθαην θαλφλαο “once privileged, always privileged”, o νπνίνο έρεη γίλεη απφιπηα 

απνδεθηφο θαη ζην ρψξν ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ, αλάγεηαη ζε βαζηθφ αμίσκα ηνπ δηθεγνξηθνχ 
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 Κ. Μαθξίδνπ, φ.π., ζει. 45 επ. 
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 Απφθαζε Kopp θαηά Διβεηίαο ηνπ ΔΓΓΑ. 
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απνξξήηνπ, πξνζηαηεχνληαο ηνλ πειάηε απφ ην θφβν κειινληηθήο απνθάιπςεο κπζηηθψλ 

γεγνλφησλ. 
497

 

 Λφγνη άξζεσο ηνπ αδίθνπ ηεο παξαβίαζεο ηνπ δηθεγνξηθνχ απνξξήηνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 371 ΠΚ: «Ζ πξάμε δελ είλαη άδηθε θαη κέλεη αηηκψξεηε αλ ν 

ππαίηηνο απέβιεπε ζηελ εθπιήξσζε θαζήθνληφο ηνπ ή ζηε δηαθχιαμε ελλφκνπ ή γηα άιιν ιφγν 

δηθαηνινγεκέλνπ νπζηψδνπο ζπκθέξνληνο δεκνζίνπ ή ηνπ ίδηνπ ή θάπνηνπ άιινπ, ην νπνίν δελ 

κπνξνχζε λα δηαθπιαρζεί δηαθνξεηηθά». Καηά ηε γλψκε ηνπ Μαξγαξίηε «ην θαζήθνλ κπνξεί λα 

είλαη λνκηθφ ή εζηθφ, αξθεί ην θαζήθνλ λα αμηνινγείηαη λνκηθά σο ππέξηεξν, φπσο δει. ζηε 

ζχγθξνπζε θαζεθφλησλ». 
498

  

III . «ΑΠΟΡΡΗΣΟ» ΚΑΙ ΕΠΙ  ΑΞΙΟΠΟΙΝΨΝ ΠΡΑΞΕΨΝ;  

Ζ αληίδξαζε ησλ Δπξσπατθώλ Γηθεγνξηθώλ πιιόγσλ – Ζ Απόθαζε C– 305/05 ηνπ 

ΓΔΚ θαη ε Οδεγία 2005/60/ΔΚ 

 ην Βέιγην, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2004 νη δηθεγνξηθνί ζχιινγνη πξνζέθπγαλ ελψπηνλ ηνπ 

Βειγηθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, πξνβάιινληαο φηη ππάξρεη αζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ 

ζπληαγκαηηθψλ ηνπο ξπζκίζεσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2001/97/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηελ 

ππνρξέσζε ησλ δηθεγφξσλ πξνο αλαθνξά ππφπησλ ζπλαιιαγψλ θαη πιεξνθνξηψλ, 

απνθηεζέλησλ απφ ή ζρεηηθά κε ηνλ πειάηε ηνπο. Εήηεζαλ δε απφ ην δηθαζηήξην λα ππνβάιεη 

πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζην ΓΔΚ γηα ηελ έθηαζε θαη ην ζθνπφ ηεο πξψηεο Οδεγίαο.  

 Σα επηρεηξήκαηα ηεο πξνζθπγήο ησλ βειγηθψλ δηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ ζπλνςίδνληαη ζηε 

ζθέςε φηη ε επέθηαζε ηνπ ζθνπνχ ηεο πξψηεο Οδεγίαο (91/308/ΔΟΚ) ζηνπο δηθεγφξνπο, 

παξαβηάδεη πξσηίζησο ηεο αξρέο ηεο ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηνπ θαζήθνληνο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο ηνπ δηθεγφξνπ, ηα νπνία απνηεινχλ ην ζθιεξφ ππξήλα ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο ππεξάζπηζε. 
499

 Θεψξεζαλ, δειαδή, ηα πξνζθεχγνληα ζην ΓΔΚ κέξε, φηη ε 

πξνζηαζία ηνπ δηθεγνξηθνχ απνξξήηνπ θαη ν επαγγεικαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζρέζεο 

δηθεγφξνπ-πειάηε ζπξξηθλψζεθαλ ηφζν πνιχ κε ηε λέα Οδεγία, ψζηε πιένλ θαηέιεμαλ λα 

απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε. 

Παξφια απηά, ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε ηελ απφθαζε C - 305/05 

ζεψξεζε, φηη ε ελ ιφγσ νδεγία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζίγεη ην δηθεγνξηθφ απφξξεην θαη ηελ 
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 Κ. Μαθξίδνπ, φ.π., ζει. 70. 

498
 Μ. Μαξγαξίηεο, φ.π., ζει. 1031. 

499
 Βι. εηζήγεζε Π. Σζηξίδε, Σν μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο θαη ην ιεηηνχξγεκα ηνπ ζπλεγφξνπ. Τπνρξεψζεηο θαη 

επζχλεο, πλέδξην ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Πνηληθνιφγσλ, 2006, ζει. 10 επ. 
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πξνζηαηεπφκελε επαγγεικαηηθή ερεκχζεηα, αθνχ λαη κελ απαηηεί απφ ηνπο δηθεγφξνπο λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο Αξρέο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ, αιιά 

ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ζηηο πξνβιεπφκελεο ππνρξεψζεηο απηψλ, ην απφξξεην δελ 

πθίζηαηαη ηειηθά θακία θαηαζηξαηήγεζε - ζπξξίθλσζε. 
500

  

χκθσλα, ινηπφλ, κε ην ΓΔΚ νη δηθεγφξνη, φηαλ ελεξγνχλ πξάμεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θχζεσο ή αγνξαπσιεζίαο αθηλήησλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε έλδηθε δηαδηθαζία, ππέρνπλ ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ νδεγία ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο, θαζφζνλ ε επηβνιή 

απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθήο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, αλεμαξηήησο ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο γηα δίθαηε δίθε. 
501

 

Χζηφζν, δχν είλαη θαηά βάζε ηα ζεκεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θινλίζνπλ ηε λνκηκφηεηα 

απηψλ ησλ θνηλνηηθψλ κέηξσλ: (α) ε λνκηθή βάζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία απηά ζεζπίζζεθαλ θαη 

(β) ε ζπκβαηφηεηα ηεο ππνρξέσζεο άξζεο ηνπ δηθεγνξηθνχ απνξξήηνπ κε ην δηθαίσκα ζηελ 

ηδησηηθή δσή. 
502

 Με ηελ νδεγία, δειαδή, επηβιήζεθαλ ηειηθά πνηληθέο θπξψζεηο, παξφιν πνπ 

απηή ζρεηίδνηαλ κε ηνλ πξψην ππιψλα θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εζσηεξηθήο-θνηλνηηθήο αγνξάο. 
503

 

Παξά ην γεγνλφο, φκσο, φηη ην μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο δελ ιάκβαλε ην ραξαθηήξα 

πνηληθνχ αδηθήκαηνο αιιά απιά «απαγνξεπφηαλ», ηειηθά ηα θξάηε κέιε δηέζεηαλ πνιχ κηθξά 

πεξηζψξηα επηινγήο άιινπ κέζνπ εθηφο απφ ηε ζέζπηζε πνηληθψλ δηαηάμεσλ, κε απνηέιεζκα λα 

βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα «εθ πιαγίνπ θνηλνηηθνπνίεζε ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ησλ θξαηψλ 

κειψλ». 
504

 

Όζνλ αθνξά ηε ζπκβαηφηεηα ηεο Οδεγίαο κε ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή, ην νπνίν 

πξνζηαηεχεηαη θαη απφ ηελ ΔΓΑ ζην άξζξν 8 παξ.1, θαζίζηαηαη θαλεξφ πσο ε Οδεγία 

δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα. χκθσλα κε παιαηφηεξε απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ (: Kopp θαηά 
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 Βι. απφθαζε C-305/05 ηνπ ΓΔΚ, ζθέςεηο 21 επ.  
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 Βι. πεξαηηέξσ αλάιπζε ζε: Δ. πκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ Δ., Γηθεγνξηθφ απφξξεην θαη λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ 

εζφδσλ, Πνηληθά Υξνληθά ΝΣ΄ (2006), ζει. 289 θαζψο θαη Κ. Μπέε, Σα ππεξεζηαθά θαζήθνληα ηνπ δηθεγφξνπ 

ππφ ηε ζθηά δηεθζαξκέλνπ δηθαζηή, Γίθε, 2006, ζει. 637. 

502
 εκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο απφθαζεο C 305/05, αλαδεηήζεθε ε ζπκβαηφηεηα ηεο Οδεγίαο κφλν ζε ζρέζε 

κε ην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε ηνπ άξ. 6 ΔΓΑ.  

503
 Μεηά ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο θαηαξγήζεθαλ νη ηξεηο ππιψλεο: Βι. ζρεηηθά: Β. Υξηζηηαλφ θαη Δ. Πεξάθε, 

Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηά ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, 2010, ηδίσο ζει. 5 επ. θαζψο θαη Β. 

Υξηζηηαλφ, Δηζαγσγή ζην Γίθαην ηεο Δπξσπαίθήο Έλσζεο, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2010. 

504
 Βι. Β.Φισξίδε, Ζ άξζε ηνπ δηθεγνξηθνχ απνξξήηνπ θαη ην δηθαίσκα ζηε δίθαηε δίθε, ππφ ην θσο ηεο απφθαζεο 

ηνπ ΓΔΚ ηεο 26
εο

 Ηνπλίνπ 2007(ππφζεζε C 305/05), ΠνηλΓηθ 2007, ζει. 1200 επ. (εδψ: ζει. 1207). 
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Διβεηίαο), ε επηθνηλσλία κεηαμχ δηθεγφξνπ θαη πειάηε (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επξφθεηην 

γηα ηειεθσληθή) εληάζζεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη επηθνηλσλίαο θαη, επνκέλσο, 

πξνζηαηεχεηαη απφ ην άξζξν 8 παξ.1 ηεο ΔΓΑ. 
505

 Ζ άξζε ηνπ απνξξήηνπ δηθαηνινγείηαη κφλν 

αλ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν θαη αλ είλαη αλαγθαία κε βάζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

Δπνκέλσο, αλ ιεθζνχλ ππφςε αθελφο νη ανξηζηίεο θαη νη αζάθεηεο κε ηηο νπνίεο 

πεξηβάιινληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ δηθεγφξσλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο Αξρέο, θαη αθεηέξνπ ε 

δίρσο δηαθξίζεηο άξζε ηνπ δηθεγνξηθνχ απνξξήηνπ κε κνλαδηθφ ιφγν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ, παξφιν πνπ απηφ δελ αίξεηαη αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο 

βηαζκνχ ή αλζξσπνθηνλίαο, θαζίζηαηαη θαλεξφ πσο ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο θαηαιχεη, έκκεζα, 

ζεζκνχο θαη δηθαηψκαηα, πνπ ε ίδηα θαηνρχξσζε θαη κέρξη ηψξα πξνζηάηεπε. 

Ζ Οδεγία 2005/60/ΔΚ είλαη ε ηξίηε νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξά ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

Πέξα απφ ηηο φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ζηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο πιένλ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ξεηή πξφβιεςε ζην άξζξν 21 ηνπ III Κεθαιαίνπ ηεο νδεγίαο 

ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Πιεξνθνξηψλ (ΜΥΠ), ελφο νξγάλνπ 

ην νπνίν ζα έρεη σο ζηφρν ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρνπλ νη εζληθέο αξρέο ζρεηηθά κε θαηαρσξήζεηο ππφπησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ . Πξνθεηκέλνπ νη ΜΥΠ λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηα 

θαζήθνληα ηνπο, πξέπεη λα έρνπλ άκεζε θαη επξεία πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεσο, νπνηεδήπνηε ην δεηήζνπλ. Έηζη, νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο έρεη 

ε Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 19 ηνπ Ν. 3424/2005 είλαη ππνρξεσκέλε λα ηηο δηαβηβάδεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζηηο ΜΥΠ, νη νπνίεο ζα είλαη απηέο πνπ ζα θξίλνπλ ηειηθά αλ νη εθάζηνηε 

ζπλαιιαγέο είλαη παξάλνκεο, δίλνληαο έηζη ζηελ Δπηηξνπή θαζαξά δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν.  

Έλα αθφκε ζεκείν ηεο ηξίηεο Οδεγίαο πνπ ζα πξνβιεκαηίζεη ηδηαίηεξα είλαη θαη ε 

απαγφξεπζε γλσζηνπνίεζεο (ηνπ ά. 28 παξ.1) ζηνλ πειάηε, φρη κφλν φηη δηεμάγεηαη έξεπλα ζε 
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βάξνο ηνπ, αιιά θαη φηη ηέηνηα έξεπλα κπνξεί λα δηεμαρζεί κειινληηθά. 
506

 Τπνρξενχηαη, 

δειαδή, ν δηθεγφξνο λα ηεξήζεη «ζηγήλ ηρζχνο» θαη λα αθήζεη εθηεζεηκέλν ηνλ πειάηε ηνπ, 

δεζκεπφκελνο πιένλ απφ έλα «αλάζηξνθν» θαζήθνλ ερεκχζεηαο, θαινχκελνο λα ζπζηάζεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε ηνπ πξνο φθεινο ηεο Πνιηηείαο. 

IV. ΚΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Σν δηθεγνξηθφ απφξξεην, φκσο, δελ πξνζηαηεχεηαη θαηά απφιπην ηξφπν. Πεξηνξηζκνί θαη 

εμαηξέζεηο ππάξρνπλ, θαη κάιηζηα ζε ηέηνην βαζκφ ηε ζεκεξηλή επνρή, ψζηε λα κηιάκε γηα κηα 

επξεία ζπξξίθλσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ δηθεγνξηθνχ απνξξήηνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο. 

Σν δηθεγνξηθφ απφξξεην ππέζηε ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα λα παηαρζνχλ λενπαγείο κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο. Ζ ηξνκνθξαηία, ην 

εκπφξην λαξθσηηθψλ, φπισλ θαη ε λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ νδήγεζαλ ζε 

αλαπξνζαξκνγή ην επξσπατθφ θαη ζπλαθφινπζα ην ειιεληθφ δίθαην. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν λφκνο 2331/1995 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λφκν 3424/2005 (κε 

ηνπο νπνίνπο ελζσκαηψζεθαλ ζην ειιεληθφ δίθαην νη νδεγίεο 91/308/ΔΚ θαη 2001/97/ΔΚ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο) ζπκπεξηέιαβε ηνπο δηθεγφξνπο αλάκεζα ζηα πξφζσπα πνπ νθείινπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο Αξρέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ. Οη 

δηθεγφξνη, πιένλ, θαζίζηαληαη, ζηελ νπζία, ζπλεξγάηεο ησλ δησθηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ 

ζηελ πξνζπάζεηα γηα πάηαμε ηνπ «μεπιχκαηνο» βξψκηθνπ ρξήκαηνο. Ζ επαγγεικαηηθή 

ερεκχζεηα θαη ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ πειάηε θαη δηθεγφξνπ πθίζηαηαη εληνλφηαηα 

«ρηππήκαηα», ελψ ην ιεηηνχξγεκα ηνπ δηθεγφξνπ θαίλεηαη πσο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ. Ο δηθεγφξνο απφ ππεξαζπηζηήο ηεο δηθαηνζχλεο ζεσξείηαη 

θαη αληηκεησπίδεηαη, πιένλ, ζαλ ππεξέηεο ηνπ εγθιήκαηνο. 

 Οη ππνρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ην δηθεγφξν ζχκθσλα κε ην Ν. 3424/2005 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αζάθεηα, γεληθφηεηα θαη ανξηζηία. Έλλνηεο φπσο «χπνπηε θαη αζπλήζεο 

ζπλαιιαγή», «δηαπίζησζε ηεο λνκηθήο ζέζεο ηνπ πειάηε» αιιά θαη ε εμάξηεζε ηεο επζχλεο 

ησλ δηθεγφξσλ απφ ακηγψο ππνθεηκεληθά ζηνηρεία θαζηζηνχλ ην λέν λφκν αηειέζθνξν αιιά θαη 

επηθίλδπλν. Σν πνηληθφ καο νπινζηάζην επηβαξχλζεθε κε έλαλ αθφκε λφκν ακθίβνιεο 

νξζφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο κε επαθφινπζν ηνλ δξηκχηαην πεξηνξηζκφ ζεκειησδψλ 

αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Σν δίιεκκα «αζθάιεηα ή ειεπζεξία» είλαη άηνπν θαη 
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ηδηαίηεξα επηθίλδπλν, κε απνηέιεζκα αλ θζάζνπκε ζην ζεκείν λα θάλνπκε «εθπηψζεηο» ηεο 

δεκνθξαηίαο ζην φλνκα ηεο αζθάιεηαο, ε επλνκνχκελε θαη ειεχζεξε θνηλσλία ζα απνηειεί κηα 

καθξηλή αλάκλεζε. 

Δ. ΑΠΟΡΡΗΣΟ ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΨΝ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ  

I. ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

Ο άλζξσπνο είλαη αθελφο θνηλσληθφ νλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη έρεη έκθπηε ηελ ηάζε γηα 

επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο, δηαθξίλεηαη, φκσο, θαη απφ αηνκηθφηεηα. 

Αηζζάλεηαη, έηζη, ηελ αλάγθε κηαο ηδηαίηεξεο πξνζσπηθήο δσήο, κηαο ζθαίξαο απνξξήηνπ εληφο 

ηεο νπνίαο ζα κπνξεί λα δεη, λα ελεξγεί απαξαηήξεηνο θαη αλελφριεηνο, ζα δχλαηαη λα 

αληαιιάζζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ κε ηα άηνκα ηεο δηθήο ηνπ επηινγήο, καθξηά απφ αδηάθξηηα 

«βιέκκαηα» ηξίησλ δηφηη κφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα αλαπηχμεη ειεχζεξα ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ. 
507

 Σν ηειεθσληθφ απφξξεην απνηειεί κέξνο ηνπ απαξαβίαζηνπ ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ ππφ ηελ έλλνηα, φηη άλεπ ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ θνξέα ηνπ δελ 

επηηξέπεηαη λα πεξηέξρεηαη ζηε δεκνζηφηεηα. 
508

 Ζ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο δηαζθαιίδεηαη απφ ηα άξζξα 9, 9
Α
 θαη 19 ηνπ πληάγκαηνο. Ζ 

ηειεπηαία απηή δηάηαμε, ε νπνία πξνβιέπεη ην «απφιπην απαξαβίαζην» ηνπ απνξξήηνπ ησλ 

επηζηνιψλ θαη ηεο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ειεχζεξεο αληαπφθξηζεο ή επηθνηλσλίαο, έιθεη 

ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ην χληαγκα ηνπ 1844.  

Χζηφζν, παξφιν πνπ θαηά ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ ά. 19 § 1 εδ. α΄ . ην απφξξεην 

ησλ επηζηνιψλ, ηεο ειεχζεξεο αληαπφθξηζεο ή επηθνηλσλίαο είλαη «απφιπηα απαξαβίαζην», ήδε 

ζην δεχηεξν εδάθην ηνπ ά. 19 § 1 . παξαηεξείηαη θαη ε πξψηε ξσγκή ζηε ζπληαγκαηηθή 

πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο. Δηδηθφηεξα, ην ά. 19 § 1 εδ. β΄ . εηζάγεη δχν 

εμαηξέζεηο ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε άξζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ. Γίδεηαη, δειαδή, ε 

δπλαηφηεηα ζην λνκνζέηε λα θαζνξίζεη ηηο εγγπήζεηο ππφ ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφο ν πεξηνξηζκφο 

ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο α) γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο θαη β) γηα δηαθξίβσζε ηδηαίηεξα 

ζνβαξψλ εγθιεκάησλ.  

Αλ ζειήζνπκε λα εξκελεχζνπκε ηελ απφθαζε ηνπ λνκνζέηε γηα ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε 

ηεο θάκςεο ηνπ απνξξήηνπ ζα πξέπεη λα ηελ απνδψζνπκε, αθελφο, ζηελ εκθάληζε ζχγρξνλσλ 

νξγαλσκέλσλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο θαη, αθεηέξνπ, ζηηο νμπκέλεο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε 

γεηηνληθέο ρψξεο. Αθφκα θαη έπεηηα απφ ηε ζεζκνζέηεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εμαηξέζεσλ, ην 
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επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ ελ ιφγσ απνξξήηνπ παξακέλεη πςειφ, ηφζν ζπγθξηλφκελν κε ηε 

λνκνζεζία άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ, φζν θαη απφ ηελ νπηηθή φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε θάκςε 

ηνπ απνξξήηνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην χληαγκα θαη κφλν 

κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ην χληαγκα θαη ν θαηά ζπληαγκαηηθή 

εμνπζηνδφηεζε εθδηδφκελνο λφκνο, ελψ θαηά ηα ινηπά ην δηθαίσκα παξακέλεη απαξαβίαζην. 
509

  

Δξψηεκα δεκηνπξγείηαη ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο δηαηχπσζεο «απνιχησο απαξαβίαζην». 

Καηά κηα πξψηε άπνςε, ν φξνο δελ πξνζζέηεη ηίπνηα ην νπζηαζηηθφ ζηε δηάηαμε αιιά 

απνζθνπεί ζηελ πιεξέζηεξε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ. Γηαηππψζεθε, σζηφζν, θαη ε 

άπνςε φηη ν φξνο απνζθνπεί ζηελ θαζηέξσζε ηεο ιεγφκελεο «άκεζεο ηξηηελέξγεηαο», δειαδή 

φηη ην δηθαίσκα ηνπ άξζξνπ 19 . αληηηάζζεηαη άκεζα φρη κφλν έλαληη ηνπ Κξάηνπο, αιιά θαη 

ησλ ηδησηψλ. 
510

 Δίλαη ζήκεξα απνιχησο θξαηνχζα ε άπνςε φηη ηα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα 

δηθαηψκαηα, εθφζνλ απηά κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ θαη απφ ηδηψηεο αλαπηχζζνπλ ελέξγεηα θαη 

έλαληη απηψλ. Παξά ην γεγνλφο, ινηπφλ, φηη θαηά ην παξειζφλ ε λνκνινγία καο απέθιεηε ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο ζηηο κεηαμχ ηδησηψλ ζρέζεηο, 
511

 ζήκεξα δελ 

ακθηζβεηείηαη ην αλ ην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα πξνζηαηεχεηαη έλαληη ησλ ηδησηψλ.  

Δξκελεχνληαο ηνλ φξν «απνιχησο» απφ ηε ζθνπηά ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ζα κπνξνχζακε 

λα πνχκε φηη ελψ ην «απαξαβίαζην» απεπζχλεηαη ζην θξάηνο, ππνδεηθλχνληαο φηη απηφ δελ 

δηθαηνχηαη λα παξαβηάδεη ην δηθαίσκα, ην «απνιχησο» αληηηάζζεηαη ζηνπο θνξείο άιισλ 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη δηαζθαιίδεη κηα πξνεμάξρνπζα ζέζε ζην απφξξεην ηεο 

επηθνηλσλίαο. 
512

 Ζ αλσηέξσ εξκελεία απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ ην απφξξεην 

ζπγθξνχεηαη κε ην δηθαίσκα πξνο απφδεημε ζηελ πνιηηηθή ή ηελ πνηληθή δίθε. 
513

  

Οη ηδηαίηεξεο εγγπήζεηο, κε ηηο νπνίεο ν λνκνζέηεο πεξηβάιιεη ην απφξξεην ηεο 

επηθνηλσλίαο, είλαη εχινγεο δεδνκέλσλ ησλ ηδηνκνξθηψλ πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ: (α) Όηαλ 

παξαβηάδεηαη ην απφξξεην ηεο επηθνηλσλίαο, απηφ ζπκβαίλεη θαηά θαλφλα ελ αγλνία ηνπ 

ζηγνκέλνπ, πνιιψ δε κάιινλ ζηελ ηειεθσληθή ζπλνκηιία, φπνπ νη ζηγφκελνη είλαη δχν, δηφηη 

αθφκε θαη φηαλ απνζθνπείηαη παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ελφο, ελ ηνηο πξάγκαζη 
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παξαβηάδεηαη θαη ην δηθαίσκα ηνπ άιινπ, (β) ν θνξέαο ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη πηζαλφ λα κελ 

κάζεη πνηέ φηη έιαβε ρψξα ε πξνζβνιή, θαη (γ) ην απφξξεην ηεο επηθνηλσλίαο βξίζθεηαη ζην 

κεηαίρκην πεξηζζνηέξσλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, ηεο ειεπζεξίαο γλψκεο ή 

θαη επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο. 
514

  

Δλφςεη φισλ ησλ αλσηέξσ ε ζέζπηζε πνηληθψλ θπξψζεσλ ζε βάξνο φζσλ παξαβηάδνπλ ην 

ηειεθσληθφ απφξξεην ελαξκνλίδεηαη κε ηελ επηηαγή ηνπ άξζξνπ 25 § 1 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ 

επηβάιιεη ζε φια ηα θξαηηθά φξγαλα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αθψιπηε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ.  

Έσο ην 1982 ε πνηληθή πξνζηαζία ηνπ ηειεθσληθνχ απνξξήηνπ πεξηνξηδφηαλ ζην άξζξν 

250 ΠΚ, ην νπνίν φκσο αθνξνχζε κφλν ηελ πξνζηαζία έλαληη ησλ ηειεθσληθψλ ππαιιήισλ. 

Με ην Ν. 1291/1982 ε πξνζηαζία επεθηάζεθε θαη έλαληη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. Χζηφζν, θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ δελ αληηηαζζφηαλ ζην ζπλνκηιεηή ηνπ θνξέα 

ηνπ δηθαηψκαηνο θαζψο εζεσξείην απφ ηε λνκνινγία καο, 
515

 φηη ν θαζέλαο απνδέρεηαη ηνλ 

θίλδπλν ν ζπλνκηιεηήο ηνπ λα θνηλνπνηήζεη θάπνηε ην πεξηερφκελν ηεο ζπλνκηιίαο.  

Φπζηθά ε πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ έλαληη ηνπ ζπλνκηιεηή δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

απφιπηε, δηφηη θάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε, φηη ζα έπξεπε λα έρεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ άιινπ κέξνπο γηα 

λα γλσζηνπνηήζεη κέξνο ηεο ζπλνκηιίαο ή θαη ην γεγνλφο ηεο ίδηαο ηεο ζπλνκηιίαο. Ο δερζείο ην 

ηειεθψλεκα δηθαηνχηαη λα αλαθνηλψλεη ζε ηξίην ην πεξηερφκελν ηεο ζπλνκηιίαο θαζψο ν 

ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο δελ αζρνιείηαη κε ηε δηαγσγή απηνχ κεηά ην πέξαο ηεο ζπλδηάιεμεο . 
516

 

Χζηφζν, δελ κπνξεί ν θαζέλαο καο λα είλαη εληειψο απξνζηάηεπηνο έλαληη ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, 

θαζψο κε ηελ άπνςε απηή εθείλνο ζα κπνξνχζε λα επηηξέπεη ηε ζπλαθξφαζε ηεο ζπλνκηιίαο ή 

λα καγλεηνθσλεί απηήλ θαη λα ηελ γλσζηνπνηεί ζε ηξίηνπο. 
517

 Άιισζηε, φηαλ πξαγκαηνπνηνχκε 

έλα ηειεθψλεκα δελ ππνινγίδνπκε ππφ νκαιέο πεξηζηάζεηο, φηη απηφ ζα καγλεηνθσλεζεί απφ 

ην ζπλνκηιεηή καο θαη άξα ζα ππάξρεη απφδεημε ησλ ιεγνκέλσλ καο ε νπνία κάιηζηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ελαληίνλ καο. Γηά ηνπ ηειεθσλήκαηνο επηδηψθεηαη κφλν ε δηα ιφγνπ αληαιιαγή 

ζθέςεσλ.
518

 Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ν Ν. 1941/1991 ζπκπεξηέιαβε ζηελ πξνζηαζία ηνπ θαη ην 

ζπλνκηιεηή πξνβιέπνληαο πνηλέο θπιάθηζεο γηα φπνηνλ αζέκηηα απνηππψλεη ηελ ζπλνκηιία ζε 

θαζέηα θιπ. Σνλ κε δεκφζηα εθθξαδφκελν πξνθνξηθφ ιφγν άιινπ πξνζψπνπ ρσξίο ηε 
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ζπλαίλεζή ηνπ ελψ πξνέβιεπε θαη δηθνλνκηθφ απαξάδεθην ηεο επίθιεζεο θαη πξνζαγσγήο ησλ 

απνηππψζεσλ απηψλ ζηα πιαίζηα πνηληθήο θαη πνιηηηθήο δίθεο. 
519

  

ήκεξα ην άξζξν 370
Α
 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα απεηιεί πνηλέο γηα ηε καγλεηνθψλεζε θαη ηελ 

ππνθινπή ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ αιιά θαη γηα ηε ρξήζε ησλ απνηππψζεσλ απηψλ. 

Δπηπιένλ ην δηθνλνκηθφ απαξάδεθην ησλ πξντφλησλ ηεο ππνθινπήο πξνβιέπεηαη ήδε απφ ηνλ 

ζπληαθηηθφ λνκνζέηε ζηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 19 .  

II. ΕΨΣΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΨΣΕΡΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

Σα ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Σα εζσηεξηθά 

δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ θχξηα θαη ζπλδεηηθά. Κχξηα νλνκάδνληαη φζα ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ δηαβηβαδφκελνπ κελχκαηνο ελψ ζπλδεηηθά φζα θαηαγξάθνληαη απηνκάησο κε 

ηελ ρξήζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ. ηελ πξψηε ππνθαηεγνξία, επνκέλσο, αλήθνπλ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνληαη ελψ ζηε δεχηεξε νη αξηζκνί θιήζεσο ηνπ θαινχληνο θαη ηνπ 

θαινχκελνπ, ν ηφπνο, ν ρξφλνο, ε δηάξθεηα, ε ζπρλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ηα 

ειεθηξνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπνκπήο. Δμσηεξηθά, αληίζεηα, είλαη ηα ζηνηρεία πνπ δελ 

θαηαγξάθνληαη απηνκάησο θαη ηέηνηα κπνξεί λα είλαη ε γιψζζα επηθνηλσλίαο, νη θηλήζεηο ησλ 

ζπλνκηινχλησλ θαηά ηελ επηθνηλσλία, ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο 

θαηαγξαθήο θαη ην πιεξσηέν πνζφ. 
520

  

Καηά ην παξειζφλ δεκηνπξγήζεθε ακθηζβήηεζε γηα ην θαηά πφζν ην ηειεθσληθφ απφξξεην 

εθηείλεηαη θαη ζηα εμσηεξηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία παξνπζηάδεη δε ην 

δήηεκα θαηά πφζν ην απφξξεην ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζπλδεηηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο θαζψο 

απηά ππάξρνπλ θνξέο πνπ είλαη πην ζεκαληηθά απφ ηα θχξηα ζηνηρεία. Άιισζηε είλαη πηζαλφ λα 

θαηαγξάθνληαη ηα ζπλδεηηθά ζηνηρεία φρη φκσο θαη ηα θχξηα πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη φηαλ 

θαινχκε θάπνηνλ αιιά απηφο απνπζηάδεη. 
521

 Γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα ε ζεσξία νλφκαδε 

εμσηεξηθά φια ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαλ κε απηφ ηνχην ην εμσηεξηθφ γεγνλφο ηεο 

ηειεπηθνηλσλίαο αλεμάξηεηα απφ ηελ απηφκαηε ή κε θαηαγξαθή ηνπο. 
522

  

ηε λνκνινγία έρεη ππνζηεξηρηεί ε άπνςε φηη ηα ζπλδεηηθά ζηνηρεία απνηεινχλ απιά 

εμσηεξηθά ή δεπηεξνγελή δεδνκέλα ηεο ηειεπηθνηλσλίαο θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ην 

                                                           
519

 Γ. Κακίλεο, φ.π., ΝνΒ 1995, ζει. 512-513. 

520
 Ν. Λίβνο, φ.π., Πνηλ Υξνλ ΜΕ ,́ ζει. 737. 

521
 Ν. Λίβνο, φ.π., Πνηλ Υξνλ ΜΕ ,́ ζει. 737–738. 

522
 Γ. Σζφιηαο, Δμειίμεηο ζην ρψξν ηνπ απνξξήηνπ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, εηζήγεζε ζε πλέδξην ηεο 

Δηαηξίαο Διιήλσλ Πνηληθνιφγσλ. 



ΗΗ. ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 
 

193 

ηειεθσληθφ απφξξεην.
523

 Οξζφ ζα ήηαλ λα δερηνχκε φηη ηα θχξηα θαη ηα ζπλδεηηθά ζηνηρεία 

θαιχπηνληαη απφ ην ηειεθσληθφ απφξξεην ελψ ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα 

κε βάζε ην θαζήθνλ ερεκχζεηαο ηνπ αληίζηνηρνπ ππαιιήινπ. 
524

 ήκεξα ε ακθηζβήηεζε πεξί 

ησλ  ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ έρεη ιπζεί απφ ηνλ ίδην ην λνκνζέηε. Καηαξρήλ  ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 

2774/99 («Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα») 

πξνέβιεπε, φηη «νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, φπσο νξίδνληαη ζηνλ 

παξφληα λφκν, πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο γηα ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ».  

ην Ν. 2225/1994 είλαη εκθαλήο ε πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ έλλνηα ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ θάζε ζεκαληηθή γηα ηελ ππφζηαζή ηνπ έθθαλζή. Δηδηθφηεξα ζηελ 

παξάγξαθν 10 εδ. α΄ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ αλαθέξεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 

πξνο απφδεημε φρη κφλν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αληαπφθξηζεο αιιά «θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε 

απηή ζηνηρείν». Αθφκε ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ν ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο πνπ 

αλαθνηλψλεη εθηφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επηθνηλσλίαο αιιά «θαη ζηνηρείσλ». Άξα νη φξνη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ εθηείλνληαη θαη ζηα ζπλδεηηθά δεδνκέλα. 
525

  

εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ην γεγνλφο, 

φηη απηά εθηφο απφ ζηνηρεία ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο απνηεινχλ θαη δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 2472/1997. Ζ απηφκαηε θαηαρψξηζε θαη 

απνζήθεπζε ζε εηδηθφ αξρείν ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ θάζε ηειεθσληθήο ζχλδεζεο 

σο ηειεπηθνηλσληαθνχ ζπκβάληνο, δειαδή ε θαηαγξαθή ησλ αξηζκψλ θιήζεο θιπ., ζπληζηά 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη νθείιεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνπο 

φξνπο ηνπ λφκνπ απηνχ. 
526

  

Καηά ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ην 

ηειεθσληθφ απφξξεην φπσο απηφ πξνζηαηεχεηαη απφ ην άξζξν 8 ηεο ΔΓΑ πεξηιακβάλεη θαη ηα 

εμσηεξηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο. Σν ΔΓΓΑ απεθάλζε ηα αλσηέξσ ηφζν ζηελ ππφζεζε 

Malone v. United Kingdom, 
527

 φζν θαη ζηελ ππφζεζε Copland v United Kingdom. 
528
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Δηδηθφηεξα, ζηελ ππφζεζε Malone v. United Kingdom 
529

 ην ΔΓΓΑ έθξηλε, φηη ην άξζξν 8 ηεο 

ΔΓΑ απαγνξεχεη θαη ηελ απνθάιπςε απφ ηηο αξρέο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο αξηζκνχο 

πνπ θάιεζαλ ή εθιήζεζαλ απφ κηα ηειεθσληθή ζχλδεζε εθφζνλ δελ έρνπλ ηεξεζεί νη φξνη ηνπ 

λφκνπ γηα ηελ άξζε ηνπ ηειεθσληθνχ απνξξήηνπ. Αληίζηνηρα ζηελ ππφζεζε Copland vs United 

Kingdom 
530

 επηβεβαηψλνληαο ηελ σο άλσ θξίζε ηνπ απεθάλζε φηη ε δηάξθεηα θαη ε ψξα θιήζεο 

θαιχπηνληαη απφ ην απφξξεην ηεο αληαπφθξηζεο.  

III . ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΑΡΗ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ  

Καηά ην άξζξν 253
Α
 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ε άξζε ηνπ ηειεθσληθνχ απνξξήηνπ 

απνηειεί κηα εηδηθή αλαθξηηηθή πξάμε. πγθεθξηκέλα ην ελ ιφγσ άξζξν αλαθέξεη φηη: «Δηδηθά 

γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 187 θαη γηα ηηο αμηφπνηλεο 

πξάμεηο ηνπ 187
Α
 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ε έξεπλα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηε δηελέξγεηα … 

(γ) άξζεο ηνπ απνξξήηνπ, κε ηελ ηήξεζε ησλ ίδησλ εγγπήζεσλ θαη δηαδηθαζίεο, φπσο θαηά ηα 

ινηπά ε άξζε απηή πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν. 2225/1994. 
531

  

Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 2225/1994 πξνβιέπεη ηελ άξζε ηνπ ηειεθσληθνχ απνξξήηνπ γηα ιφγνπο 

εζληθήο αζθάιεηαο. πγθεθξηκέλα ζην ελ ιφγσ άξζξν νξίδεηαη φηη αίηεζε γηα ηελ άξζε ηνπ 

απνξξήηνπ λνκηκνπνηείηαη λα ππνβάιεη κφλν δηθαζηηθή, πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή ή αζηπλνκηθή 

δεκφζηα αξρή ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ην ζέκα εζληθήο αζθάιεηαο πνπ αθνξά ε 

άξζε. Άξα, απνθιείεηαη λα δεηήζεη ηελ άξζε γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο ηδηψηεο.  

Σν άξζξν 4 ηνπ Ν. 2225/1994 νξίδεη ηηο εγγπήζεηο ππφ ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε άξζε ηνπ 

ηειεθσληθνχ απνξξήηνπ γηα ην δεχηεξν ιφγν πνπ πξνβιέπεη σο εμαίξεζε ην άξζξν 19 ., 

δειαδή γηα ηε δηαθξίβσζε ζνβαξψλ εγθιεκάησλ. Σν άξζξν απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 

3115/2003 θαη απφ ην Ν. 3606/2007 (άξζξν 84 § 2). Ζ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ 

επηηξέπεηαη κφλν γηα ηε δηαθξίβσζε ησλ θαθνπξγεκάησλ πνπ πεξηνξηζηηθά αλαθέξεη ε 

παξάγξαθνο 1 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ.  

Σελ άξζε απνθαζίδεη ην αξκφδην θαηά ηφπν θαη θαζ’ χιε δηθαζηηθφ ζπκβνχιην κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα ή ηνπ αλαθξηηή. Σν δηθαζηηθφ ζπκβνχιην πξέπεη λα απνθαλζεί επί ηεο 

αηηήζεσο εληφο εηθνζηηεζζάξσλ σξψλ κε δηάηαμή ηνπ. Ζ άξζε κπνξεί λα αθνξά κφλν  

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ππφζεζε πνπ εξεπλάηαη ή γηα ηα 
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νπνία, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθψλ, πξνθχπηεη φηη ιακβάλνπλ ή κεηαθέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλα κελχκαηα πνπ αθνξνχλ ή πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν ή 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζχλδεζκνί ηνπ, θαη είλαη επηηξεπηή κφλν αλ ε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο ή 

ε εμαθξίβσζε ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ είλαη αδχλαηε ή νπζησδψο δπζρεξήο 

ρσξίο απηήλ. 

Χο πξνο ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο άξζεο ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 2225/1994 δηαιακβάλεη φηη απηή 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δχν κήλεο. Δπηηξέπεηαη παξάηαζε κφλν κε ηελ ηήξεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη κφλν εθφζνλ πθίζηαληαη αθφκα νη ιφγνη ηεο άξζεο. Ζ παξάηαζε δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη θάζε θνξά ηνπο δχν κήλεο θαη ζπλνιηθά φιεο νη παξαηάζεηο δελ κπνξνχλ λα 

ππεξβαίλνπλ ηνπο δέθα κήλεο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο, σζηφζν, δελ ηζρχεη φηαλ ε άξζε έγηλε γηα 

ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο. Ζ ιήμε ηεο δηάξθεηαο επέξρεηαη είηε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γηα 

ηνλ νπνίν είρε απνθαζηζζεί είηε απηνδηθαίσο κε ηελ πάξνδν ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ 

ρξνληθνχ νξίνπ ηεο. Μπνξεί λα παχζεη ε άξζε ηνπ απνξξήηνπ θαη λσξίηεξα κε δηάηαμε ηνπ 

νξγάλνπ πνπ επέβαιε ηελ άξζε αλ εθπιεξψζεθε ν ζθνπφο ηεο ή έιεηςαλ νη ιφγνη πνπ ηελ 

επέηξεπαλ.  

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ απαζρφιεζε ζεσξία θαη λνκνινγία είλαη θαηά πφζν νη 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2225/1994 θαιχπηνπλ θαη ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο παξνρήο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. Απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ δφζεθε απφ ηελ 

Δηζαγγειία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
532

 κεηά απφ εξψηεκα ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο φζνλ αθνξά 

ζηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ νξζή 

άπνςε νη φξνη ηνπ λφκνπ γηα ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ λνκηθνχ ιφγνπ πξέπεη λα γίλεη δεθηφ 

φηη ην ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο άξζεο ηνπ ηειεθσληθνχ απνξξήηνπ γηα ηε δηαθξίβσζε 

ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ εγθιεκάησλ. Άιισζηε ν Ν. 2225/1994 ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο άξζεο 

ηνπ απνξξήηνπ ρσξίο δηαθξίζεηο. 
533

  

IV. ΛΟΓΟΙ ΑΡΗ ΣΟΤ ΑΔΙΚΟΤ ΕΠΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ  

ηελ επηζηήκε επηθξαηεί δηρνγλσκία γηα ην θαηά πφζν είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 20,21, 22 θαη 25 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ψζηε λα αξζεί ν άδηθνο 

ραξαθηήξαο ηεο παξαβίαζεο ηνπ ηειεθσληθνχ απνξξήηνπ.  
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533
 Ν. Λίβνο, Ζ πνηληθή πξνζηαζία ησλ ζπλδεηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, Πνηλ Υξνλ ΜΕ ,́ ζει. 740. 



ΗΗ. ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 
 

196 

χκθσλα κε ηελ πξψηε άπνςε, θάηη ηέηνην δελ είλαη νξζφ, ηδίσο φζνλ αθνξά ζε 

παξαβηάζεηο πνπ γίλνληαη απφ θξαηηθά φξγαλα. Καηά ηελ άπνςε απηή, εθφζνλ ν ζπληαθηηθφο 

λνκνζέηεο αιιά θαη ν λφκνο νξίδνπλ ξεηά ηηο πξνυπνζέζεηο άξζεο ηνπ ηειεθσληθνχ απνξξήηνπ 

θαη αλαθέξνπλ πεξηνξηζηηθά ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ απηφ επηηξέπεηαη δελ είλαη δπλαηφ ην 

«θαζήθνλ» ή ε «πξνζηαγή» ησλ άξζξσλ 20 θαη 21 ηνπ ΠΚ αληίζηνηρα λα θαζηζηνχλ λφκηκε ηελ 

επέκβαζε αλ δελ ηεξήζεθαλ νη φξνη ην λφκνπ. Οη δηαηάμεηο ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ ππεξηζρχνπλ σο 

εηδηθφηεξεο έλαληη ησλ γεληθψλ ιφγσλ άξζεσο ηνπ αδίθνπ. 
534

  

ηε δε θαηάζηαζε αλάγθεο ηνπ άξζξνπ 25 ΠΚ απαηηείηαη κηα in abstracto ζχγθξνπζε 

ελλφκσλ αγαζψλ ηελ νπνία ελ πξνθεηκέλσ έρεη επηιχζεη ν ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο ππέξ ηνπ 

ηειεθσληθνχ απνξξήηνπ, θαζψο αλαθέξεη πεξηνξηζηηθά θαη φρη ελδεηθηηθά ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηνπ ηειεπηαίνπ ζην άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο. Πεξαηηέξσ ε άκπλα ηνπ άξζξνπ 22 ΠΚ 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε παξνχζαο επίζεζεο, θάηη πνπ δελ ζπληξέρεη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε παξαβίαζε ηνπ ηειεθσληθνχ απνξξήηνπ. Υξήζε ηεο δηάηαμεο απηήο 

ζα κπνξνχζε λα λνεζεί κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην απφξξεην ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν άδηθεο 

επίζεζεο, παξαδείγκαηνο ράξηλ φηαλ θάπνηνο ζπλεζίδεη λα εμπβξίδεη απφ ην ηειέθσλν ή φηαλ ν 

απαγσγέαο δίλεη νδεγίεο γηα ηα ιχηξα απφ ηειεθψλνπ. ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πβξηζηή ή ηνπ απαγσγέα βξίζθεηαη εθηφο ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ πεδίνπ ηνπ δηθαηψκαηνο. 

Χζηφζν, θαηά ηελ άπνςε απηή, ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 22 ΠΚ δελ είλαη δπλαηφ 

λα γίλεη ζε πεξηπηψζεηο πξνιεπηηθήο άκπλαο ή απνδεηθηηθήο θαηάζηαζεο αλάγθεο.  

χκθσλα κε ηελ αληίζεηε άπνςε, ελψ ε πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο έλαληη πξάμεσλ 

πνπ ζίγνπλ ηνλ ππξήλα ηεο είλαη απφιπηε, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ην άδηθν ηεο πξάμεο 

αίξεηαη ιφγσ άκπλαο ή θαηάζηαζεο αλάγθεο. 
535

 Έηζη γίλεηαη δεθηφ ζηε γεξκαληθή λνκνινγία, 

φηη είλαη επηηξεπηή ε ρξήζε καγλεηνηαηλίαο πνπ πεξηέρεη ζπλνκηιία κεηαμχ άιισλ, έζησ θαη αλ 

απηή απνθηήζεθε ρσξίο λα ηεξεζνχλ νη φξνη ηνπ λφκνπ θαη άξα κε αμηφπνηλε πξάμε, ζηηο 

θαησηέξσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο: γηα ηελ απφδεημε ηεο αζσφηεηαο ελφο θαηεγνξνπκέλνπ, 

ζε «απνδεηθηηθή θαηάζηαζε αλάγθεο», δειαδή φηαλ ην ζχκα έρεη κφλν απηφ ην κέζν γηα λα 

ακπλζεί θαηά ηεο ηέιεζεο αμηφπνηλεο πξάμεο ελαληίνλ ηνπ, γηα ηελ απφδεημε ηεο κεξνιεςίαο 

δηθαζηή εθφζνλ απνηειεί ην κφλν κέζν απφδεημεο, φηαλ ε καγλεηνηαηλία έρεη επζέσο 

εγθιεκαηηθφ πεξηερφκελν, π.ρ. ηηο απεηιέο ηνπ εθβηαζηή. 
536

 Όπνηνο, ινηπφλ, ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

                                                           
534

 Γ. Κακίλεο, φ.π., ΝνΒ 1995, ζει. 520–521. 

535
 Υ. Μπισλφπνπινο, Δθαξκνγέο Πνηληθνχ Γηθαίνπ, 1997, ζει. 50. 

536
 Υ. Μπισλφπνπινο, φ.π., ζει. 50–51. 



ΗΗ. ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 
 

197 

πξνθνξηθφ ιφγν γηα παξάλνκνπο ζθνπνχο δελ πξνζηαηεχεηαη απφ ην απφξξεην θαζψο δελ 

ζπληξέρεη ν ζθνπφο πξνζηαζίαο ηνπ θαλφλα.  

πκπεξαζκαηηθά, θαηά ηε δεχηεξε απηή άπνςε ην άδηθν ηεο παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη άξα θαη απηνχ ηνπ ηειεθσληθνχ απνξξήηνπ αίξεηαη φηαλ ζπληξέρεη 

θάπνηνο απφ ηνπο γεληθνχο ιφγνπο ηνπ άξζεσο ηνπ αδίθνπ. Καηά απηνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

ηειέθσλν γηα λα παξελνριήζεη, λα απεηιήζεη, λα εθβηάζεη ή λα εμπβξίζεη κπνξεί ην ζχκα λα 

αληηηάμεη άκπλα. Μπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ ηειεθσληθή ζπλδηάιεμε γηα λα κάζεη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ δξάζηε. 
537

 Δπίζεο, φηαλ επίθεηηαη ε ηέιεζε αμηφπνηλεο πξάμεο, ζχκθσλα κε έλα 

κέξνο ηεο ζεσξίαο, ην άδηθν αίξεηαη ιφγσ νηνλεί θαηάζηαζεο άκπλαο θαζψο ε επίζεζε δελ είλαη 

κελ παξνχζα αιιά πξφθεηηαη γηα έλα είδνο πξνιεπηηθήο άκπλαο ελψ ζχκθσλα κε κηα άιιε 

κεξίδα ηεο ζεσξίαο νξζφ είλαη λα δερηνχκε φηη ην άδηθν αίξεηαη ιφγσ θαηάζηαζεο αλάγθεο 

θαζψο ε επίζεζε δελ είλαη παξνχζα αιιά ππάξρεη θίλδπλνο πνπ είλαη παξψλ. 
538

  

V. Η ΑΡΦΗ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΨΝ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ (ΑΔΑΕ)  

Ο Ν. 3115/2003 πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, φπσο επέβαιε ην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο. Απηή είλαη ε 

Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ηηο εγγπήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 101
Α
  θαη απνηειεί κηα πξφζζεηε ζεζκηθή εγγχεζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο 

δηαζθάιηζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο. 
539

 θνπφο ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηζηνιψλ θαη ηεο 

ειεχζεξεο αληαπφθξηζεο ή επηθνηλσλίαο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Δπηπιένλ ζηε 

δηθαηνδνζία ηεο πεξηιακβάλεηαη θαη ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο άξζεο 

ηνπ απνξξήηνπ (άξζξν 1).  

Ζ ΑΓΑΔ δηαζέηεη δηεπξπκέλεο ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο ηφζν πξνιεπηηθνχ φζν θαη 

θαηαζηαηηθνχ ειέγρνπ. Οη έιεγρνη ζηνπο νπνίνπο απηή πξνβαίλεη ρσξίο θαηαγγειία θαη ρσξίο 

ππφλνηεο ή ελδείμεηο ηέιεζεο αδηθεκάησλ δηελεξγνχληαη πξνιεπηηθά θαη θέξνπλ δηνηθεηηθφ 

ραξαθηήξα. 
540

 Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ δηελεξγείηαη έιεγρνο θαηφπηλ θαηαγγειίαο ζε 

βάξνο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ 

απνξξήηνπ, νη έξεπλεο ηεο ΑΓΑΔ έρνπλ θαη αλαθξηηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο δηελεξγνχληαη κε ηελ 
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ππφλνηα ή ηελ έλδεημε αμηφπνηλεο πξάμεο. Έηζη ε δηελέξγεηα εξεπλψλ ζε γξαθεία θαη νηθίεο, ε 

θαηάζρεζε αληηθεηκέλσλ, ε ζέζε ηνπο ππφ κεζεγγχεζε θαζψο θαη ε ιήςε έλνξθσλ θαη αλσκνηί 

θαηαζέζεσλ ζπληζηνχλ αλαθξηηηθέο πξάμεηο.
541

  

Όζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα ηεο ΑΓΑΔ λα θαηαζηξέθεη πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία ή δεδνκέλα 

πνπ απνθηήζεθαλ κε παξάλνκε παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, ζα πξέπεη λα ηελ 

εξκελεχνπκε ππφ ην θσο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 5 § 9 ηνπ Ν. 2225/1994, θαηά ηελ νπνία 

«ππνρξεσηηθψο θαηαζηξέθεηαη ην πιηθφ πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ην ιφγν επηβνιήο ηνπ κέηξνπ. Ζ 

δηάηαμε απηή πξνθαλψο αλαθέξεηαη ζην πιηθφ, πνπ αθνξά ηξίηα πξφζσπα θαη ην νπνίν 

ζπιιέγεηαη ηπραία ή αλαπφθεπθηα θαηά ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ζε βάξνο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ. Ζ ΑΓΑΔ, σζηφζν, δελ δηθαηνχηαη λα παξαθάκπηεη ηε δηθαζηηθή θξίζε θαη λα 

πξνβεί ζε έξεπλα, θαηάζρεζε, πξσηνγελή θξίζε πεξί ηνπ παξαλφκνπ ραξαθηήξα θαη ζε 

θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ. Αληίζεηα, απαηηείηαη ε θξίζε ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο σο πξνο ην 

ζρεηηθφ ή κε ηνπ πιηθνχ κε ηελ ππφζεζε θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ κε 

επηκέιεηα ηεο ΑΓΑΔ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη ηελ ηέιεζε αμηφπνηλεο πξάμεο πνπ αθνξά 

ηελ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, πξνβαίλεη ζε θαηάζρεζε ηνπ ελ ιφγσ πιηθνχ 

θαη ελεκεξψλεη ηνλ εηζαγγειέα γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο.  

Σίζεηαη, ηέινο, ην εξψηεκα αλ ε ΑΓΑΔ ζα κπνξνχζε λα έρεη ε ζέζε ελφο λνκηθνχ 

παξαζηάηε ζηε ρψξα καο ππέξ ησλ ζηγφκελσλ απφ ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ πξνζψπσλ θαζψο 

θαη πνηά είλαη ηα φξηα έθηαζεο ηνπ ειέγρνπ ζηνλ νπνίν δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη απηή. Έρεη ε 

Αλεμάξηεηε Αξρή δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαηά ηε δηαδηθαζία άξζεο απφ ηε 

Γηθαζηηθή Αξρή; Μηα πξψηε απάληεζε, ιφγσ θαη ηεο δηαηχπσζεο ηνπ λφκνπ φηη ε Αξρή ειέγρεη 

ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ρσξίο λα εμεηάδεη ηελ θξίζε ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηηθψλ Αξρψλ, είλαη φηη ε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία κεηά ηελ έθδνζε ηνπ βνπιεχκαηνο ή ηεο δηάηαμεο πνπ 

επηβάιιεη ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ θαη κέρξη ηελ εθηέιεζή ηεο. Ζ αλαθνξά, φκσο, ηνπ λφκνπ 

ζηα άξζξα 3, 4 θαη 5 ηνπ Ν. 2225/1994 δελ αθήλεη θακηά ακθηβνιία, φηη ε ΑΓΑΔ έρεη 

αξκνδηφηεηα λα ειέγμεη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ ηππηθψλ φξσλ ηεο άξζεο ηνπ απνξξήηνπ, ελψ δελ 

δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ηνπο νπζηαζηηθνχο φξνπο, 
542

 δειαδή δελ πξνβαίλεη ζε έιεγρν 

ζθνπηκφηεηαο.  

Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηελ ΑΓΑΔ ζε πεξίπησζε πνπ απηή δηαπηζηψζεη παξάβαζε 

ησλ φξσλ άξζεο ηνπ απνξξήηνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο θαζψο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο είλαη αηειείο 
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 Γ. Σζφιηαο, φ.π., ζει. 543. 
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 Γ. Σζφιηαο, φ.π. ΓηΜΔΔ 2005, η. 4, ζει. 541 επ. 
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ελψ επηπιένλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ν θαηεγνξνχκελνο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθεζηβάιεη ην 

βνχιεπκα. Οη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί είλαη νη εμήο: Καηαξρήλ κπνξεί λα 

εθδψζεη γλσκνδφηεζε θαη’ άξζξν 6 παξ.1 πεξ. η΄ Ν. 3115/2003, ε νπνία, σζηφζν, δε δεζκεχεη 

ηε δηθαζηηθή αξρή αιιά ιακβάλεηαη ππφςε γηα κειινληηθέο πεξηπηψζεηο. Δπίζεο κπνξεί λα 

ελεκεξψζεη ηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ ή Αξείνπ Πάγνπ ψζηε απηνί λα αζθήζνπλ έλδηθα κέζα θαηά 

ηνπ βνπιεχκαηνο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, θαίλεηαη, φηη είλαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε ηνπ 

απζηξηαθνχ πξνηχπνπ ψζηε ε ΑΓΑΔ λα έρεη ζέζε θαη αξκνδηφηεηεο λνκηθνχ παξαζηάηε γηα λα 

κπνξεί λα πξνζηαηεχεη απνηειεζκαηηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ ζηγφκελσλ απφ ηελ άξζε ηνπ 

απνξξήηνπ.  

8. ΕΙΚΟΝΑ, ΥΨΝΗ ΚΑΙ “RIGHT OF PUBLICITY” 

Ζ εηθφλα, ε θσλή, ε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ε ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ πξνζψπνπ κπνξεί λα 

ζπκπίπηνπλ κε ηα αγαζά ηεο ηηκήο, ηεο ζθαίξαο ηνπ απνξξήηνπ θιπ., δελ απνθιείεηαη φκσο λα 

εκθαλίδνληαη θαη απηνηειψο (νπφηε θαη κπνξεί απηνηειψο λα πξνζβιεζνχλ). Αλαθέξνληαη 

θπξίσο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνζψπνπ. 
543

 

Έθθαλζε ηνπ δηθαηψκαηνο επί ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη θαη ε εηθφλα ηνπ πξνζψπνπ. Σν 

δηθαίσκα επί ηεο ηδίαο εηθφλαο (“Recht am eigenen Bild”) 
544

 είλαη απηνηειέο, έζησ θαη αλ 

ζπλάπηεηαη κε ην δηθαίσκα επί ηεο ηδίαο ειεπζεξίαο θαη ηελ ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ. Ζ εηθφλα 

παξηζηάλεη ηελ εμσηεξηθή κνξθή ηνπ αλζξψπνπ. Μάιηζηα, ε πξνζηαζία ηεο εηθφλαο ζηηο Ζ.Π.Α. 

έρεη επεθηαζεί θαη ζηνπο ιεγφκελνπο look – alikes (ζσζίεο). Δδψ δελ πξφθεηηαη γηα ηελ εηθφλα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζβαιιφκελνπ αηφκνπ αιιά ελφο άιινπ πνπ ηνπ κνηάδεη θαη θπξίσο 

απεηθνλίδεηαη, έηζη ψζηε δελ είλαη εχθνιε ή είλαη αδχλαηε ε δηάθξηζε ηνπ ζσζία απφ ην 

πξνζβαιιφκελν άηνκν. 545
 Δίλαη βεβαίσο απηνλφεην, φηη νη ακέζσο πην πάλσ πεξηπηψζεηο πξέπεη 

θαηαξρήλ λα πεξηνξίδνληαη ζηα πξφζσπα ηεο δεκνζηφηεηαο.  

Ζ εηθφλα ηνπ αλζξσπνπ αλήθεη φρη ζην θνηλφ αιιά κφλν ζε εθείλνλ πνπ παξηζηάλεη θαη, 

γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε απφ άιινλ απνηχπσζε, κε θσηνγξάθεζε ή άιινλ ηξφπν ή ε πξνβνιή 

απηήο δεκνζίσο, ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ εηθνληδφκελνπ, απνηειεί, θαζαπηή, παξάλνκε 

πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, δειαδή ηνπ δηθαηψκαηνο επί ηεο ηδίαο εηθφλαο, θαη δελ 
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 Η. ππξηδάθεο, φ.π., ζει. 491. 

544
 Ζ απφδνζε ηνπ φξνπ έγηλε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Keysner, Das Recht am eigenen Bild, 1986. 

545
 Onassis vs. Christian Dior/New York Inc. 472, N.Y.S. 2d, 254 ζε: Η. Καξάθσζηα, φ.π., 2012, ζει. 313 θαη ηδίσο 

βι. ππνζ. 1195 ηνπ βηβιίνπ, φπνπ θαη πεξαηηέξσ παξαπνκπέο. 



ΗΗ. ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 
 

200 

απαηηείηαη λα πξνζβάιιεηαη ζπγρξφλσο θαη άιιν αγαζφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, φπσο ην 

απφξξεην ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο, ή ε ππφιεςή ηνπ.  

Αλ ζπκβεί θαη ην εηθνληδφκελν πξφζσπν εκθαλίδεηαη θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ 

παξαβηάδνπλ ην απφξξεην ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο, κε ηελ απνθάιπςε ζηνηρείσλ ηεο, φπσο ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ή πνπ κεηψλνπλ ηελ ππφιεςή ηνπ, φπσο φηαλ ζπλνδεχεηαη κε 

δπζκελείο θξίζεηο, εθηηκήζεηο ή ζπκπεξάζκαηα, πνπ είλαη αιεζε κελ αιιά ειιηπή θαη έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ εηθνληδνκέλνπ, δεκηνπξγνχλ δε εζθαικέλεο 

εληππψζεηο θαη αξλεηηθφ θιίκα εηο βάξνο ηνπ, ηφηε πξνζβάιινληαη πεξηζζφηεξεο εθθάλζεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (εηθφλα, απφξξεην ηδησηηθνχ βίνπ, ππφιεςε) θαη ε πξνζβνιή είλαη 

ζεκαληηθφηεξε.  

Καηαξρήλ δελ επηηξέπεηαη ε ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ιήςε ηεο εηθφλαο ελφο πξνζψπνπ, 

νιηθψο ή κεξηθψο (π.ρ. πξνηνκή), πιαζηηθψο ή γξαθηθψο (πξνζσπνγξαθία, αλδξηάληαο, 

θσηνγξαθία, θηλεκαηνγξάθεζε, πξνβνιή κέζσ ηεο ηειενξάζεσο), ε παξνπζίαζε ηεο 

θσηνγξαθίαο ηνπ ζε ηξίηνπο θαη ε αλαπαξαγσγή ή ε δηάζεζή ηεο ζην θνηλφ, είηε κε έθζεζε ζε 

θνηλή ζέα είηε δηά ηνπ ηχπνπ. 
546

 Οη αλσηέξσ ελέξγεηεο απνηεινχλ παξάλνκε πξάμε, πξνζβνιή 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ ά. 57 θαη 59 ΑΚ, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ην 

ελδερφκελν λα απνηειεί «έξγσ εμχβξηζε» θαηά ην ά. 361 ΠΚ, αλ δηαπηζησζεί φηη εθδειψλεηαη 

κε ηνλ ηξφπν απηφ πξφζεζε πνπ θαηεπζχλεηαη εηδηθά ζηελ πξνζβνιή ηεο ηηκήο ηνπ 

απεηθνληδφκελνπ πξνζψπνπ σο ακθηζβήηεζε ηεο εζηθήο ή ηεο θνηλσληθήο αμίαο 
547

  

Ζ θσηνγξάθεζε θαη ε θαηά ηα πξνεθηεζέληα έθζεζε ηεο θσηνγξαθίαο ζε θνηλή ζέα 

πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα έζησ θαη αλ δελ ππάξρεη πξφζεζε εμπβξίζεσο, φηαλ ην 

θσηνγξαθηδφκελν άηνκν εκθαλίδεη ζηελ επίκαρε θσηνγξαθία θάπνηα ζσκαηηθή ηνπ κεηνλεμία, 

ή ηελ θσηνγξαθία ηνπ ζπλνδεχεη δεκνζίεπκα ζην νπνίν ηνλίδνληαη ζσκαηηθέο κεηνλεμίεο άκεζα 

ζρεηηδφκελεο κε ηε δηθή ηνπ ζσκαηηθή κεηνλεμία. 
548

  

Παξάλνκε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζπληζηά θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

πξνζψπνπ γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ, έζησ θαη αλ δελ ζπληζηά 
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 Βι. η. Παηεξάθε, Ζ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο, 1995, ζ. 125 επ.  

547
 ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ κε πξνζβιεηηθή εκθάληζε θαη 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, φζνλ αθνξά ζηελ πνηληθή επζχλε ησλ πξνζψπσλ, βι. Γ. ηαζέα, Δξκελεία ηνπ λένπ λφκνπ πεξί 

ηχπνπ, 1999, § 45γ, ζει. 81 επ. ρεηηθά εμάιινπ κε ηε ζπλαπηνπξγηθή επζχλε γηα δηάδνζε πνξλνγξαθηθψλ 

δεκνζηεπκάησλ επί ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, βι. ππφζεζε 

Compuserve, Πνηλ. Υξνλ. 1999, ζει. 177 επ. 

548
 ΔθΑζ 8908/1988, ΝνΒ 36, ζει. 1664. 
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κείσζε ηεο ηηκήο ή ππνιήςεψο ηνπ ή παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε πξνζβνιή ηνπ πξνζψπνπ θαζίζηαηαη βαξχηεξε, φηαλ, ζηελ 

ρξεζηκνπνηνχκελε εηθφλα, ην πξφζσπν απεηθνλίδεηαη γπκλφ ή εκίγπκλν, έζησ θαη αλ ε 

θσηνγξάθεζή ηνπ ζε ηέηνηα θαηάζηαζε είρε γίλεη ζην παξειζφλ, γηα άιινπο ιφγνπο, κε ηε 

ζπλαίλεζή ηνπ. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε επίζεζε ηεο θσηνγξαθίαο ζε θνηλή ζέα ελδέρεηαη λα 

απνηειέζεη πνιιέο θνξέο θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θπξίσο φηαλ 

γίλεηαη κε ηξφπν επάγνληα δεκία, έζησ θαη κφλν εζηθή, ζηνλ εηθνληδφκελν ή θαηά ηξφπν πνπ 

δεκηνπξγεί παξεμεγήζεηο. 
549

  

Έηζη, π.ρ. απνηειεί πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ε έθζεζε θσηνγξαθίαο κηαο 

επππφιεπηεο θνπέιαο αλάκεζα ζε θσηνγξαθίεο θνηλψλ γπλαηθψλ ή ε έθζεζε ηεο θσηνγξαθίαο 

ελφο επππφιεπηηνπ πνιίηε αλάκεζα ζε θσηνγξαθίεο ηξνκνθξαηψλ ή κεγάιεο ζπείξαο 

λαξθσηηθψλ. Καη νη δεκνζηεπφκελεο ζε ηαηξηθά ζπγγξάκκαηα γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο 

εηθφλεο (θσηνγξαθίεο) αζζελψλ, πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ είλαη 

δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αζζελψλ, δηφηη δηαθνξεηηθά ε παξά ηε ζέιεζε απηψλ 

(αζζελψλ) δεκνζίεπζε ηεο εηθφλαο (θσηνγξαθίαο) απηψλ ζε ηαηξηθά ζπγγξάκκαηα, θαηά ηξφπν 

πξνδίδνληα ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ζπληζηά θαηά θαλφλα παξάλνκε πξνζβνιή ηνπ επί ηεο ηδίαο 

πξνζσπηθφηεηαο δηθαηψκαηνο. 

ηελ επηζηήκε θαη ηε λνκνινγία γίλεηαη δεθηφ, φηη απνηειεί παξάλνκε πξνζβνιή ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ε ρσξίο άδεηα θαη θαηά παξάβαζε ηνπ ηδησηηθνχ απνξξήηνπ 

θσηνγξάθεζε ηνπ πξνζβαιιφκελνπ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ γηα εκπνξηθή 

δηαθήκηζε 
550

 ή γηα θαξη-πνζηάι. 
551

  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο εηθφλαο, γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ 

εηθνληδφκελνπ πξνζψπνπ, απνηειεί απηνηειή πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, έζησ θαη αλ 

δελ ζπληζηά κείσζε ηεο ηηκήο ή παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ηεο ηδησηηθήο δσήο. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν πξνζβιεζείο ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ πξνζηαηεχεηαη κε ηηο γεληθέο αζηηθέο, θαη 

ελδερνκέλσο πνηληθέο, δηαηάμεηο πεξί πξνζβνιψλ ηεο ηηκήο.  
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 ΔθΠεηξ 927/1997, ΔιιΓλε 1999, ζει. 1412. 

550
 ΑΠ 940/1995, ΝνΒ 1997, ζει. 1109, ΔθΑζ 2006/1993, ΑξρΝ ΜΓ ,́ ζει. 334, Πξσηχξνπ 168/1979, ΝνΒ 27, 

ζει. 832. 

551
 ΔθΑζ 2149/1978, Αξκ ΛΒ  ́ (1978), ζει. 786. Κξίζεθε ζηε λνκνινγία (KG, NJW 1980, ζει. 984), φηη δελ 

απνηειεί πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ε θσηνγξάθεζε ελφο παηδηνχ πνπ έπαηδε ζε ειεχζεξν ρψξν. 
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Δμαηξεηηθψο, επηηξέπεηαη ε θσηνγξάθεζε ηνπ πξνζψπνπ θαη ε πεξαηηέξσ αλαπαξαγσγή ή 

ε έθζεζή ηεο, εθφζνλ πθίζηαηαη ζπλαίλεζε ηνπ εηθνληδφκελνπ. Ζ ζπλαίλεζε δελ ππφθεηηαη ζε 

νξηζκέλν ηχπν θαη δχλαηαη λα δνζεί ξεηψο ή ζησπεξψο. Θεσξείηαη φηη ππάξρεη ζησπεξή 

ζπλαίλεζε πξνο ιήςε θσηνγξαθίαο θαη αλαπαξαγσγή, φηαλ γηα ηελ ιήςε ηεο ν 

θσηνγξαθνχκελνο ιακβάλεη ακνηβή. Όκσο, ε ζπλαίλεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα δεκνζίεπζε 

ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ δηά ηνπ ηχπνπ δελ θαιχπηεη θαη ηελ ρξήζε ηεο θσηνγξαθίαο γηα 

δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. Δμάιινπ, ε δεκνζίεπζε ηεο θσηνγξαθίαο δηα ηνπ ηχπνπ ή δη’ άιινπ 

κέζνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνζβάιιεη ην δηθαίσκα επί ηεο ηδίαο εηθφλαο, φηαλ ζηνλ εηθνληδφκελν 

θαηά ηελ ιήςε ηεο θσηνγξαθίαο παξαζρέζεθε ε ππφζρεζε γηα άιιν είδνο δεκνζηεχζεσο. Ζ 

ζπλδξνκή ηεο ζπλαηλέζεσο πξέπεη λα πξνβιεζεί θαη ζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσο λα 

απνδεηρζεί απφ ηνλ ελαγφκελν ν νπνίνο θαηά ηνχην πξνηείλεη έλζηαζε. 
552

 

Άιιε πεξίπησζε επηηξεπηνχ θσηνγξαθήζεσο θαη πεξαηηέξσ δεκνζηεχζεσο ηεο εηθφλαο 

ηνπ πξνζψπνπ είλαη ε θαηεγνξία ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζηε ζχγρξνλε επηθαηξφηεηα είηε 

ππφ απφιπηε έλλνηα (π.ρ. πνιηηηθνί, δηπισκάηεο, θαιιηηέρλεο, εζνπνηνί, αζιεηέο θιπ.), είηε ππφ 

ζρεηηθή έλλνηα (π.ρ. δξάζηεο ζνβαξψλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ).  

Ζ γεινηνγξαθηθή παξάζηαζε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ πξνζψπσλ ηεο επηθαηξφηεηαο 

επηηξέπεηαη, εθφζνλ δελ γίλεηαη θαηά ηξφπν θαζαπηφκελν ηεο ππνιήςεσο απηψλ. Με ηε 

γεινηνγξαθηθή απεηθφληζε ελφο πξνζψπνπ αζθείηαη θξηηηθή πνπ, εθφζνλ ζπλδέεηαη κε ηελ 

ηδηφηεηα ή ην ιεηηνχξγεκα ηνπ απεηθνληδφκελνπ θαη δελ πξνθχπηεη ή δελ δηαθαίλεηαη ζθνπφο 

εμπβξίζεσο ή δπζθεκήζεσο, ηα πξφζσπα ηεο επηθαηξφηεηαο νθείινπλ λα αλέρνληαη. Αληηζέησο, 

δελ πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε δπλαηφηεηα ιήςεσο θαη δεκνζηεχζεσο θσηνγξαθίαο ζαλφληνο 

πξνζψπνπ ηεο επηθαηξφηεηαο επί ηεο λεθξηθήο θιίλεο. Η απαγφξεπζε δηθαηνινγείηαη γηα ιφγνπο 

εζηθνχ ζπκθέξνληνο ησλ νηθείσλ ηνπ ζαλνληνο, ζηνπο νπνίνπο πεξηέρεηαη θαη ε πξνζηαζία ηεο 

εηθφλαο ηνπ απνβηψζαληνο. 
553

  

Δμάιινπ, φζνλ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα ηνπ πξνζβαιιφκελνπ, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ά. 57 

θαη 59 ΑΚ πξνθχπηεη φηη ν αλσηέξσ δηθαηνχηαη: (α) Να αμηψζεη ηελ άξζε ηεο πξνζβνιήο, (β) 

ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ, (γ) απνδεκίσζε θαηά ηηο πεξί αδηθνπξαμηψλ δηαηάμεηο θαη (δ) 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο.  

Ζ άξζε ηεο πξνζβνιήο ζα θξηζεί κε βάζε ην είδνο ηεο πξνζβνιήο θαη ην είδνο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο εθθάλζεσο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Έηζη, επί εθζέζεσο θσηνγξαθίαο ζε πξνζήθε 
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 ΔθΑζ 3346/1996, Γ/λε 39, ζ. 665 (εδψ: 666). 
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 Η. Καξάθσζηαο, Πξνζσπηθφηεηα θαη ηχπνο, 1991, ζει. 66. 
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θαηαζηήκαηνο άξζε απνηειεί ε παχζε ηεο εθζέζσο, επί θπθινθνξίαο εληχπσλ εηθφλαο ε 

απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ θπθινθνξία θαη ε παξάδνζή ηνπο ζηνλ εηθνληδφκελν, επί αλεπίηξεπηνπ 

ιήςεσο ήρνπ ή εηθφλαο ε εμάιεηςε ηνπ ζρεηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ηαηλίαο πνπ πεξηέρεη ηνλ ήρν, ε 

θαηαζηξνθή ηεο εηθφλαο ή ησλ αξλεηηθψλ ηεο. 554
  

ηελ εδψ αλαπηπζζφκελε πξνβιεκαηηθή, έλαπζκα γηα δηάινγν κε ηε λνκνινγία δίδεη θαη 

ε ππ’ αξηζκ 385/2011 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 
555

 Καηά ην άξζξν κφλν § 1 ηνπ Ν. 

1178/1981 «Πεξί αζηηθήο επζχλεο ηνπ ηχπνπ θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ», ν ηδηνθηήηεο θάζε 

εληχπνπ ππνρξενχηαη ζε πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ παξάλνκε πεξηνπζηαθή δεκία, θαζψο θαη ζε 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ πξνμελήζεθε ππαίηηα κε δεκνζίεπκα, ην νπνίν 

ζίγεη ηελ ηηκή ή ηελ ππφιεςε θάζε αηφκνπ, έζησ θαη αλ ε θαηά ην άξζξν 914 ΑΚ ππαηηφηεηα, ε 

θαηά ην ά. 919 ΑΚ πξφζεζε θαη ε θαηά ην ά. 920 ΑΚ γλψζε ή ππαίηηα άγλνηα ζπληξέρεη ζην 

ζπληάθηε ηνπ δεκνζηέπκαηνο ή αλ ν ηειεπηαίνο είλαη άγλσζηνο ζηνλ εθδφηε ή ζην δηεπζπληή 

ζπληάμεσο ηνπ εληχπνπ. ηελ § 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

κφλν § 4 ηνπ Ν. 2243/1994, ε θαηά ην ά. 932 ΑΚ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ  εζηθήο βιάβεο 

ηνπ αδηθεζέληνο απφ θάπνηα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πξάμεηο 

νξίδεηαη, εθφζνλ απηέο ηειέζηεθαλ δηά ηνπ ηχπνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηή, φρη θαηψηεξε 

ησλ αλαθεξφκελσλ θαηά πεξίπησζε πνζψλ.  

Απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνθχπηεη ζαθψο, φηη αλαθέξνληαη κφλν ζηελ επζχλε ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ εληχπνπ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη φρη ζην ζπληάθηε ηνπ επηιήςηκνπ 

δεκνζηεχκαηνο ή ηνλ εθδφηε ηνπ εληχπνπ (αλ απηφο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηδηνθηήηε) ή ηνλ 

δηεπζπληή ζπληάμεσο. Ο ζπληάθηεο (ηνπ επηιήςηκνπ δεκνζηεχκαηνο), ν εθδφηεο (αλ δελ είλαη 

ηδηνθηήηεο ηνπ εληχπνπ) ή ν δηεπζπληήο ζπληάμεσο επζχλνληαη πξνο απνθαηάζηαζε ηεο 

πεξηνπζηαθήο δεκίαο ή ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ επηιήςηκν δεκνζίεπκα θαηά 

ηηο θνηλέο δηαηάμεηο ησλ ά. 57, 59, 914, 919, 920 θαη 932 ΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ά. 361-363 

ΠΚ. 

ε θάζε πεξίπησζε, φπσο ζσζηά δέρεηαη ζηελ πξφζθαηε απηή απφθαζή ηνπ ν Άξεηνο 

Πάγνο, 
556

 ν δηθαζηήο, ζηνλ νπνίν έρεη αρζεί ππφζεζε εηθαδφκελεο πξνζβνιήο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο δηα ησλ ΜΜΔ, ζα πξέπεη λα αμηνινγεί θαη λα ζηαζκίδεη, ελφςεη ησλ ηδηαίηεξσλ 

πεξηζηάζεσλ ηεο εθάζηνηε αηνκηθά θξηλφκελεο πεξηπηψζεσο, ηα ζπγθξνπφκελα έλλνκα αγαζά 

θαη ζπκθέξνληα – πνπ θαηά θαλφλα ζα απνιαχνπλ ηζφθπξεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο – πξνο 
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 Η. Καξάθσζηαο, Πξνζσπηθφηεηα θαη Σχπνο, 1991, ζ. 197. 

555
 ΑΠ 385/2011, ΝνΒ 2011, ζει. 1213. 
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 ΑΠ 385/2011, ΝνΒ 2011, ζει. 1213. 
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δηαθξίβσζε ηεο ππάξμεσο ή κε παξάλνκεο πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

ελ ιφγσ θξίζε πξνυπνζέηεη πάληνηε κηα in concreto ζηάζκηζε. 

Όπσο δέρεηαη θαη ε αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, παξάλνκε πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο κπνξεί επίζεο λα ζπληζηά θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εηθφλαο ελφο πξνζψπνπ γηα 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε (ι.ρ. γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο) ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ, έζησ θαη αλ 

δελ ζπλεθέιθεηαη κείσζε ηεο ηηκήο ή ηεο ππνιήςεψο ηνπ ή, πεξαηηέξσ, παξαβίαζε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνπ βίνπ. Δλ πξνθεηκέλσ ν ζηγφκελνο, πέξαλ ησλ γλσζηψλ αμηψζεσλ πεξί άξζεσο ηεο 

πξνζβνιήο θαη παξαιείςεσο απηήο ζην κέιινλ, κπνξεί λα δεηήζεη θαη ηελ απφδνζε ηνπ θέξδνπο 

πνπ απνθφκηζε εθείλνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ γηα 

δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πεξί δηνηθήζεσο αιινηξίσλ (ηδίσο 739 ΑΚ, κε 

γλήζηα δηνίθεζε αιινηξίσλ) θαη αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνχ (904 επ. ΑΚ). 
557

 Καη’ νπζίαλ εδψ 

πξφθεηηαη γηα πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο νηθνλνκηθήο εθκεηαιιεχζεσο (right of publicity) πνπ 

έρεη ην άηνκν επί νξηζκέλσλ εθθάλζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ φπσο ι.ρ. ην φλνκα, ε εηθφλα, 

ε θσλή θ.ν.θ., θαη ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη θαη απηφ, θαηαξρήλ, απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί 

πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη φιν θαη ζπρλφηεξα ην θαηλφκελν ν ηχπνο, ηα 

ειεθηξνληθά ΜΜΔ θαη νη δηαθεκηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ηδίσο ηελ εηθφλα, βηνγξαθηθά ζηνηρεία, ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ, φπσο ην 

αξρεηαθφ πιηθφ θιπ. φρη κφλν γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο αιιά θαη γηα ηε δηαθεκηζηηθή 

πξνψζεζε εκπνξεπκάησλ, ππεξεζηψλ θιπ. ηελ Διιάδα ην πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ έληαμε ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

πεξηνπζηαθήο πιεπξάο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ ήδε ππάξρνπζα πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. 
558

  

Χζηφζν, νξζφ είλαη λα γίλεη ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε δχν βαζηθνχο ηχπνπο 

πξνζβνιήο ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Απφ ηε κία πιεπξά, είλαη δπλαηφ λα πξνζβάιιεηαη ε 

ηηκή, ε ππφιεςε, ε αμηνπξέπεηα, ε ηδησηηθφηεηα θ.α. κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο νξηζκέλνπ 

ζηνηρείνπ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (π.ρ. ηεο εηθφλαο ηνπ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ 

απνθιείεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε λα πξνζβάιιεη απηνηειψο θαη ην έλλνκν αγαζφ ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ ζηγφκελνπ, ζηελ νπνία ζπλππνινγίδεηαη σο ελ δπλάκεη πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη 
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 ΠΠξΑζ 4661/2004, ΝνΒ 2005, ζει. 114 θαη Μαξθεδίλεο, Δηο Πξαθηηθά ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, 2003, ηνκ. 78 

ζει. 119 επ. Πξβι. Douglas and others v. Hello Ltd 2001, WLR 992. 
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 Βι. αλαιπηηθή ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ζε άιιεο έλλνκεο ηάμεηο ζην βηβιίν 

ηνπ Η. Καξάθσζηα, Σν δίθαην ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 2012, ζει. 300 - 304. 
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ε αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. 

ηεο εηθφλαο). 
559

 Με απιά ιφγηα, ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, δεηνχκελν είλαη 

ε απαγφξεπζε ηεο δεκνζηνπνίεζεο ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ “right of publicity” ην πξαγκαηηθφ 

δίιεκκα είλαη πνηφο ζα δεκνζηνπνηήζεη. 560
  

Σν δηθαίσκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη ην 

δηθαίσκα ηνπ πξνζψπνπ λα ειέγρεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε θαη 

εθκεηάιιεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Δκπεξηέρεη ηελ εμνπζία ηνπ πξνζψπνπ, 

αθελφο, λα επηηξέςεη ζε άιινπο ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, κέζσ 

ηεο παξνρήο αδεηψλ ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο, 
561

 γηα λα απνθνκίζεη νηθνλνκηθφ φθεινο, θαη, 

αθεηέξνπ, λα εκπνδίζεη άιινπο απφ ηελ παξάλνκε, ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ, ρξεζηκνπνίεζε 

απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Ζ ζπλαίλεζε «ζπληζηά θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν λνκηθήο αμηνιφγεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο». 
562

 Χζηφζν, ελφςεη θαη ηεο ζπληαγκαηηθήο 

αξρήο ηεο πξνζηαζίαο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, αθελφο, ε ζπλαίλεζε δελ επηηξέπεηαη λα 

παξέρεηαη ελ ιεπθψ θαη, αθεηέξνπ, ην πεξηερφκελφ ηεο πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζηελά κε βαζηθφ 

θξηηήξην ηνλ ζθνπφ, γηα ηνλ νπνίν δίδεηαη. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα πξνβιεκαηηθή, απνθηά ε αθφινπζε 

πεξίπησζε, πνπ απαζρφιεζε ηε λνκνινγία καο. Ο αλαηξεζείσλ, πξσηαζιεηήο ζηίβνπ (θαη κέινο 

ηεο εζληθήο νκάδαο αλδξψλ), είρε παξάζρεη ην έηνο 2000 ηε ζπλαίλεζή ηνπ ζε κία θσηνγξάθεζε 

θαη, ζπλαθψο, ζηε δεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθψλ θσηνγξαθηψλ απφ έλα πεξηνδηθφ. Σν ηειεπηαίν 

πξνρψξεζε πξάγκαηη ζηε δεκνζίεπζε ησλ θσηνγξαθηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ φκσο 

ζπγθαηαιεγφηαλ θαη κία θσηνγξαθία κε «απνθαιππηηθφ» πεξηερφκελν (ν αζιεηήο ζηεθφηαλ 

γπκλφο κε ηελ πιάηε ζην θαθφ, θξαηψληαο ην θνληάξη ηνπ άικαηνο επί θνληψ), γηα ηε 

δεκνζίεπζε ηεο νπνίαο ν αζιεηήο δελ είρε ζπλελλνεζεί πξνεγνπκέλσο κε ην πεξηνδηθφ. Όκσο, ν 

αζιεηήο δελ δηακαξηπξήζεθε ηφηε γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο ελ ιφγσ θσηνγξαθίαο, ε νπνία, αλ θαη 

«απνθαιππηηθή», ζεσξήζεθε «θαιαίζζεηε». Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ην 2004 ην πεξηνδηθφ, 

ζην πιαίζην ελφο αθηεξψκαηνο γηα ηηο αζιήηξηεο θαη ηνπο αζιεηέο ζηίβνπ, αλαδεκνζίεπζε ηελ 
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 ΑΠ 782/2005, ΣΝΠ ΓΑ 
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επίκαρε θσηνγξαθία, ηφηε δε ην πξψηνλ αληέδξαζε ν αζιεηήο, εγείξνληαο αγσγή γηα πξνζβνιή 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ε νπνία θαη έγηλε δεθηή πξσηνδίθσο.  

Σν Δθεηείν, σζηφζν, έθξηλε, φηη ε ελ ιφγσ αλαδεκνζίεπζε ήηαλ ζεκηηή, δεδνκέλνπ φηη ν 

αζιεηήο νχηε δηακαξηπξήζεθε αξρηθψο γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο επίκαρεο θσηνγξαθίαο, νχηε 

δήηεζε κεηέπεηηα απφ ηνπο θαηά λφκν ππεχζπλνπο ηνπ πεξηνδηθνχ λα κελ πξνβνχλ ζε εθ λένπ 

δεκνζίεπζή ηεο, ε δε ζπλαίλεζή ηνπ ζεσξήζεθε «πεξηηηή σο εμππαθνπφκελε», αθνχ ν 

ζηγφκελνο «είλαη γλσζηφο αζιεηήο θαη δεκφζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε δεκνζίεπζε 

θσηνγξαθηψλ γίλεηαη απφ πγηέο δεκνζηνγξαθηθφ ελδηαθέξνλ». Καηά ζπλέπεηα, «ε 

αλαδεκνζίεπζε ηεο γπκλήο θσηνγξαθίαο ηνπ ελάγνληνο έγηλε […] απφ ηνπο ελαγνκέλνπο απφ 

γλήζην δεκνζηνγξαθηθφ ελδηαθέξνλ ελεκεξψζεσο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ γηα ην αζιεηηθφ 

ηδεψδεο δηαρξνληθά, ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο καο». Δλ ζπλερεία κάιηζηα ην 

Δθεηείν ππνζηήξημε φηη ε επίκαρε θσηνγξαθία νπζηαζηηθά «ήηαλ πξνο φθεινο ηνπ ελάγνληνο, 

θαζψο ζα κπνξνχζε λα ηνπ απνθέξεη επηθεξδείο ζπλεξγαζίεο κε εηαηξίεο γηα δηαθεκηζηηθνχο 

ζθνπνχο, πξάγκα πνπ αλαηξεί ηελ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ελάγνληνο».  

Ζ ηειεπηαία ζθέςε ηνπ Δθεηείνπ είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα, κάιινλ φκσο αληηθάζθεη 

κε ηηο πξνεγεζείζεο παξαδνρέο ηνπ πεξί ππάξμεσο – ζησπεξψο – ζπλαηλέζεσο θαη ζπλδξνκήο 

δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο, αθνχ ε ελ ιφγσ ζθέςε ζεκαίλεη θαη’ νπζίαλ φηη ε δεκνζίεπζε 

ηεο επίκαρεο θσηνγξαθίαο δελ κπνξεί λα ιεηηνχξγεζε πξνζβιεηηθά γηα ηνλ αζιεηή αιιά 

αληηζέησο επ’ σθειεία ηνπ, νπφηε δελ κπνξνχζε ελ πξνθεηκέλσ λα ζεκειησζεί παξάλνκε 

πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Δθφζνλ, ινηπφλ, δελ πθίζηαηαη παξάλνκε πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, δελ κπνξνχζε ινγηθψο λα αξζεί, ζε κεηαγελέζηεξν ζπιινγηζηηθφ ζηάδην, ιφγσ 

ζπλαίλεζεο ή δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο.  

Γεληθφηεξα δε, δπνίλ ζάηηεξνλ: είηε πθίζηαηαη πξάγκαηη παξάλνκε πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ελ ζπλερεία αλαδεηείηαη ιφγνο άξζεσο ηνπ παξαλφκνπ ραξαθηήξα ηεο 

πξνζβνιήο, είηε δελ πθίζηαηαη, νπφηε θαη παξέιθεη πεξαηηέξσ ε αλαδήηεζε θάπνηνπ ηέηνηνπ 

ιφγνπ. Βεβαίσο, ε ειαθξά σο άλσ ζχγρπζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο νθείιεηαη ζηε 

γεληθφηεξε ηάζε ηεο λεφηεξεο ηδίσο λνκνινγίαο επί πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο δηα ησλ 

ΜΜΔ λα αθνξκάηαη θαηά θαλφλα απφ ηελ παξαδνρή, φηη πθίζηαηαη άλεπ εηέξνπ παξάλνκε 

πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη έπεηηα λα αλαδεηεί θάπνηνλ ιφγν άξζεσο ηνπ παξαλφκνπ (ν 

νπνίνο ζπλήζσο αλεπξίζθεηαη ζηε κάιινλ ειαζηηθά εθαξκνδφκελε έλλνηα ηνπ δηθαηνινγεκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο), ελψ ε δνγκαηηθψο νξζή ζεηξά ησλ πξαγκάησλ επηηάζζεη λα επηρεηξείηαη πξψηα 

ε ζεκειίσζε ηνπ παξάλνκνπ ραξαθηήξα ηεο πξνζβνιήο θαη κφλν ζε πεξίπησζε ζεηηθήο 
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εθβάζεσο ηνπ αξρηθνχ απηνχ εγρεηξήκαηνο λα δηεξεπλάηαη χζηεξα ε ηπρφλ ζπλδξνκή θάπνηνπ 

ιφγνπ αίξνληνο ην παξάλνκν. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, πξνβιεκαηηθή αζθαιψο είλαη θαη ε ζπλαθήο παξαδνρή ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, ζηελ κείδνλα πξφηαζε ηεο ζρνιηαδφκελεο εδψ απνθάζεσο, φηη θάζε απνηχπσζε απφ 

άιινλ ή δεκφζηα πξνβνιή ηεο εηθφλαο ελφο πξνζψπνπ, ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ, απνηειεί 

θαζεαπηή θαη άλεπ εηέξνπ παξάλνκε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο – εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα 

πξφζσπν πνπ ελδηαθέξεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν (ήηνη δεκφζην πξφζσπν) 
563

 - παξαδνρή πνπ 

βαζίδεηαη ζηε γεληθφηεξε αληίιεςε, φηη ε εηθφλα ελφο αλζξψπνπ δελ αλήθεη ζην θνηλφ αιιά 

κφλν ζην πξφζσπν πνπ παξηζηάλεη. 
564

 Σν θαηά πφζνλ φκσο ε αληίιεςε απηή αληαπνθξίλεηαη 

ζηε ζχγρξνλε πιένλ πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ ε θαηαγξαθή – απνηχπσζε θαη δεκφζηα έθζεζε ηεο 

εηθφλαο ελφο πξνζψπνπ έρνπλ θαηαζηεί ηερληθψο απείξσο επρεξέζηεξεο ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ, είλαη ηνπιάρηζηνλ ζπδεηήζηκν. 

Έπεηηα, ε ελ ιφγσ αληίιεςε κνηάδεη λα κελ ζπκβαδίδεη πιένλ νχηε κε ηελ έκθξνλα θξίζε 

ηνπ κέζνπ ζπλεηνχ θνηλσλνχ, δηφηη φινη, φηαλ θπθινθνξνχκε δεκνζίσο, θαηά θαλφλα δελ 

εθδειψλνπκε πξφζεζε απνθξχςεσο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζπψπνπ καο (κε ηηο γλσζηέο 

εμαηξέζεηο ησλ δηαθφξσλ «θνπθνπινθνξψλ», «κπνπξγθνθφξσλ» θ.ν.θ.). πλεπψο, 

πεξηθέξνπκε, ηξφπνλ ηηλά, ην πξφζσπφ καο ζηε δεκφζηα ζθαίξα, δίρσο, θαηαξρήλ, λα 

εθδειψλνπκε ηελ επηζπκία ε εηθφλα καο λα παξακείλεη «απνθιεηζηηθά δηθφ καο θηήκα». 

Βεβαίσο, δελ κπνξεί εδψ λα παξαγλσξηζηεί φηη ππάξρεη θάπνηα πνηνηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηε 

δεκφζηα πεξηθνξά ηεο εηθφλαο καο θαη ηελ θαηαγξαθή - απνηχπσζε απηήο, ε νπνία θαη κπνξεί 

λα θαηαζηήζεη ηελ εηθφλα πξνζηηή ζε πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζψπσλ.  

Ζ δηαθνξά απηή, σζηφζν, δελ θαίλεηαη λα παξίζηαηαη θαηαξρήλ ηθαλή λα πιήμεη ηνλ 

ππξήλα ηνπ πξνεθηεζέληνο δηθαηνδνγκαηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ. Ζ άπνςε, φηη ε δεκνζίεπζε ηεο 

εηθφλαο ελφο πξνζψπνπ δηά ηνπ ηχπνπ είλαη θαηαξρήλ εθ πξννηκίνπ αλεπίηξεπηε κνηάδεη λα κελ 

αληαπνθξίλεηαη νχηε ζην γξάκκα ησλ ΑΚ 57 θαη 914 επ., νχηε ζε κία ζχκθσλε κε ην πλεχκα 

ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ θαη ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα εξκελεία ηνπο (ηεινινγηθή-

εμειηθηηθή) εξκελεία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, «εάλ ε παξνπζηάζε ηεο εηθφλαο πξνζβάιιεη ή φρη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ εηθνληδφκελνπ πξνζψπνπ ζα πξέπεη πάληνηε λα θξίλεηαη ad hoc. Θα πξέπεη, 
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 Καη εδψ φκσο κπνξεί λα πθίζηαηαη πξνζβνιή, εάλ ην δεκφζην πξφζσπν εθδειψλεη, θαηά αληηθεηκεληθά 

δηαγλσζηφ ηξφπν, επηζπκία απνκνλψζεσο (ι.ρ. επηιέγεη λα δεηπλήζεη ζε θάπνην απφκαθξν ηξαπέδη ελφο 

εζηηαηνξίνπ). ρεηηθά, βι. BGH 19.12.1995, NJW 1996, ζει. 1128. 

564
 Πάγηα αληίιεςε ζηε λνκνινγία θαη ηε ζεσξία. Βι. ελδεηθηηθά ΑΠ 195/2007, ΣΝΠ ΝΟΜΟ, ΔθΑζ 3346/1996, 

ΔιιΓλε 1998, ζει. 665. 
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δειαδή, λα δηεπξεπλάηαη ad hoc αλ ζπληξέρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ θξίζηκσλ 

εδψ δηαηάμεσλ, δελ κπνξεί δε ε παξάλνκε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο λα ζεσξείηαη εθ 

πξννηκίνπ θαη άλεπ εηέξνπ δεδνκέλε ζε θάζε δεκφζηα έθζεζε ηεο εηθφλαο». 
565

  

9. ΣΟ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΣΟ ΟΝΟΜΑ 

Ζ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζην φλνκα γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη ζηελ επσλπκία γηα 

ηα λνκηθά πξφζσπα, αληίζηνηρα, δχλαηαη λα απνηειέζεη αληηθείκελν απηνηεινχο έξεπλαο. Κάηη 

ηέηνην θαζίζηαηαη εκθαλέο, θαηά ηε γλψκε καο, θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ην ελ ιφγσ δηθαίσκα 

αληηκεησπίδεηαη ζήκεξα ζηελ επηζηήκε θαη ηε λνκνινγία. Γελ είλαη ζπάλην ην θαηλφκελν λα 

«ιεζκνλείηαη» φηη ην δηθαίσκα ζην φλνκα είλαη θαη απηφ κία εθ ησλ πιεηφλσλ πηπρψλ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ ζχγρξνλε απηή ηάζε δελ νθείιεηαη νπσζδήπνηε ζε άγλνηα. 

Αληηζέησο, κάιηζηα, αθελφο ιφγσ ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο πξνζβνιψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 

νλφκαηνο ζηελ πξάμε θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπ, σο ζηνηρείν απηνθαζνξηζκνχ 

ηνπ πξνζψπνπ, παξαηεξείηαη, θαηά ηε γλψκε καο, κηα ηάζε «απηνλφκεζήο» ηνπ απφ ην επξχ 

πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Έηζη κάιηζηα εμεγείηαη θαη ε ζέζπηζε εηδηθήο 

πξνζηαηεπηηθήο δηάηαμεο φρη κφλν ζην πιαίζην ηνπ ΑΚ (ά. 58), αιιά θαη ζε άιια λνκνζεηηθά 

θείκελα. 
566

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζπλεηδεηά επηρεηξείηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο λα 

δνζεί, ην «ζηίγκα» ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, πνπ ιεηηνπξγεί σο αθεηεξία πεξαηηέξσ ζθέςεσλ γηα 

ηνλ αλαγλψζηε. Δίλαη πξνθαλέο, φηη εμάληιεζε ηεο ζρεηηθήο, νκνινγνπκέλσο επξείαο, 

πξνβιεκαηηθήο βαίλεη πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο έξεπλάο καο, δεδνκέλνπ φηη γηα λα «θσηηζηνχλ» 

φιεο νη δηαζηάζεηο ησλ ελ ιφγσ πξνζβνιψλ, είλαη αλαγθαία εηδηθφηεξε (ελδειερήο) εμέηαζε. 

Με ην ά. 58 ΑΚ δελ πξνζηαηεχεηαη κφλν ην πξαγκαηηθφ φλνκα, αιιά θαη ην ςεπδψλπκν 

(Pseudonyme). Υξήζε μέλνπ νλφκαηνο ππάξρεη, φηαλ θάπνηνο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο 
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 Βι. Α. Καξακπαηδφ, φ.π. ΝνΒ 2011, ζει. 1220. 

566
 Βι. ζρεηηθά: άξζξν 13 Ν. 146/1914 «Όζηηο θαηά ηαο ζπλαιιαγάο πνηείηαη ρξήζηλ νλφκαηνο ηηλφο, εκπνξηθήο 

επσλπκίαο, ή ηδηαηηέξνπ δηαθξηηηθνχ γλσξίζκαηνο θαηαζηήκαηνο ή βηνκεραληθήο επηρεηξήζεσο, ή εληχπνπ ηηλφο 

θαηά ηξφπνλ δπλάκελνλ λα πξνθαιέζε ζχγρπζηλ κε ην φλνκα, ηελ εκπνξηθήλ επσλπκίαλ ή ην ηδηαίηεξνλ δηαθξηηηθφλ 

γλψξηζκα, άηηλα έηεξνο λνκίκσο κεηαρεηξίδεηαη, δχλαηαη λα ππνρξεσζή ππφ ηνπ ηειεπηαίνπ εηο παξάιεηςηλ ηεο 

ρξήζεσο». Ηδαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη θαη ν Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain 

Νames) κε θαηάιεμε .gr. (ΦΔΚ Β 1617 31.12.2002), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζην ά. 3 § 2 νξίδεηαη φηη «Σν δηθαίσκα 

ην νπνίν απνθηάηαη κε ηελ εθρψξεζε νλφκαηνο ρψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ 

απφθηεζε απφ ηνλ θνξέα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νλφκαηνο ρψξνπ κε θαηάιεμε .gr απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αιθαξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ θαηά κνλαδηθφ ηξφπν εμαηνκίθεπζε 

ελφο ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλνπ ζε δίθηπν ή κηαο νκάδαο ππνινγηζηψλ ζπλδεδεκέλσλ ζε δίθηπν, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο νλνκαηνδνζίαο ηνπ δηαδηθηχνπ». 
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πξνζσπηθφηεηάο ηνπ δίλεη ζηνλ επαηφ ηνπ φλνκα άιινπ. Σέηνηα ρξήζε ππάξρεη, φρη κφλν φηαλ 

θάπνηνο εκθαλίδεηαη κε μέλν φλνκα ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο, αιιά θαη φηαλ θάλεη ρξήζε 

μέλνπ νλφκαηνο ζε νπνηαδήπνηε εθδήισζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Σν παξάλνκν ηεο ρξήζεσο 

δελ αλαηξείηαη απφ ην γεγνλφο, φηη δελ επέξρεηαη ζχγρπζε πξνο άιιν πξφζσπν ή φηη ν ηξίηνο δελ 

ρξεζηκνπνηεί ην μέλν φλνκα απαξαιιάθησο. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ά. 58 ΑΚ αξθεί ε ρξήζε ηνπ 

μέλνπ νλφκαηνο κε αζήκαληεο ή επνπζηψδεηο παξαιιαγέο, νη νπνίεο ζθνπνχλ αθξηβψο ζηελ 

εμαπάηεζε ησλ ηξίησλ θαη ζηελ καηαίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ. 
567

  

Ζ πξνζηαζία ηνπ νλφκαηνο, γίλεηαη δεθηφ φηη εθηείλεηαη, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ ά. 58, θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα γηα ηελ επσλπκία ηνπο. Ζ απφδνζε ζε ηξίην 

μέλνπ νλφκαηνο δελ απνηειεί παξάλνκε ρξήζε νχηε απφ ηνλ απνδίδνληα απηφ ζηνλ άιιν, δηφηη 

«δελ ρξεζηκνπνηεί απηφο ην μέλν φλνκα γηα ηνλ επαηφ ηνπ, νχηε απφ ηνλ ηξίην, δηφηη δελ απνδίδεη 

ν ίδηνο ην φλνκα ζηνλ επαηφ ηνπ». 
568

 Μφλν εάλ ν ηξίηνο πξνζεηαηξηζηεί ην απνδηδφκελν ζε 

απηφλ απφ θάπνηνλ άιιν φλνκα ζα έρνπκε ρξήζε παξ’ απηνχ (ηξίηνπ) μέλνπ νλφκαηνο. Ζ απιή 

αλνρή εθ κέξνπο ηνπ ηξίηνπ ηεο απνδφζεσο ζε απηφλ μέλνπ νλφκαηνο δελ αξθεί, είλαη δε δήηεκα 

πξαγκαηηθφ, αλ άιια πεξηζηαηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αλνρή κεηαβάιινπλ απηή ζε ρξήζε ηνπ 

μέλνπ νλφκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ζπληζηά ε απζαίξεηε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο δηάζεκνπ (θαη πξνζθηινχο ζην 

θνηλφ πξνζψπνπ) ζην δηαδίθηπν (π.ρ. σο νλφκαηνο δηαδηθηπαθήο δηεχζπλζεο), πξνθεηκέλνπ ν 

δξάζηεο λα πξνζειθχζεη ρξήζηεο ζην δηαδηθηχνπ. Δληνχηνηο, ε αλαγλψξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνζψπνπ, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ νλφκαηνο, απνηειεί νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε ζεκειίσζεο ηεο 

ζρεηηθήο επζχλεο. Ζ ηειεπηαία, φκσο, δελ ηδξχεηαη, φηαλ απφ ηελ αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο 

δεκηνπξγείηαη ζπγρπζε κε άιιν πξφζσπν, ην νπνίν θέξεη ην ίδην ή παξφκνην φλνκα. 

Αμίδεη, ηέινο, λα πξνβιεκαηηζηνχκε ηνπιάρηζηνλ φηη ζε θνηλσληνινγηθφ επίπεδν ην 

δηθαίσκα ζην φλνκα ζπλδέεηαη πνιιέο θνξέο άξξεθηα αθφκε θαη κε κηα γεληθφηεξε ζπδήηεζε 

γηα εζληθά ζέκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο. Ζ εηδεζενγξαθία (έληππε θαη ειεθηξνληθή) βξίζεη 

δεκνζηεπκάησλ, ηα νπνία άπηνληαη ηνπ δεηήκαηνο γηα ην φλνκα «Μαθεδνλία» θαη μεδηπιψλνπλ 

κε νμχηεηα, ζπρλά, πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. 
569

 Κάηη ηέηνην εθθεχγεη, πξνθαλψο, 

                                                           
567

 ΔθΠεηξ 43/1988, ΔιιΓλε 1989, ζει. 178. 

568
 Σέηνηα είλαη π.ρ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνηνο άλδξαο, φηαλ πξνζθαιείηαη ε θίιε ηνπ ζηελ αζηπλνκία 

ηελ εκθαλίδεη σο ζχδπγφ ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο φρη ην φλνκα ηεο ζπδχγνπ ηνπ, αιιά μέλν ςεχηηθν φλνκα. Βι. η. 

Παηεξάθε, φ.π., ζει. 115, ππνζ. 123, φπνπ θαη πεξαηηέξσ παξαπνκπέο. 

569
 Βι. ζρεηηθά ζην δηαδίθηπν: MacedoniaOnTheWeb.Eu. 
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ησλ νξίσλ ηεο έξεπλάο καο αιιά ηαπηφρξνλα καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, φηη πέξαλ ησλ 

ζρεηηθψλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ην δηθαίσκα ζην φλνκα ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ θαη ηεο επσλπκίαο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηεο πξνζπάζεηαο εξκελεπηηθήο ηνπο 

πξνζέγγηζεο εθ κέξνπο ηνπ εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ, είλαη δηαξθψο ελαξγήο ε ζπδήηεζε ζε 

πνιηηηθφ ή θνηλσληθφ επίπεδν, φζνλ αθνξά ζηηο ζπλέπεηεο πνπ ην δηθαίσκα ζην φλνκα 

ζπλεπάγεηαη ζε έλα επξχηεξν, ππεξεζληθφ πιένλ, πιαίζην, 
570

 έζησ θαη αλ ελ πξνθεηκέλσ δελ ην 

φλνκα δελ ζπλδέεηαη κε έλαλ κφλν θνξέα, αιιά κε κηα νιφθιεξε θξαηηθή νληφηεηα. 

10. ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΔΙΑΝΟΙΑ - ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ  

 Ζ δηπιή ζρέζε (πεξηνπζηαθή θαη εζηθή) ηνπ δηθαηψκαηνο επί ησλ πξντφλησλ ηεο δηάλνηαο 

σο αζψκαησλ αγαζψλ πξνθαιεί έληνλε δηρνγλσκία ζηελ επηζηήκε ζρεηηθά κε ηε λνκηθή θχζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 
571

 Απφ ηηο αλαπηπρζείζεο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ ζεσξίεο, 

νξζφηεξε είλαη ε κνληζηηθή ζεσξία (monistische Theorie) 
572

 ηεο «ηδηφξξπζκεο θχζεο», ε νπνία 

δέρεηαη ηελ ελφηεηα ηνπ δηθαηψκαηνο παξά ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ ην απαξηίδνπλ. Ζ 

ζεσξία απηή επηρεηξεί λα ζπλζέζεη ηα δχν είδε εμνπζηψλ (ηηο πεξηνπζηαθέο θαη ηηο εζηθέο) ζε έλα 

εληαίν δηθαίσκα. Άιισζηε, ην δηθαίσκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ην νπνίν ξπζκίδεηαη απφ ην 

Ν. 2121/1993, απνηειείηαη ζηελ νπζία απφ δχν δηθαηψκαηα. Πξψηνλ, ην εζηθφ δηθαίσκα πνπ 

απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ δεζκνχ ηνπ δεκηνπξγνχ κε ην έξγν ηνπ θαη δεχηεξνλ, 

ην πεξηνπζηαθφ, ην νπνίν έρεη νηθνλνκηθή αμία θαη είλαη δεθηηθφ εθκεηάιιεπζεο.  573
 

                                                           
570

 Βι. ηελ δήισζε ηεο 19
εο

 Γεθεκβξίνπ 2011 ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Μαθεδνλίαο, Νηθνιά Γθξνπέθζθη: «Ζ απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο δχλαηαη λα δξνκνινγήζεη 

λέα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ρψξαο ζηηο επξσαηιαληηθέο δνκέο. Σν ΓΓΥ απνθάλζεθε φηη 

έρνπκε ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχκε ην φλνκα Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζε δηκεξέο επίπεδν, φηη νη ζπλνκηιίεο γηα ηελ ππέξβαζε ησλ δηαθνξψλ δελ ζπληζηνχλ 

εκπφδην γηα ηελ έληαμε ηεο Μαθεδνλίαο ζηνπο δηεζλνχο νξγαληζκνχο θαη φηη ζηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ ζην 

Βνπθνπξέζηη παξεκπνδηζηήθακε αδηθαηνιφγεηα εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο, ε νπνία πξνέβε ζε παξάλνκεο θηλήζεηο θαη 

δελ δερζήθακε πξφζθιεζε γηα έληαμε ζην ΝΑΣΟ, παξφηη είρακε εθπιεξψζεη φια ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα έληαμε». (Γηαδηθηπαθή πεγή: Νews 247, ψξα 16.42 κκ.) 

571
 Βι. ηηο δηάθνξεο απφςεηο ζε: Γ. Κνπκάλην, Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, 1982, ζει. 25 επ., Η. Λπθηαξδφπνπιν, 

Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, 1962, ζει. 43-47, Αζπξνγέξαθα - Γξίβα, Θέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 1970, ζει. 11-

13, 33, 91 θαη 97. Δπίζεο, Γ. Καιιηλίθνπ, Σα ζεκειηψδε ζέκαηα ηνπ λφκνπ 2121/1993 γηα ηελ πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία θαη ηα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα, 1994. 

572
 Κ. Πνιπδσγφπνπινο, Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη θσηνηππία, ΝνΒ 1983, ζει. 1130 επ., θπξίσο ζει. 1132. 

573
 Γ. Καιιηλίθνπ, Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα, 2008, ζει. 26. 

http://news247.gr/kosmos/diethnis-politiki/skopiana_velh_se_ellada_gia_to_onoma.1537876.html
http://news247.gr/kosmos/diethnis-politiki/katadikh_elladas_gia_to_veto_se_skopia.1524111.html
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Ζ ελφηεηα ηνπ δηθαηψκαηνο θαζίζηαηαη έθδειε, αλ ιεθζεί ππφςε, φηη νη δχν θαηεγνξίεο 

ησλ εμνπζηψλ ηνπ δεκηνπξγνχ δελ είλαη άζρεηεο κεηαμχ ηνπο αιιά ζπλδένληαη ζηελφηαηα θαη 

βξίζθνληαη ζε ζηελή αιιειεμάξηεζε. Σν αληίζεην δέρεηαη ε δπτζηηθή ζεσξία (dualistische 

Theorie). χκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή, ην δηθαίσκα ζηα πξντφληα ηεο δηάλνηαο εκθαλίδεη δχν 

απηνηειείο φςεηο, ηελ εζηθή (ηεο πξνζσπηθφηεηαο) θαη ηελ πεξηνπζηαθή, πνπ ππφθεηληαη ζε 

ρσξηζηή αληηκεηψπηζε.  

Ζ ζεσξία ηνπ ηδηφκνξθνπ, sui generis, δηθαηψκαηνο επί ησλ πξντφλησλ ηεο δηάλνηαο λαη 

κελ θαηαζθεπάδεη ζαλ εληαίν δηθαίσκα εμνπζίεο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαηά πεξηερφκελν 

θαη ξχζκηζε, φκσο εμαζθαιίδεη πιεξέζηεξα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δεκηνπξγνχ επί νξηζκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ, δειαδή ηνπ έξγνπ. Ζ ΑΚ 60, ηεινινγηθά θαη ηζηνξηθά εξκελεπφκελε, ελφςεη θαη 

ηεο ζπζηεκαηηθήο ηνπνζεηήζεσο απηήο, επζχο ακέζσο κεηά ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, εληζρχεη ηελ άπνςε φηη νη εζηθέο εμνπζίεο ηνπ πλεπκαηηθνχ δεκηνπξγνχ δελ 

είλαη παξά κηα εθδήισζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη έρνπλ ηα ίδηα βαζηθά 

γλσξίζκαηα κε απηφ. 
574

  

Ζ έθξεμε πνπ παξνπζίαζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ηερληθή εμέιημε θαη ε εμάξηεζε 

ησλ πξντφλησλ ηεο δηάλνηαο απφ ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, θαηέζηεζαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ δεκηνπξγνχ, φπσο εθθξάδεηαη κε ην έξγν ηνπ, πην εππξφζβιεηε, ζπγρξφλσο κάιηζηα 

δηέπιαζαλ λέεο βηνηηθέο ζρέζεηο κε λέεο έλλνκεο επηπηψζεηο θαη θαηλνχξηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

απφ ηελ ζθνπηά ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ. 
575

 Έηζη, ν θίλδπλνο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγψλ θαη ησλ άιισλ δηθαηνχρσλ είλαη πξνθαλήο απφ ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο 

ηερληθήο αλαπαξαγσγήο θεηκέλσλ θαη εηθφλσλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε π.ρ. ηεο θσηνηππίαο γηα ηελ 

αληηγξαθηθή αλαπαξαγσγή θαη ε ηερληθή ηεο ηειεκεηάδνζεο θσηνηππηψλ, επηηξέπεη ζηνλ 

θαζέλα επρεξψο θαη κε κηθξφ θφζηνο, λα αλαπαξάγεη απεξηφξηζην αξηζκφ αληηηχπσλ ησλ έξγσλ 

ηνπ πλεχκαηνο θαη θαζηζηά αδχλαην ηνλ έιεγρν απφ κέξνπο ησλ δηθαηνχρσλ ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο αλαπαξαγσγήο. 
576

 Χο πλεπκαηηθφ έξγν ζεσξείηαη θαη ε 

«θσηνγξαθία» ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζήο ηεο ζε άιια έληππα. 
577

 Χο πξντφλ ηεο δηάλνηαο 

λνείηαη, κάιηζηα, θάζε πξσηφηππν δεκηνχξγεκα ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο, φπσο, γηα 

                                                           
574

 ΔθΑζ 7101/1981, Αξκελ 1982, ζει. 531. 

575
 Κ. Πνιπδσγφπνπινο, φ.π., ζει. 1130 θαη G. Kolle, Urheberrectliche Probleme der Dokumentation und 

Information – Das Uhreberrecht im Spannungsverhältnis zur Informationsrecht und Informationspolitik, München 

und Wien 1976, (Rechtstheorie und Informationsrecht, Band I), ζει. 238 επ. 

576
 G. Koumantos, “Défis et promesses des mass media pour le droit d’auteur”, DdA, 1981, ζει. 12 επ., Dietz, Das 

Urheberrecht in der EG, 1978, ζει. 163 θαη 187. 

577
 ΑΠ 1493/2009, ΝνΒ 2010, ζει. 431. 
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παξάδεηγκα, έλα ζχγγξακκα, κηα κνπζηθή ζχλζεζε, κηα εθεπξεηηθή ηδέα θιπ. (πξβι. θαη ά. 2 Ν. 

2121/1993). 

Ζ ΑΚ 60 δελ θάλεη ιφγν γηα ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε, ελφςεη φκσο ηεο ξεηήο 

παξαπνκπήο ηεο ΑΚ 60 εδ. β΄ ζηηο πεξί αδηθνπξαμηψλ δηαηάμεηο, κπνξεί απηφο πνπ έρεη 

πξνζβιεζεί, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο αδηθνπξαμίαο (914 επ.) λα δεηήζεη θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ ά. 932 ΑΚ θαη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εζηθή δεκία. 
578

 Ήδε κε ην άξζξν 65 § 2 Ν. 

2121/1993 νξίδεηαη φηη «φπνηνο ππαηηίσο πξνζέβαιε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ή ηα ζπγγεληθά 

δηθαηψκαηα άιινπ ππνρξενχηαη ζε απνδεκίσζε θαη ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο». Ζ θχζε 

ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ππαγνξεχεη ηελ παξαρψξεζε αμίσζεο εζηθήο βιάβεο, φρη κφλν ζην 

δεκηνπξγφ γηα ηελ πξνζβνιή ηνπ εζηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, αιιά θαη ζηνλ απνθιεηζηηθφ ή θαη 

απιφ αδεηνχρν, εθφζνλ πξνζβάιιεηαη απφ ηξίην ε εμνπζία ζηελ νπνία έρεη δηθαίσκα 

εθκεηάιιεπζεο. 
579

  

Δθαξκνγή επξίζθεη, θαηά ηελ θξαηνχζα γλψκε, 
580

 θαη ε ΑΚ 59, δηφηη, επί παξάλνκεο 

πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο επί ησλ έξγσλ ηεο δηάλνηαο ελφςεη ηνπ πθηζηάκελνπ ζηελφηαηνπ 

πλεπκαηηθνχ ζπλδέζκνπ ηνπ δεκηνπξγνχ κε ην έξγν ηνπ, ζα πξνζβάιιεηαη δεπηεξνγελψο θαη ν 

ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο ηνπ ηειεπηαίνπ, ελψ παξάιιεια είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη θαη 

πξνζβνιή ηεο ηηκήο θιπ. ηνπ δεκηνπξγνχ, αθνχ ην δηθαίσκα επί ησλ πξντφλησλ ηεο δηάλνηαο, σο 

πξνέθηαζε απφ νξηζκέλε άπνςε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δεκηνπξγνχ, 
581

 είλαη εθηεζεηκέλν ζε 

θάζε είδνπο πξνζβνιέο.  

ε πεξίπησζε παξάλνκεο πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ ή ηνπ δηθαηνχρνπ 

ηνπ ζπγγεληθνχ δηθαηψκαηνο (άξζξ. 65 Ν. 2121/1993 θαη ΑΚ 914), γίλεηαη δεθηφ φηη ε δηάηαμε 

ηνπ ΑΚ εθαξκφδεηαη κφλν φπνπ ε εηδηθή δηάηαμε αθήλεη θελά θαη ζην βαζκφ πνπ δελ είλαη 

αζπκβίβαζηε ε αλάινγε εθαξκνγή κε ην λνκνζεηηθφ πλεχκα πνπ δηέπεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

2121/1993. Όπνπ ε εηδηθή λνκνζεζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ επαξθεί, επεκβαίλεη θαηά 

ηξφπν άκεζν ην γεληθφ δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Με απιά ιφγηα,  «ην γεγνλφο φηη ην 

δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο απνηειεί ην ζεκέιην ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ, θαη ηεο 
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 Κ. εκαληήξαο, Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνχ Γηθαίνπ, 1988, ζει. 394, Γ. Κνπκάλην, φ.π., ζει. 321.  

579
 Βι. ζρφιην Μ. Μαξίλνπ, ΔιιΓλε 1997, ζει. 163. ρεηηθά κε ηηο θπξψζεηο γηα ηελ πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή ηνπ ζπγγεληθνχ δηθαηψκαηνο, βι. Γ. θνχξηε, ΔιιΓλε 1994, ζει. 981-999 θαη ηνπ ηδίνπ, 

Γηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ΔιιΓλε 1999, ζει. 506-529. 

580
 ΔθΑζ 206/1988, ΔιιΓλε 1990, ζει. 384, ΔθΑζ 3403/1988, ΔΔκπΓ 1990, ζει. 160. 

581
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πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γεληθφηεξα, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εθαξκνγή ηεο γεληθήο ξήηξαο ηεο ΑΚ 

57 σο επηθνπξηθνχ κέζνπ γηα ηελ ζπκπιήξσζε λνκνζεηηθψλ θελψλ». 
582

 

Δηδηθφηεξα, ν Ν. 2121/1993, κε ηελ ζέζπηζε ηνπ ά. 65 γηα ηε κε γλήζηα δηνίθεζε 

αιινηξίσλ ζηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, απνζθνπεί ζηελ παξνρή επξχηεξεο πξνζηαζίαο ζηνπο 

πλεπκαηηθνχο δεκηνπξγνχο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ, νη νπνίνη ζε 

πεξίπησζε παξάλνκεο εθκεηάιιεπζεο απφ ηξίην ησλ δηθαησκάησλ ηνπο κπνξνχλ κε 

επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο λα «απνδεκησζνχλ» γηα ηελ πξνζβνιή πνπ ππέζηεζαλ απφ ηνλ ηξίην 

θαη λα απαηηήζνπλ απφ απηφλ ηελ θαηαβνιή ηνπ θέξδνπο πνπ απέθηεζε. Οη ελ ιφγσ 

πξνυπνζέζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ ην ζηνηρείν ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ πξνζβνιέα θαη πξφθιεζεο 

δεκίαο ζην ζχκα – δεκηνπξγφ. 
583

  

Ηδηαίηεξνη πξνβιεκαηηζκνί ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εζηθψλ δηθαησκάησλ 

ηνπ δεκηνπξγνχ κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ 
584

 θαη θπξίσο φηαλ νη ζπγγελείο θαη νη θιεξνλφκνη ηνπ 

δεκηνπξγνχ, πνπ απνθηνχλ ζχκθσλα κε ηελ ΑΚ 57 § 1 εδ. β΄, δηθφ ηνπο δηθαίσκα κε 

πεξηερφκελν αλάινγν πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ εζηθνχ δηθαηψκαηνο πνπ είρε ν πλεπκαηηθφο 

δεκηνπξγφο θαη πνπ έζβεζε κε ηνλ ζάλαηφ ηνπ, εγθξίλνπλ θάηη πνπ ν δεκηνπξγφο είρε 

απαγνξεχζεη ή πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο επηδηψθνπλ ζηφρνπο 

πξνζσπηθνχο ή δηαθνξεηηθνχο απφ απηνχο πνπ ζπλάγνληαη απφ ηε λνκηθή θαη θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία ηνπ (κεηά ηνλ ζάλαην) εζηθνχ δηθαηψκαηνο.  

Οη δπζρέξεηεο εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε κηαο γεληθά έθδειεο θαηαρξήζεσο 

απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ή άιινπο δηθαηνχρνπο ηνπ (κεηά ην ζάλαην ηνπ δεκηνπξγνχ) εζηθνχ 

δηθαηψκαηνο, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηελ νξζφηεξε γλψκε, 
585

 είλαη «ιεηηνπξγηθφ δηθαίσκα» θαη 

απνβιέπεη ηαπηφρξνλα ζηελ πξνζηαζία ηφζν ηεο πλεπκαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δεκηνπξγνχ, 

φζν θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ θνηλνχ, δελ ππάξρεη δε θαλείο πνπ λα 

λνκηκνπνηείηαη λα επηθαιεζηεί απηή ηελ ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηνπ δηθαηψκαηνο νχηε 

πξνβιέπνληαη θαη ζρεηηθέο θπξψζεηο. 

 Με ηελ ΑΚ 60 πξνζηαηεχεηαη ην δηθαίσκα ζηα πξντφληα ηεο δηάλνηαο (πλεπκαηηθή, 

βηνκεραληθή ηδηνθηεζία). Ζ ζεκαζία ηεο δηάηαμεο απηήο είλαη ειάρηζηε, ελφςεη ηεο εηδηθήο 
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λνκνζεζίαο γηα ηελ πλεπκαηηθή θαη βηνκεραληθή ηδηνθηεζία. Σα ζπλαθή δεηήκαηα απνηεινχλ 

αληηθείκελν ησλ θιάδσλ απηψλ ηνπ δηθαίνπ. Δλδεηθηηθά κφλν αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα 

παξαδείγκαηα:  

(α) Ο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο Α ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ην Β, κε ηελ νπνία παξαηηείηαη ππέξ ηνπ 

ηειεπηαίνπ απφ θάζε δηθαίσκα πνπ έρεη ή ζα απνθηήζεη ζην κέιινλ ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε έξγν 

πνπ έρεη ζπγγξάςεη ή ζα ζπγγξάςεη πξνζερψο. Πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθή πξνζβνιή ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ εηδηθφηεξε κνξθή ηνπ σο δηθαηψκαηνο ζηα πξντφληα ηεο 

δηάλνηαο, ε νπνία δελ είλαη επηηξεπηή ιφγσ ηνπ γεληθνχ θαη απφιπηνπ ραξαθηήξα ηεο. Άξα ε 

ζχκβαζε είλαη άθπξε. (β) Ο Α (ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα) κεηαβηβάδεη ζηνλ Β έλαληη 

αληαιιάγκαηνο ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηνπ. Η ζχκβαζε είλαη 

έγθπξε. 
586

  

Με ηελ ξχζκηζε ηνπ ά. 65 Ν. 2121/1993 ζην πεδίν ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

πξνβιέπεηαη έλα αλαιπηηθφ πιέγκα αζηηθψλ θπξψζεσλ (αμίσζε αλαγλψξηζεο δηθαηψκαηνο, 

αμίσζε άξζεο ηεο πξνζβνιήο θαη παξάιεηςήο ηεο ζην κέιινλ, αμίσζε απνδεκίσζεο θαη 

ηθαλνπνίεζεο εζηθήο βιάβεο, αμίσζε απφδνζεο ηνπ πινπηηζκνχ θαη θαηαβνιήο ηνπ θέξδνπο) 

θαη, ζπλεπψο, ε ζεκαζία ηεο ΑΚ 60 πεξηνξίδεηαη ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή κφλν εθαξκνγή ηεο, 

ελφςεη θαη ηεο αληίζηνηρεο λνκνινγηαθήο θαη ζεσξεηηθήο επεμεξγαζίαο. 
587

 Άιισζηε, 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΚ 60 είλαη λα αλαγλσξίδεηαη θαηαξρήλ απφ άιιε δηάηαμε 

ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ επί ησλ πξντφλησλ ηεο δηαλνίαο ηνπ, δηφηη 

δηαθνξεηηθά ζα θαηαξγνχληαλ φινη νη πεξηνξηζκνί, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαηππψζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ θηήζε, ηελ έθηαζε θαη ηε δηάξθεηα ησλ εηδηθψλ δηθαησκάησλ ζε άυια αγαζά. 

Εεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

πξνθήξπμε επάζινπ έρεη λα θάλεη κε ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία πλεπκαηηθνχ 

έξγνπ (π.ρ. ζχλζεζε κνπζηθνχ έξγνπ, δεκηνπξγία γιππηνχ, ζπγγξαθή έξγνπ θ.ν.θ.). Καηαξρήλ 

κφλε ε πξνθήξπμε θαη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ε ελδερφκελε επηηπρία ζε 

απηφλ, δελ ζπληζηνχλ θάπνηνπ είδνπο ζπκθσλία γηα εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ εμνπζηψλ, 

ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη ην έξγν πνπ δεκηνχξγεζε ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ ά 12 επ. Ν. 2121/1993 γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πέξαλ ηνπ εζηθνχ, θαη ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα επί ηνπ εθπνλεζέληνο 

έξγνπ αλήθεη ζην δεκηνπξγφ ηνπ θαη φρη ζε απηφλ πνπ έθαλε ηελ πξνθήξπμε. Ζ ρξήζε ηνπ έξγνπ 
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πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί απφ ηνπο θξηηέο ζα είλαη απηή πνπ νξίδεηαη ξεηά ζηνπο φξνπο ηεο 

πξνθήξπμεο (π.ρ. ηνπνζέηεζε ηνπ γιππηνχ ζην θέληξν ηεο πιαηείαο. Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, 

ε πξνθήξπμε λα πεξηιακβάλεη αληίζεηε ζπκθσλία πνπ ζα νξίδεη ηα ηεο ηχρεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

δηθαηψκαηνο επί ηνπ έξγνπ ή ησλ έξγσλ, σζηφζν, ζε κηα ηέηνηα ππνζεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη 

ε ελ ιφγσ πξνθήξπμε λα ζπκβαδίδεη κε ηα φζα δηαιακβάλνληαη ζηηο πην πάλσ αλαθεξζείζεο 

δηαηάμεηο ησλ ά. 12 επ. Ν. 2121/1993 (έγγξαθνο ηχπνο, έθηαζε κεηαβίβαζεο, πεξαηηέξσ 

κεηαβίβαζε ζε ηξίην θιπ.). 

Κξίζεθε ηέινο, φηη ε θαζπζηέξεζε απνλνκήο ηνπ επάζινπ ζε ληθεηή δηαγσληζκνχ γηα ηε 

δεκηνπξγία εηθαζηηθνχ έξγνπ θαλεξψλεη αδηαθνξία ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ γηα ηελ πλεπκαηηθή 

δεκηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη έιιεηςε ζπλέπεηαο πξνο απηφλ, ν νπνίνο ππνβιήζεθε ζε θνπηψδε 

πξνζπάζεηα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, απνβιέπνληαο 

επιφγσο λα απνζπάζεη ηελ πξνθεξπρζείζα ηηκεηηθή δηάθξηζε, πνπ απνηειεί αλαγλψξηζε ηεο 

θαιιηηερληθήο αμίαο ηνπ θαη πξνζβάιιεη έηζη, ρσξίο δηθαίσκα, ηελ επαγγεικαηηθή 

(θαιιηηερληθή) ηηκή ηνπ, πνπ απνηειεί κέξνο (έθθαλζε) ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ (ΑΚ 57). 
588

 

 Αληηζέησο, θξίζεθε 
589

 - θαίηνη κε ηζρπξή κεηνςεθία (15 Αξενπαγηηψλ) - φηη δελ ζπληζηά 

πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπγγξαθέσλ (δηδαθηηθψλ βηβιίσλ) ε παξάιεηςε 

νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θξίζεσο ησλ βηβιίσλ απηψλ, φηαλ απηή αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν 

ησλ ππνβιεζέλησλ βηβιίσλ θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ πεξηζηάζεηο δεισηηθέο θαηαθξνλήζεσο 

νξηζκέλνπ / σλ εμ απηψλ.  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνβιεκαηηθήο, θξίλεηαη, ηέινο, αλαγθαία θαη ε αλαθνξά ζε 

κηα άιιε πξαθηηθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο. Γελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη, φηη νη ζχγρξνλεο 

κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπρλά πξνυπνζέηνπλ ηελ ρξήζε κνπζηθήο. 

Γηαδηθηπαθνί ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί, ηζηνζειίδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ κνπζηθφ ξεπεξηφξην, 

αθφκε θαη ηζηνζειίδεο πνπ ην πεξηερφκελν πξνζηίζεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ζπκβιεζνχλ κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

(ΑΔΠΗ), ε νπνία ιεηηνπξγεί σο Οξγαληζκφο πιινγηθήο Γηαρείξηζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Νφκνπ 2121/1993. θνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ, είλαη 

ε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, γηα φια ηα έξγα πνπ έρνπλ 

ζπλζέζεη ή/θαη ζπγγξάςεη θαηά ην παξειζφλ θαη γηα φζα πξφθεηηαη λα ζπλζέζνπλ ή/θαη λα 

ζπγγξάςνπλ ζην κέιινλ νη ζπκβαιιφκελνη κε απηφλ δεκηνπξγνί /δηθαηνχρνη κνπζηθψλ έξγσλ.  
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Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηνπ Internet, ζπρλά αγλννχλ φηη 

νπνηαδήπνηε ρξήζε κνπζηθήο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο επηβάιιεη ηελ άδεηα απφ ηελ ΑΔΠΗ. Γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηελ δηεπθξίλεζε ησλ πνιχπινθσλ λνκηθψλ 

θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηα κνπζηθά έξγα θαη ηελ κνπζηθή βηνκεραλία ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, 

είλαη απαξαίηεηε ε λνκηθή ππνζηήξημε κε εμεηδίθεπζε ζην ζρεηηθφ αληηθείκελν θαη ηδίσο ε 

επίβιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ζπκθσλίαο θαη ηεο ηειηθήο ζχκβαζεο ηνπ επηρεηξεκαηία κε 

ηελ ΑΔΠΗ. 

11. ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Μεηαμχ ησλ πξνζηαηεπηέσλ εθθάλζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη θαη ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ηνπ αηφκνπ, ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη θαη απηνηειψο κε ην Ν. 2472/1997. 
590

 ε 

επίπεδν πληάγκαηνο, κεηαμχ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηδηαίηεξεο εθδειψζεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο κε ηελ αλαγσγή ηνπο ζε αηνκηθά δηθαηψκαηα, πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηάηαμε 

ηνπ ά. 9
Α
, ε νπνία πξνζηέζεθε θαηά ηε πληαγκαηηθή Αλαζεψξεζε ηνπ έηνπο 2001, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία «θαζέλαο έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε, 

ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο ν λφκνο νξίδεη. Ζ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη απφ Αλεμάξηεηε Αξρή, πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί 

φπσο ν λφκνο νξίδεη». 
591

 Με ηελ παξαπάλσ δηάηαμε θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ηεο 

πιεξνθνξηθήο απηνδηάζεζεο, ήηνη ην δηθαίσκα ηνπ πξνζψπνπ λα απνθαζίδεη ην ίδην ζρεηηθά κε 

ηε δηάζεζε θαη ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ην αθνξνχλ. 
592
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Ν. 2472/1997 δελ εμεηδηθεχεη απιψο ηε γεληθή ξήηξα ηνπ ά. 57 ΑΚ, αιιά νξγαλψλεη έλα απηνηειέο ζχζηεκα 

θαλφλσλ, εγγπήζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ εξείδεηαη ζηα ά. 2 § 1, 5 § 1, 9 θαη 9
Α
 ηνπ πληάγκαηνο. 

591
 Κ. Υξπζφγνλνο, Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα, 2006, ζει. 211. 

592
 Σν σο άλσ δηθαίσκα απνηειεί εθδήισζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Βι. Μ. Απγνπζηηαλάθε, Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ 

απφ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ – Πξνβιήκαηα θαη αληηκεηψπηζε απφ ην δίθαην, ΓηΑ 11/2001, ζει. 

685 θαη 710. Γηα ηε ζρέζε ηνπ σο άλσ δηθαηψκαηνο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε ην νπνίν 

θαηνρπξψλεηαη ζην ά. 5
Α
 ηνπ πληάγκαηνο, Βι. Υ. Γεηζαξίδε, Γεκνζηνγξαθία, πιεξνθφξεζε θαη επαίζζεηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα – Γηθαηψκαηα ζε ζχγθξνπζε ή ζε ζρέζε αιιεινζπκπιήξσζεο;, ΘΠΓΓ 2008, ζει. 1105. Γηα 

ην πξνζηαηεπηηθφ πεδίν ηνπ δηθαηψκαηνο, βι. Α. Σζεβά, Πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη κέζα ελεκέξσζεο, 2010, ζει. 

83. 

http://www.aepi.gr/
http://www.elenaspiropoulou.gr/node/32
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Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα απφ πνηθίινπο θνξείο, φπσο ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, 
593

 ηαηξηθά θέληξα 
594

 θ.ν.θ., 

επέβαιαλ σο αδήξηηε αλαγθαηφηεηα ηε λνκηθή θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο πιεξνθνξηαθήο 

απηνδηάζεζεο ηνπ αηφκνπ σο έθθαλζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ήδε, έρνπλ απαζρνιήζεη ηε 

λνκνινγία δεηήκαηα πνπ έρνπλ γελλεζεί απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

«ΣΔΗΡΔΗΑ». ην πιαίζην απηφ, ην δηθαζηήξην εθάξκνζε ηηο ΑΚ 57 επ., ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο πεξί αδηθνπξαμηψλ, ζε πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο ζπλαιιαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

επηκέιεηαο θαη πξφλνηαο ηξάπεδαο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε πηζηνιεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

ελάγνπζαο. 
595

  

ην ηδησηηθφ δίθαην «ηξηηελεξγεί» θαη ε ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλε ειεπζεξία ηνπ 

ηχπνπ θαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ ειεπζεξία ηεο δεκνζηνγξαθηθήο 

έξεπλαο θαη εθαξκφδεηαη ζηα ινηπά ΜΜΔ θάζε κνξθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Δηζρσξεί ζην πεδίν ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, κέζσ ηεο έλλνηαο ηνπ δηθαηνινγεκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο (ά. 367 ΠΚ), ηεο ελαζθήζεσο δηθαηψκαηνο ή ηεο εθπιεξψζεσο θαζήθνληνο πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ην λφκν (ά. 20 ΠΚ) θαη ηεο δηαηάμεσο πεξί θαηαζηάζεσο αλάγθεο (ά. 25 ΠΚ), 

θαη ζεκειηψλεη ιφγν άξζεο ηνπ παξάλνκνπ ραξαθηήξα ηεο πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, «ε ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ θαη ησλ ινηπψλ ΜΜΔ επεξεάδεη, ζην ρψξν ηνπ 

αζηηθνχ δηθαίνπ, ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη ην δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ ή ζπκθέξνλ ηνπ πξνζβάιινληνο – ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ ΜΜΔ – νδεγεί ζε πεξηζηνιή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζψπνπ, 

κε φξην πάληνηε ηνλ απαξαβίαζην ππξήλα ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ». 
596

 

Μεηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 2472/1997 απφ ην Ν. 3471/2006, κε ηνλ νπνίν 

ηξνπνπνηήζεθε ε έλλνηα ηνπ αξρείνπ, δελ αξθεί ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε επεμεξγαζία θαη κφλν 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηα ΜΜΔ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, αιιά ζηελ πεξίπησζε 

                                                           
593

 Πξβι. ΑΠ 476/2009, ΝνΒ 57, ζει. 1701. 

594
 ΑΠ 2100/2009, ΣΝΠ ΓΑ: Παξάλνκε ρνξήγεζε απφ δηαγλσζηηθφ θέληξν ζε αζθαιηζηηθή εηαηξία 

ππεξερνγξαθήκαηνο αζζελνχο. 

595
 ΔθΑζ 5717/2008, ΝνΒ 57, ζει. 73, ΜΠξΑζ 373/2004, ΝνΒ 52, ζει. 123. Γηα ηελ εμέιημε ηεο λνκνινγίαο 

ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθνξηαθή απηνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ ζηηο γεξκαλφθσλεο ρψξεο, βι. BVErfG 10.11.1998, BGH 

NJW 1999, ζει. 1332, αιιά θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Αλσηάηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Γηθαζηεξίνπ (BGH) ηεο 27.01.2000 

θαη ηεο 16.03.1999, θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Αλσηέξνπ Γηθαζηήξηνπ ηνπ Βεξνιίλνπ ηεο 14.05.1998 θαη ηεο 

02.04.1998, ζρεηηθά κε ηελ πξνζβνιή ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ απφ ηελ απνζηνιή δηαθεκίζεσλ κέζσ ηειεθψλνπ, fax θαη 

e-mail ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ ιήπηε. 

596
 Η. Καξάθσζηαο, Πξνζσπηθφηεηα θαη ηχπνο, γ  ́έθδνζε, 2000, ζει. 27. 
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ηεο κε απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο, ζα πξέπεη in concreto λα δηαπηζηψλεηαη πιελ ηεο 

χπαξμεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο απηψλ, θαη ε έληαμή ηνπο ζε αξρείν.
597

 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 63/2010 απφθαζε 
598

 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ: «Αθφκε θαη αλ ζεσξεζεί φηη ε δεκνζίεπζε ζε εθεκεξίδα σο κε απηνκαηνπνηεκέλε 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2472/1997, αθνχ ηα 

αξρεία ησλ εθεκεξίδσλ απνηεινχλ δηαξζξσκέλα αξρεία κε ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 2472/1997, δηφηη 

ζπληζηνχλ δηαξζξσκέλα ζχλνια δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ θαζίζηαληαη πξνζηηά 

κε ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, φπσο π.ρ. ηίηινο, αξίζκεζε θαη εκεξνκελία ηνπ 

θχιινπ ηεο εθεκεξίδαο (ά. 2 ζηνηρ. ε΄ Ν. 2472/1997, φπσο ηζρχεη)».  

Ο Ν. 3471/2006 γηα ηελ «Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ηεο  

ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 

2472/1997» ζεζπίζηεθε γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο αληίζηνηρεο Οδεγίαο 2002/58/ΔΚ ζην 

ειιεληθφ δίθαην. Ζ ηήξεζε κάιηζηα ησλ δηαηάμεψλ ηνπ εκπίπηεη θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΓΑΔ). Ο λφκνο εθαξκφδεηαη ηφζν ζε 

θπζηθά φζν θαη ζε λνκηθά πξφζσπα θαηά ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο δηαζέζηκσλ ζην 

θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζε δεκφζηα δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

ελψ γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ν Ν. 2472/1997. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία εηδηθψο ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ, φπνπ 

«ε δεκηνπξγία αξρείσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη εμαηξεηηθά εχθνιε ππφζεζε, θαζψο αθφκε 

θαη ε απιή πεξηπιάλεζε κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν ζπιινγήο θαη αλάιπζεο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, 
599

 ηδίσο κέζσ πξνγξακκάησλ – αληρλεπηψλ, 

γλσζηψλ σο “cookies” (κπηζθφηα)». Πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ιεπηνκεξή αξρεία ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε 

επηζθέπηε, κε βάζε ην είδνο ησλ ζειίδσλ πνπ επηζθέπηεηαη ζην δηαδίθηπν ή ηα πξντφληα πνπ 

αγνξάδεη, φηαλ επηζθέπηεηαη θάπνηα ηζηνζειίδα. Σα “cookies”, κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία, 

δηαζθαιίδνπλ πξφζβαζε αθφκε θαη ζηε ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ, ελψ νη ρψξνη ζπδεηήζεσλ δελ 

παξέρνπλ θακία δηαζθάιηζε ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ εθεί δηνρεηεπφκελσλ 

πιεξνθξνξηψλ.  

                                                           
597

 Α. Σζεβάο, Πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη κέζα ελεκέξσζεο, 2010, ζει 136, Δ. Αιεμαλδξνπνχινπ - Αηγππηηάδνπ, 

Πξνζσπηθά δεδνκέλα, 2007, ζει. 42, ππνζ. 29. 

598
 Βι. ηηο απνθάζεηο ζε: www.dpa.gr.  
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 Η. Καξάθσζηαο, Σν δίθαην ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 2012, ζει. 247. 
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Β. ΟΙ ΤΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΨΝ ΜΜΕ  

ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ πιέγκαηνο δηαηάμεσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ κία 

πιεπξά ηελ πξνζσπηθφηεηα ελψ απφ ηελ άιιε θαηνρπξψλνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, δελ 

κπνξεί λα κελ ιεθζεί ππφςε φηη «ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ΜΜΔ απνηειεί εμ νξηζκνχ πεγή 

ελδερφκελνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί θαη επηβάιιεη ηελ 

θαζηέξσζε ζπλαιιαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνζηαζίαο ηνπ πξνζψπνπ». 
600

 Οη ζπλαιιαθηηθέο 

ππνρξεψζεηο ησλ ΜΜΔ ζπλάγνληαη απφ ην ζχλνιν ηεο ελλφκνπ ηάμεσο, θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο 

ζπληαγκαηηθέο, πνηληθέο, δηνηθεηηθέο θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη θαηά 

ηξφπν άκεζν ή έκκεζν ζηνλ ηχπν θαη ζηα ΜΜΔ γεληθφηεξα, θαζψο θαη απφ ηηο γεληθέο ξήηξεο 

θαη αξρέο ηνπ δηθαίνπ, φπσο ε αξρή ηεο θαιήο πίζηεο, ησλ ρξεζηψλ εζψλ, ηα ζπλαιιαθηηθά 

ήζε, ε αξρή ηεο ππέξκεηξεο βιάβεο, ε αξρή ηεο εθαηέξσζελ αθξνάζεσο, θ.ν.θ. ή αθφκα θαη απφ 

ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο ή απηνξξχζκηζεο ησλ ζπλαθψλ επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ.  

Ζ λνκνινγία, κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο επηζηήκεο, δέρεηαη πιένλ ξεηψο ηελ χπαξμε 

ζπλαιιαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ΜΜΔ, αμηνπνηψληαο ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ζην πιαίζην ηεο in concerto ζηάζκηζεο ησλ 

αληηθξνπφκελσλ αγαζψλ, αλ ε πξνζβιεηηθή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ απνηειεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην αλαγθαίν θαη πξφζθνξν κέζν γηα ηελ 

εμππεξέηεζε δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ά. 367 ΠΚ θαη ηειεί ζε 

αλαινγία κε ηελ θνηλσληθνδηθαητθή απνζηνιή ησλ ΜΜΔ γηα ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. Γελ έρεη 

ζεκαζία αλ ε πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνέξρεηαη απφ «εζσηεξηθφ» ή «εμσηεξηθφ» 

ζπληάθηε.
 601  

Χο «εζσηεξηθφο ζπληάθηεο» πξέπεη λα ζεσξεζεί ν δεκνζηνγξάθνο εθεκεξίδαο, ν νπνίνο, 

πξνζεξρφκελνο θαζεκεξηλά ζην γξαθείν ηεο εθεκεξίδαο, αθνχ ζπιιέγεη γηα ην εηδηθφηεξν 

αληηθείκελν θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηνπ ηνκέα ηεο απαζρνιήζεψο ηνπ πιεξνθνξίεο θπξίσο 

ηειεθσληθψο αιιά θαη κε παξαθνινχζεζε απφ ηνλ ίδην ηνλ αληίζηνηρσλ γεγνλφησλ ζπληάζζεη 

ηα ζρεηηθά θείκελα, ηα νπνία κεηά απφ έιεγρν απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο θαη 

ηνλ αξρηζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο, δεκνζηεχνληαη ελππφγξαθα απφ ηνλ ίδην ή καδί κε άιιν 

ζπληάθηε, έρεη ηελ επζχλε ηεο δηακνξθψζεσο ηνπ θχιινπ, θαηαλέκεη θαη ηαμηζεηεί ηελ χιε, 

δειαδή παξαιακβάλεη ηα θείκελα πνπ παξαδίδνπλ νη εμσηεξηθνί ζπληάθηεο, ηα δηνξζψλεη, ηνπο 

βάδεη ηίηινπο θαη δηακνξθψλεη ηηο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο κε δηάθνξα άξζξα, θαηαλέκεη 

                                                           
600

 Η. Καξάθσζηαο, πλαιιαθηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ηχπνπ θαη πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ΔιιΓλε 1993, ζει. 

1423 επ. 

601
 χκθσλα κε ηελ ΑΠ 195/2011, ΝνΒ 2011, ζει. 1609. 
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αξκνδηφηεηεο ζηνπο «εμσηεξηθνχο» ζπληάθηεο θαη έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο χιεο θαη ηεο εξγαζίαο 

ησλ ινηπψλ ζπληαθηψλ. Χο «εμσηεξηθφο ζπληάθηεο» πξέπεη λα ζεσξεζεί ν δεκνζηνγξάθνο 

εθεκεξίδαο, ν νπνίνο γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ επί ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο ή γεγνλφηνο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, θαη δε επίθαηξνπ, εξγάδεηαη θπξίσο εθηφο ησλ 

γξαθείσλ ηεο εθεκεξίδαο, κεηαβαίλνληαο ζηνλ ηφπν ηνπ ελδηαθέξνληνο εηδεζενγξαθηθνχ 

γεγνλφηνο ή ζέκαηνο θαη αθνινχζσο ζπληάζζεη ζρεηηθφ θείκελν πνπ παξαδίδεη πξνο έιεγρν θαη 

έγθξηζε απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο θαη ηνλ αξρηζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο γηα 

ηελ ελ ζπλερεία δεκνζίεπζή ηνπ, δειαδή ν δεκνζηνγξάθνο πνπ εξγάδεηαη θπξίσο εθηφο 

γξαθείνπ γηα ηε ζπιινγή εηδήζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εηδήζεσλ (ξεπφξηεξ).  

Ζ κε ηήξεζε ησλ αξρψλ, πνπ κεηνπζηψλνληαη ζε ζπλαιιαθηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ΜΜΔ 

ζπληζηά παξάιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηαο θαη ζεκειηψλεη ηνλ παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ππφ ηελ έλλνηα ησλ ΑΚ 57, 914, 919 θαη 920. Ζ παξάιεηςε ηεξήζεσο ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζπληζηά επηπιένλ θαη θαηαξρήλ ππαίηηα (ακειή) ζπκπεξηθνξά 

ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία βαξχλνληαη κε ηελ επηκέιεηα ηεξήζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ. 
602

 Οη 

ζπλαιιαθηηθέο ππνρξεψζεηο πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ νθείιεη λα επηδείμεη ν κέζνο, 

ηππηθφο εθπξφζσπνο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε παξαβίαζή ηνπο ζπληζηά ακέιεηα ζχκθσλα κε ηελ 

ΑΚ 330 εδ. β΄ θαη πιεξνί ην ζηνηρείν ηεο ππαηηηφηεηαο.  

  Κξίζεθε, 
603

 φκσο, φηη ε εθπνκπή κε ηελ νπνία έγηλαλ θαηαθξνλεηηθά ζρφιηα ζε βάξνο 

δηθαζηή πνπ ρεηξνδίθεζε θαηά δηαδίθνπ πνπ ηνλ πξνζέβαιε, ήηαλ κέζα ζε λφκηκα φξηα. 

πλεπψο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ επήιζε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ ηνλ ελ 

ιφγσ ηειενπηηθφ ζηαζκφ θαηά ηηο δηάηαμεηο 57 θαη 59 ΑΚ. 

Γ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΡΗ ΤΓΚΡΟΤΕΨΝ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΨΝ Η ΕΛΕΤΘΕΡΙΨΝ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΗΝ 

ΑΡΦΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ (ΑΠΔΠΦ)  

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηίζεηαη δήηεκα ζχγθξνπζεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ (θαη ησλ 

ΜΜΔ), αθελφο, θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηδίσο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αθεηέξνπ, 

επηβάιιεηαη ζηάζκηζε ησλ ζπγθξνπφκελσλ αγαζψλ.  

ηε ζηάζκηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ νδεγεί ε επίθιεζε απφ ην δξάζηε ηνπ δηθαηνινγεκέλνπ ζπκθέξνληνο ηνπ θνηλνχ γηα 

                                                           
602

 ΔθΑζ 5180/2009, ΓίΜΔΔ 2010, ζει. 63. Β. σηεξφπνπινο, Σν θαζήθνλ αιήζεηαο ησλ ΜΜΔ θαη ε θξηηηθή θαηά 

πνιηηηθνχ εγέηε, ζρφιην ππφ ηελ απνθάζε ηεο 22.02.2007 ηνπ ΔΓΓΑ, Τπφζεζε Standard Verlagsgesselschaft MBH 

(no 2) θαηά Απζηξίαο, ΝνΒ 2007, ζει. 1458, κε ηελ νπνία απφθαζε ην ΔΓΓΑ αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο 

ηεο θαιήο πίζηεο εθ κέξνπο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ΜΜΔ. 
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 ΑΠ 1496/2009, ΝνΒ 2010, ζει. 431. 
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πιεξνθφξεζε. 
604

 Σν δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε, φζνλ αθνξά 

ζηα δεκφζηα θαη δε ζηα πνιηηηθά πξφζσπα, ζπλδέεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηχπνπ σο κέζνπ 

πξαγκάησζεο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα δεκνζηφηεηαο ηεο πνιηηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 
605

  

 Ζ Αξρή, θξίλνληαο ηε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο, πξνβαίλεη ζε ad hoc ζηάζκηζε ησλ 

αληηθξνπφκελσλ δηθαησκάησλ, θξίλνληαο φηη απφ ην χληαγκα δελ πξνθχπηεη in abstracto 

επηθξάηεζε ηνπ ελφο δηθαηψκαηνο έλαληη ηνπ άιινπ, ρσξίο λα εκκέλεη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ εηζάγνπλ νη δηαηάμεηο ησλ ά. 5 § 2 ζηνηρ. ε΄ θαη 7 § 2 ζηνηρ. δ΄ Ν. 2472/1997, ε 

κελ πξψηε φζνλ αθνξά ηα απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ε δεχηεξε ηα επαίζζεηα. Πξνβαίλεη ζε 

νξηνζέηεζε ησλ πεδίσλ εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ, «ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ad hoc 

ζηάζκηζεο θαη ηεο πξαθηηθήο αξκνλίαο θαη αλαινγηθήο εμηζνξξφπεζεο, εθαξκφδνληαο θαη ηελ 

αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, πνπ θαηνρπξψλεηαη θαη ζπληαγκαηηθά ζην ά. 25 § 1 ., κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε ηα πξνζηαηεπφκελα αγαζά λα δηαηεξνχλ ηελ θαλνληζηηθή ηνπο εκβέιεηα.  

Ζ θξίζε γηα ην εάλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ε επεμεξγαζία αζθήζεθε λφκηκα ή 

αληίζεηα παξαβηάζηεθε θαη’ απηή ην δηθαίσκα ηεο πιεξνθνξηαθήο απηνδηάζεζεο ησλ ζηγφκελσλ 

πξνζψπσλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ππαθνχεη ηφζν ζην θξηηήξην ηνπ θαηά πφζν ε επεμεξγαζία 

απηή εμππεξέηεζε ην ζπκθέξνλ πιεξνθφξεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, πνπ ππεξηεξεί ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηδησηηθήο δσήο, φζν θαη ζην θαηά πφζν ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζβνιή ήηαλ ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο αλαγθαία γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πιεξνθφξεζεο». Κξηηήξην γηα ηελ ελ ιφγσ αλαγθαηφηεηα είλαη ε 

ζπλεηζθνξά ησλ εθάζηνηε δεκνζηεπκάησλ ζε δηάινγν δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο.  

                                                           
604

 Γηα ηελ έλλνηα ηνπ «δηθαηνινγεκέλνπ ελδηαθέξνληνο», βι. Κ. Υαηδεθψζηα, Πξνζβνιέο ηεο ηηκήο απφ 

δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ – Μία ζπκβνιή ζηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 367 ΠΚ κε θχξην παξάδεηγκα ηηο πξνζβνιέο 

ηεο ηηκήο απφ ηα ΜΜΔ, 2005 ζει. 55 επ. Γηα ηε ζρέζε δηθαηψκαηνο πξνζσπηθφηεηαο θαη ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ, βι. 

Η. Καξάθσζηα – Υ. Βξεηηνχ, Πξνζβνιή πξνζσπηθφηεηαο θαη right of publicity – θέςεηο κε αθνξκή ηελ ΠΠξΑζ 

4661/2004, ΓίΜΔΔ, 2006, ζει. 155. 

605
 Ν. Αιηβηδάηνο, Ζ ζχγθξνπζε ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο, ην «Βήκα», Κπξηαθή 06.12.1998, ζ. Β7/33. Χο 

πξνο ηα επξχηεξα φξηα θξηηηθήο ζε θνξείο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο: Ν. Αιηβηδάηνο – Β. Μάιιηνο, Ο πνιηηηθφο ιφγνο 

ζην ηξαζβνχξγν, ΓίΜΔΔ 2008, ζει. 438 επ., Π. Βνγηαηδήο, Ζ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ θαη ε πξνζηαζία ηεο ηηκήο θαη 

ηεο ππφιεςεο: Ζ ειιεληθή έλλνκε ηάμε αληηκέησπε κε ην ΔΓΓΑ, ΝνΒ 2009, ζει. 300, Υ. Αλζφπνπινο, Διεπζεξία 

ηεο πνιηηηθήο ζπδήηεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο ηηκήο ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ. Οη απνθάζεηο 467 ηεο 10.10.2006 θαη 

51 ηεο 30.01.2007 ηνπ ΔΡ ππφ ην θσο ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΔΓΓΑ, ΔθεκΓΓ 2009, ζει. 234 επ. 
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 Σν άλσ θξηηήξην ρξεζηκνπνίεζε ε Αξρή ζηηο απνθάζεηο, 
606

 φπνπ ηέζεθε δήηεκα 

ζχγθξνπζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ αηφκνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ θαη 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε, πηνζεηψληαο πιήξσο ηηο ζθέςεηο ηεο απφθαζεο 

ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ ππφζεζε von Hannover, ζηελ νπνία θαη παξαπέκπεη ξεηψο, φπνπ είρε επίζεο 

ηεζεί δήηεκα αλαδήηεζεο ησλ θξηηεξίσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ραξάζζνληαη ηα φξηα ηεο ζεκηηήο 

επέκβαζεο ησλ ΜΜΔ ζηελ ηδησηηθή δσή δεκνζίσλ πξνζψπσλ. Έηζη, ζηελ άλσ απφθαζε, ην 

Γηθαζηήξην αλαθέξεη φηη «απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο ζηε ζηάζκηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

ηδησηηθνχ βίνπ κε ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ζα έπξεπε λα είλαη ε ζπκβνιή ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ θσηνγξαθηψλ ζε κηα ζπδήηεζε γεληθνχ ελδηαθέξνληνο».  

 Ζ Αξρή εθαξκφδνληαο ηε δηάηαμε ηνπ ά. 7 § 2 δ΄ Ν. 2472/1997, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο 

ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΔΓΑ, έθξηλε φηη ππήξμε παξαβίαζε ηεο αξρήο 

ηεο αλαινγηθφηεηαο θαζψο ν πξνβαιιφκελνο απφ ηελ εθδνηηθή εηαηξία θαη ππεχζπλε 

επεμεξγαζίαο «ζθνπφο ηεο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε ην πφξηζκα 

ησλ αξκφδησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ κπνξνχζε θάιιηζηα λα επηηεπρζεί κε ηελ απιή αλαθνξά ή 

ηελ παξάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο, ρσξίο λα δεκνζηεχνληαη ηαπηφρξνλα θαη 

θσηνγξαθίεο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηε ζηελά ηδησηηθή (εξσηηθή) δσή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζψπσλ». 
607

 

 Γηθαηνινγεκέλε έθξηλε ε Αξρή ηελ απηνχζηα πξνβνιή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε θάζε 

ζπκκεηέρνληα ζην παξαδηθαζηηθφ θχθισκα ιφγσ ηνπ έληνλνπ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά 

κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 25/2005 

απφθαζή ηεο. 
608

 Με ηελ ίδηα απφθαζε έθξηλε απνιχησο δηθαηνινγεκέλε θαη ηελ απηνχζηα 

πξνβνιή ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ζθαλδαιψδεηο ζπκπεξηθνξέο κεηξνπνιηηψλ, εξσηηθνχ 

ηδίσο πεξηερνκέλνπ, ιφγσ ηνπ έληνλνπ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα πξνβιεζέληα. 

Γηαθξίλνληαο κεηαμχ ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο δσήο ησλ αζθνχλησλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα, ε 

Αξρή ζεψξεζε, φηη νη ηειεπηαίνη δελ κπνξνχλ λα επηθαινχληαη ηελ ηδησηηθφηεηα ελεξγεηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, θαζψο απηά εληάζζνληαη ζηνλ 

ειεγρφκελν απφ ηνλ ηχπν δεκφζην βίν ηνπο.  
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 ΑΠΓΠΥ 63/2010, 18/2008, 17/2008 θαη 39/2007 ζε: www.dpa.gr.  
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 Βι. αλαιπηηθά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο εθεκεξίδαο «Πξψην Θέκα» θαη ζρνιηαζκφ ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζε: 

Καλειινπνχινπ - Μπφηε, Γηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη δηθαίσκα ζηε θσηνγξαθία, ζε: Γεκνζηνγξάθνη θαη 

Δθδφηεο ΜΜΔ: Εεηήκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 2009, ζει. 253. 

608
 ΓίΜΔΔ 2005, ζει. 290 επ. 
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Έηζη, ραξαθηεξίζηεθε απνιχησο αλαγθαία ε απηνχζηα ηειενπηηθή πξνβνιή ησλ επίκαρσλ 

εξσηηθψλ ζπλνκηιηψλ, πξνθεηκέλνπ ε θνηλή γλψκε λα πιεξνθνξεζεί, αλ έλαο κεηξνπνιίηεο πνπ 

πξνβάιιεηαη ζην πνίκληφ ηνπ σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηελ αξεηή θαη ηε αγλφηεηά ηνπ 

δηάγεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βίν ζθαλδαιψδε ζην κέηξν πνπ νη θξηλφκελεο εθδειψζεηο ησλ 

ηεξαξρψλ δελ ππάγνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνπο βίν, αιιά ζπληζηνχζαλ ηκήκα ηνπ ειεγρφκελνπ απφ 

ηνλ ηχπν δεκνζίνπ βίνπ ηνπο. Χζηφζν, έθξηλε, φηη «ε επαλεηιεκκέλε πξνβνιή ησλ ηδίσλ 

απνζπαζκάησλ – ερεηηθψλ ζηνηρείσλ ζθαλδαιψδνπο ζπκπεξηθνξάο ζηηο επίκαρεο εθπνκπέο, 

παξαβίαζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ελψ δελ εμππεξεηνχζε απνθιεηζηηθά ηελ άζθεζε ηνπ 

δεκνζηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο, αιιά ππέθξππηε πξνζπάζεηα πξφθιεζεο ζθαλδάισλ». 
609

 

 ε ζηάζκηζε ησλ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ πξνέβε ε Αξρή θαη κε ηελ ππ’ αξζκ. 

63/2010 απφθαζή ηεο, κε ηελ νπνία θξίζεθε ε λνκηκφηεηα ηεο δεκνζίεπζεο ζε εθεκεξίδα 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο θφξεο θαη ηνπ ζπδχγνπ πξψελ δηθαζηηθήο ιεηηνπξγνχ. Ζ Αξρή 

παξαπέκπεη ξεηψο ζηελ ππ’ αξηζκ. 43/2007 απφθαζή ηεο, κε ηελ νπνία θξίζεθε επίζεο «ε 

λνκηκφηεηα δεκνζίεπζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζπγγελνχο δεκνζίνπ πξνζψπνπ θαη 

εηδηθφηεξα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πηνχ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ». 
610

  

 Απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνθάζεσλ ηεο Αξρήο ζα κπνξνχζε λα 

δηαηππσζεί ε εμήο θξηηηθή παξαηήξεζε. Πνπζελά δελ γίλεηαη π.ρ. λχμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

γεληθψλ ξεηξψλ πεξί πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαζψο θαη ηεο δηαηάμεσο ηνπ ά. 367 ΠΚ, 

ε νπνία – σο γλσζηφλ – απνηειεί ηελ πχιε εηζφδνπ ηεο ειεπζεξίαο ησλ ΜΜΔ ζην πεδίν ηνπ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Μάιηζηα ζηηο ηειεπηαίεο απνθάζεηο ηεο, ε Αξρή πηνζεηεί ην θξηηήξην «ηεο 

ζπλεηζθνξάο ζε δηάινγν δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο», ην νπνίν αθνινχζεζε ην ΔΓΓΑ ζηελ 

ππφζεζε von Hannover (Καξνιίλα) γηα ηελ ζηάζκηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ θαη 

ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, ελψ νπδέπνηε έρεη αλαθεξζεί ζηελ έλλνηα ηνπ «δηθαηνινγεκέλνπ 

ζπκθέξνληνο» ηνπ θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε, κε βάζε ηελ νπνία έλλνηα ιακβάλεη ρψξα ε 

ζηάζκηζε απφ ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

απφ ηα ΜΜΔ. Πεξαηηέξσ, νπδεκία λχμε «γίλεηαη εθ κέξνπο ηεο Αξρήο ζηηο ζπλαιιαθηηθέο 

ππνρξεψζεηο ησλ ΜΜΔ πνπ ζα κπνξνχζαλ mutatis mutandis λα απνηειέζνπλ αζθαιή νδεγφ 
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 Δ. πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ, Σν άξζξν 370 Α ΠΚ θαη νη πξφζθαηεο εμαγγειίεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ, 

ΠνηλΓηθ 2008, ζει. 466, Ν. Κνπξάθεο, Ζ απνθάιπςε ησλ «ζθαλδάισλ» κε αζέκηηα κέζα θαη ν δηθαηνδνηηθφο 

ξφινο ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, ΠνηλΛνγ 2004, ζει. 2061 επ, Γ. Παπαδνπνχινπ, Ζ λνκηθή πξνζηαζία ηνπ 

δηθαηψκαηνο γηα ειεχζεξε επηθνηλσλία, ΠνηλΓηθ 2009, ζει. 213, Α. Υαξαιακπάθεο, ΜΜΔ θαη πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο – Πνηληθέο δηαζηάζεηο, ΠνηλΓηθ 2010, ζει. 213. 

610
 Βι. αλαιπηηθά ζε: Η. Καξάθσζηα - Υ. Βξεηηνχ, Διεπζεξία ηνπ ηχπνπ (ΜΜΔ) θαη πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, ΝνΒ 2011, ζει. 3-14 (εδψ: ζει. 13). 
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θξίζεσο ζηηο δπζρεξείο θαη δπζεπίιπηεο ππνζέζεηο ζπγθξνχζεσο αγαζψλ ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο». 
611

  

Δ. ΕΤΑΙΘΗΣΑ ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΨΞΗ Η ΚΑΣΑΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΟΛΕ ΑΠΟ ΣΑ ΜΜΕ  

ην άξζξν 7 § 1 εδ. δ ηνπ Ν. 2472/97 πξνβιέπεηαη ε – θαηφπηλ αδείαο ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα – δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ, εθ’ φζνλ απηή «αθνξά δεδνκέλα δεκνζίσλ πξνζψπσλ», ηα νπνία «ζπλδένληαη κε 

ηελ άζθεζε δεκνζίνπ ιεηηνπξγήκαηνο ή ηε δηαρείξηζε ζπκθεξφλησλ ηξίησλ, θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ άζθεζε ηνπ δεκηνζηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο. Ζ άδεηα 

ηεο αξρήο ρνξεγείηαη κφλνλ εθφζνλ ε επεμεξγαζία είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο πιεξνθφξεζεο επί ζεκάησλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη 

ζην πιαίζην θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη, εθφζνλ δελ παξαβηάδεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ην 

δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο». Με ηελ § 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

απηνχ λφκνπ εμάιινπ νξίδεηαη φηη ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα αλαθνηλσζνχλ ζε ηξίηνπο δελ πθίζηαηαη, «φηαλ ε ζπιινγή γίλεηαη απνθιεηζηηθά 

γηα δεκνζηνγξαθηθνχο ζθνπνχο θαη αθνξά δεκφζηα πξφζσπα». 
612

 

Τπνζηεξίδεηαη φηη ε θαη’ άξζξ. 7 § 2 ππνρξέσζε ιήςεσο αδείαο ηεο Αξρήο πξνζθξνχεη 

θαζ’ φζνλ αθνξά ηα ΜΜΔ ζην άξζξν 14 ηνπ πληάγκαηνο. 
613

 Αλ ηνχην είλαη νξζφ, έπεηαη, φηη 

ηα ΜΜΔ κπνξνχλ ππφ ηηο (ινηπέο) πξνυπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη ζην αλσηέξσ άξζξν, λα 

γλσζηνπνηήζνπλ ηελ πνηληθή δίσμε ή θαηαδίθε «δεκνζίσλ πξνζψπσλ».  

Με ηελ ΑΠ 1803/2007 
614

 επηθπξψζεθε ε θαηαδίθε εθδφηε θαη δηεπζπληή ηνπηθήο 

εθεκεξίδαο γηα ηελ θαη’ άξζξ. 22 § 4 ηνπ N. 2472/97 αμηφπνηλε πξάμε πνπ ηειέζηεθε δηά ηνπ 

ηχπνπ. Ο θαηεγνξνχκελνο δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ηνπ απνζπάζκαηα θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο εηο βάξνο ηνπ Γεκάξρνπ Ακαξνπζίνπ, θαζψο θαη θαηάινγν κε ηηο πνηληθέο δηψμεηο 

πνπ εθθξεκνχζαλ ελαληίνλ ηνπ. Ο ιφγνο αλαηξέζεσο πνπ πξνβιήζεθε απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν, 
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 Βι. Η. Καξάθσζηα – Υ. Βξεηηνχ, .φ.π., ΝνΒ 2011, ζει. 14.  

612
 Βι. Ζ. Αλαγλσζηφπνπιν, ΝνΒ 2009, ζει. 49. 

613
 Βι. ηηο ππ’ αξηζκ. 26/2007 θαη 17/2008 απνθάζεηο ηεο ΑΠΓΠΥ («Ζ Αξρή δελ εθαξκφδεη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

7 § 2 ζηνηρ. (δ΄) ηνπ Ν. 2472/97 ζην κέηξν πνπ απηή απαηηεί άδεηα ηεο Αξρήο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

δεκνζίσλ πξνζψπσλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο … δηφηη ε απφ ηε δηάηαμε απηή 

απαηηνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο ζπληζηά πξνιεπηηθφ κέηξν ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ»), αιιά θαη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ 

Μ. ηαζφπνπινπ, Ζ ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε δηαπάιε κεηαμχ ειεπζεξηψλ θαη θαηφρσλ ηνπο θαη 

ειεπζεξηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπο, ΝνΒ 2000, ζει. 11 επ. 

614
 ΠνηλΥξ ΝΖ ,́ ζει.626. 
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φηη φζα δεκνζίεπζε γηα ηνλ Γήκαξρν ζπληζηνχζαλ ελάζθεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ θαη 

ηθαλνπνηνχζαλ ην δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ (ρσξίο ξεηή επίθιεζε ηνπ 

άξζξνπ 7 εδ. δ ηνπ Ν. 2472/97), απνξξίθζεθε απφ ηνλ Άξεην Πάγν σο αφξηζηνο.  

Απφ ην εθηηζέκελν ζηελ απφθαζε ηζηνξηθφ θαίλεηαη, πάλησο, φηη ε ηδηφηεηα ηνπ παζφληνο 

σο δεκάξρνπ κάιινλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξφζρεκα απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν γηα λα 

γλσζηνπνηήζεη ηα αλσηέξσ επαίζζεηα δεδνκέλα, ρσξίο απηά λα ζπλδένληαη αξξήθησο κε 

δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα θαη ρσξίο ε γλσζηνπνίεζή ηνπο λα είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηνπ ζθνπνχ ηεο. 
615

  

Γηα ηα ινηπά (κε δεκφζηα) πξφζσπα ν Ν. 2472/97 δελ πεξηέρεη εηδηθέο - εμαηξεηηθέο 

δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ γλσζηνπνίεζε πνηληθψλ δηψμεσλ ή θαηαδηθψλ κε δεκνζίσλ 

πξνζψπσλ. Πξνηείλεηαη ζηελ εμαηξεηηθή ξχζκηζε ησλ άξζξσλ 7 § 2 εδ. δ θαη 11 § 5 ηνπ Ν. 

2472/97 λα ππαρζνχλ – κε δηαζηαιηηθή θαη ζχκθσλε πξνο ην χληαγκα (άξζξν 14) εξκελεία – 

θαη ηα ιεγφκελα πξφζσπα ηεο επηθαηξφηεηαο. 
616

 Ζ άπνςε απηή ππνζηεξίδεηαη κελ κε αμηφινγα 

επηρεηξήκαηα αιιά δελ έρεη έξεηζκα ζην γξάκκα ηνπ N. 2472/97, ν νπνίνο «πεξηνξίδεη ζαθψο ηηο 

ελ ιφγσ εμαηξεηηθέο ξπζκίζεηο ζηα δεκφζηα πξφζσπα θαη κφλνλ, πξνθξίλνληαο ην θαη’ άξζξ. 9Α 

δηθαίσκα ησλ κε δεκνζίσλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο 

πιεξνθφξεζεο». 
617

  

Ζ αλαθνξά ζηα ΜΜΔ ηεο πνηληθήο δίσμεο θιπ. κε δεκνζίσλ πξνζψπσλ δελ κπνξεί 

πάλησο λα ππαρζεί ζην άξζξν 22 § 4 ηνπ Ν. 2472/97, φπσο πξναλαθέξζεθε, αλ δελ ζπλδέεηαη κε 

επέκβαζε ζε αξρείν, φπνπ ηεξνχληαη ηα δεδνκέλα, πνπ αλαθνηλψλνληαη. Δίλαη θαλεξφ εμ άιινπ 

φηη δελ λνείηαη «γλσζηνπνίεζε» δεδνκέλσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο πνπ θαηέζηεζαλ γλσζηά ζην 

θνηλφ ιφγσ ησλ πεξηζηάζεσλ, ππφ ηηο νπνίεο ηειέζηεθε ε δησθφκελε αμηφπνηλε πξάμε (π.ρ. επ’ 
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 Πξβι. ηελ ΑΠ 1945/2002, ΠνηλΥξ ΝΓ  ́ 719 επ., κε ηελ νπνία θξίζεθε, φηη λνκίκσο νη ζπλήγνξνη ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ππέβαιαλ πξνο αλάγλσζε ην απνθπιαθηζηήξην ηνπ κάξηπξα-κελπηή, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε 

αμηνπηζηία ηνπ θαη’ άξζξ. 358 θαη 364 ΚΠΓ, θαη ηελ ΑΠ 850/97, ΠνηΥξνλ ΜΖ ,́ ζει. 256 (επηηξέπεηαη ε αλάγλσζε 

ηνπ δειηίνπ πνηληθνχ κεηξψνπ κάξηπξα επ’ αθξναηεξίνπ). Βι. θαη ην άξζξν 33 § 1 π.δ. 342/77 (Καλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο Δγθιεκαηνινγηθψλ Τπεξεζηψλ) θαη επ’ απηνχ ην άξζξν Ζ. Αλαγλσζηφπνπινπ, Γειηίν 

εγθιεκαηηθφηεηαο, δειηίν πνηληθνχ κεηξψνπ θαη απξνζσπφιεπηε δηθαζηηθή θξίζε, ΠνηλΥξνλ ΜΘ ,́ ζει. 5 επ. 

616
 Γηα ηελ έλλνηα απηή θαη ηηο δηαθξίζεηο ηεο, βι. Η. Καξάθσζηα, Σν δίθαην ησλ ΜΜΔ, 3ε έθδ., 2005, ζει. 245 επ. 

617
 Γηα ην αθαλζψδεο δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ ησλ δεκνζίσλ πξνζψπσλ (ππφ επξεία έλλνηα), βι. 

Η. Καξάθσζηα, Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο δεκνζίεπζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ πξφζσπν ηεο 

επηθαηξφηεηαο (γλσκ.), ΓηΜΔΔ 2005, ζει. 24 επ., Α. Σζεβά , Ζ πξνζηαζία ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ ησλ δεκνζίσλ 

πξνζψπσλ έλαληη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαηά ηελ ΔΓΑ, ΓηΜΔΔ 2005. 347 επ., Ν. Αιηβηδάην, Ηδησηηθφηεηα θαη 

δεκνζηνπνίεζε, ΓηΜΔΔ 2005, ζει. 14 επ., κε παξαδείγκαηα απφ ηελ πξφζθαηε εκεδαπή θαη επξσπατθή λνκνινγία. 
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απηνθψξσ ζχιιεςε ηνπ θαηαδησθνκέλνπ δηά «δεκνζίαο θξαπγήο» [ΚΠΓ 242]). Σέινο, είλαη 

απηνλφεην φηη νη γεληθνί ιφγνη άξζεσο ηνπ αδίθνπ (ΠΚ 20 επ.) έρνπλ εθαξκνγή θαη ζην αδίθεκα 

ηνπ άξζξνπ 22 § 4 ηνπ Ν. 2472/ 1997. 

Ε. ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΨΝ ΚΤΡΨΕΨΝ  

ην άξζξν 22 § 4 ηνπ ίδηνπ N. 2472/1997 πξνβιέπνληαη πνηληθέο θπξψζεηο, γηα φπνηνλ 

ρσξίο δηθαίσκα επεκβαίλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε αξρείν δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ή αλαθνηλψλεη ή θαζηζηά ηέηνηα δεδνκέλα πξνζηηά ζε κε δηθαηνχκελα πξφζσπα, ελψ 

ζηε κελ § 1 ηνπ άξζξνπ 23 απηνχ κε ηίηιν «αζηηθή επζχλε» νξίδεηαη, φηη «θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ, θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνθαιεί πεξηνπζηαθή 

βιάβε, ππνρξενχηαη ζε πιήξε απνδεκίσζε θαη αλ πξνθάιεζε εζηθή βιάβε, ππνρξενχηαη ζε 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε.  

Ζ επζχλε ππάξρεη θαη φηαλ ν ππφρξενο φθεηιε λα γλσξίδεη ηελ πηζαλφηεηα λα επέιζεη 

βιάβε ζε άιινλ. ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη, φηη ε θαηά ην άξζξν 932 ΑΚ ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο γηα παξάβαζε ηνπ λφκνπ ηνχηνπ νξίδεηαη, θαη’ ειάρηζην, ζην 

πνζφ ησλ 2.000.000 δξαρκψλ, εθηφο αλ δεηήζεθε απφ ηνλ ελάγνληα κηθξφηεξν πνζφ ή ε 

παξάβαζε νθείιεηαη ζε ακέιεηα. Αλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο επηδηθάζεη κηθξφηεξε απφ ηελ 

νξηδφκελε απφ ην λφκν ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δίρσο λα έρεη δεηεζεί κηθξφηεξν ηνπ ειαρίζηνπ 

πξνβιεπνκέλνπ πνζφ ή ε παξάβαζε λα νθείιεηαη ζε ακέιεηα, ε ζρεηηθή απφθαζε είλαη 

αλαηξεηέα θαη’ ά. 559 αξ. 1 ΚΠνιΓ. 
618

 

Με ηελ πξφβιεςε πνηληθψλ θπξψζεσλ ζην Ν. 2472/1997 ν Έιιελαο λνκνζέηεο απνζθνπεί 

λα πξνζηαηεχζεη έλα ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα, ην δηθαίσκα ζηελ πιεξνθνξηθή 

απηνδηάζεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ηνπ κνξθή ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ θχζε ηνπ ζεκειηψδνπο απηνχ δηθαηψκαηνο ηνπ άξζξνπ 9Α ηνπ 

πληάγκαηνο, αλ πξφθεηηαη δειαδή γηα αηνκηθφ ή/θαη γηα θνηλσληθφ δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ηε 

ξεηή ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηνπ άξζξνπ 25 § 1 ηνπ πληάγκαηνο «Όια ηα θξαηηθά φξγαλα 

ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπφδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηνπο [ελλνεί ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ]». πλεπψο, ν λνκνζέηεο έρεη φρη απιψο ηελ επρέξεηα, αιιά θαη ηελ 

ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε, φρη κφλν λα απέρεη απφ πξνζβνιέο, αιιά θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ 

αλεκπφδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη λα ιάβεη φια ηα πξνο ηνχην απαηηνχκελα ζεηηθά κέηξα.  
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 Έηζη ΑΠ 476/2009, ΝνΒ 2010, ζει. 385. 
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Εήηεκα αλαθχπηεη φκσο γηα ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο. Με δεδνκέλν 

φηη φισλ ησλ εηδψλ νη πνηλέο πεξηνξίδνπλ αηνκηθά (ζπλήζσο) 
619

 δηθαηψκαηα – θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαηψκαηα ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο, ηηκήο ή/θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

δξάζηε – ε απεηιή κε πνηληθέο θπξψζεηο ζα πξέπεη, αθελφο, λα επηθπιάζζεηαη ζε ηδηαίηεξα 

ζνβαξέο πξνζβνιέο (άιισλ) ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπ ζχκαηνο, 

αθεηέξνπ, νη πνηλέο ζα πξέπεη σο πεξηνξηζκνί δηθαησκάησλ ηνπ δξάζηε, λα ζέβνληαη ηελ 

ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

Χο πξνο ηελ ζνβαξφηεηα ηεο πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθνξηθή απηνδηάζεζε 

πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ επεμεξγαζία θιπ. δεδνκέλσλ ε εθηίκεζε ηνπ λνκνζέηε έρεη θαηαξράο 

βαξχλνπζα ζεκαζία. Θα πξέπεη πάλησο λα επηζεκαλζεί φηη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε άιιν 

ζεκείν ηεο παξνχζαο κειέηεο, άιια θξάηε - κέιε, ζηα νπνία κάιηζηα γηα ιφγνπο 

θνηλσληνινγηθνχο (ζηνπο νπνίνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα επεθηαζψ) απνδίδεηαη απφ ηνλ πιεζπζκφ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ φηη ζηελ ρψξα καο, πεξηνξίζζεθαλ λα 

πξνβιέςνπλ πνηληθέο θπξψζεηο ζε εμαηξεηηθέο κφλνλ πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

ε ζρέζε κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο πνηλήο (πξφιεςε θαη θαηαζηνιή), ε 

δηαπίζησζε ηνπ θαηά πφζνλ νη πξνβιεπφκελεο πνηλέο ζα εθπιεξψζνπλ ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο 

νπνίνπο επηβάιινληαη απαηηεί, εθηφο απφ ηελ απαηηνχκελε ζρεηηθή πξφβιεςε, (γηα ηελ νπνία ν 

δεκνθξαηηθά λνκηκνπνηεκέλνο λνκνζέηεο έρεη θαηαξράο επξεία επρέξεηα), επηπιένλ θαη ζρεηηθή 

εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. 

Δθεί φκσο πνπ αλαθχπηνπλ ζνβαξφηαηεο ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ ζπκθσλία ησλ πνηληθψλ 

θπξψζεσλ ηνπ Ν. 2472/1997 κε ην χληαγκα είλαη ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

Οη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 2472/1997 γηα ηνλ εθπξφζσπν λνκηθνχ 

πξνζψπνπ (ηδίσο ε θπιάθηζε, αιιά θαη ε, εμίζνπ «ζηηγκαηίδνπζα» ην πνηληθφ κεηξψν ηνπ 

εθπξνζψπνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ρξεκαηηθή πνηλή) δελ κπνξνχλ λα «αληέμνπλ» ζηνλ έιεγρν κε 

ηα θξηηήξηα ηεο αξρήο ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο 

ελ ζηελή ελλνία. Καηά ζπλέπεηα, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 § 4 θαη 9 ηνπ Ν. 2472/1997 

θαηά ην κέξνο πνπ πνηληθνπνηνχλ παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ πεξί 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη πηνζεηνχλ γηα πξνζβνιέο ηεο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έλα ζχζηεκα αληηθεηκεληθήο πνηληθήο επζχλεο, ε νπνία 

εθηείλεηαη θαη ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ παξαλνκήζαληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, είλαη πξνδήισο 
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 Πεξηνξηζκφο κέζσ πνηλήο κπνξεί λα πξνβιέπεηαη θαη γηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα. 
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αληηζπληαγκαηηθέο σο πεξηνξίδνπζεο ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, θαηά ηξφπν πνπ πξνζθξνχεη 

ζηελ, απφ ην άξζξν 25 § 1 in fine, θαζηεξσκέλε αξρή ηνπ πληάγκαηνο. 
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Σ. ΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΪΝΨΗ  

Σν δήηεκα πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απαζρφιεζε ζε πξφζθαηε ππφζεζε θαη ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ), 
621

 ην νπνίν απεθάλζε φηη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δηθαηνινγεκέλε ε 

πξνζβνιή δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή γεληθά θαη ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα εηδηθφηεξα, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν, λα ζέβεηαη ην βαζηθφ πεξηερφκελν 

ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ θαη, ηεξνπκέλεο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, λα είλαη αλαγθαία θαη 

λα αληαπνθξίλεηαη πξαγκαηηθά ζε ζθνπνχο γεληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ αλαγλσξίδεη ε Έλσζε ή 

ζηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ηξίησλ. Οη απνθιίζεηο θαη νη 

πεξηνξηζκνί ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ 

ηα φξηα ηνπ απνιχησο αλαγθαίνπ.  

Με ηελ παξνχζα απφθαζή ηνπ επί ησλ ππνζέζεσλ C - 92/09 θαη C - 93/09, ην Γηθαζηήξην 

αλέδεημε ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ππφ ην πξίζκα ηεο ΔΓΑ θαη 

ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (εθεμήο: Υάξηεο). Σα 

πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα πνπ ππέβαιε ην γεξκαληθφ δηθαζηήξην αθνξνχζαλ ην θχξνο 

νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλήο 

γεσξγηθήο πνιηηηθήο, ηε δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θνλδπιίσλ 

πξνεξρφκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) θαη ην Δπξσπατθφ 

Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), θαζψο θαη κε ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πνπ 

παξάγνληαη ή ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή δηαζέζηκσλ ζην 

θνηλφ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ θαη δεκνζίσλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ.  

Ζ έλδηθε δηαθνξά πξνέθπςε κεηά ηε δεκνζίεπζε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

ππεξεζίαο γεσξγίαο θαη δηαηξνθήο νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

αθνξνχζαλ ηνπο πξνζθεχγνληεο ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ θνλδπιίσλ πξνεξρφκελσλ απφ 

ην ΔΓΣΔ ή ην ΔΓΣΑΑ. Σν Γηθαζηήξην, θαη’ αξράο, έθαλε ηδηαίηεξε κλεία ζην ά. 8 ηεο ΔΓΑ 

ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαη ζην ζθνπφ ηεο 

Οδεγίαο 95/46 πνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ ησλ 
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 Σ. Ζιηνπνχινπ – ηξάγγα, Πνηληθή επζχλε εθπξνζψπσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2472/1997 

πεξί πξνζηαζίαο απφ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ΝνΒ 2010, ζει. 577 επ. (ηδίσο 583). 

621
 Απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ηεο 9.11.2010 (Σκήκα Μείδνλνο πλζέζεσο) ζηελ ππφζεζε Volker und Markus Schecke 

GbR Hartmut Eifert θαηά Land Hessen (C-92 θαη C-93/09), ΝνΒ 2010, ζει. 2411 επ. 
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θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπο, έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

ηε ζπλέρεηα, ην Γηθαζηήξην ηφληζε, φηη ν ζεβαζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή 

ελφςεη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ν νπνίνο αλαγλσξίδεηαη ζηα άξζξα 

7 θαη 8 ηνπ Υάξηε αθνξά θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε θπζηθφ πξφζσπν ε ηαπηφηεηα ηνπ 

νπνίνπ είλαη γλσζηή ή κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, επηζεκαίλνληαο, φηη νη πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ λνκίκσο ζην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, αληηζηνηρνχλ ζε εθείλνπο πνπ γίλνληαη δεθηνί θαηά ην άξζξ. 8 ηεο ΔΓΑ. 
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Τπελζπκίδεηαη, φηη απφ ην άξζξ. 52 § 3 ηνπ Υάξηε πξνθχπηεη φηη, ζην κέηξν πνπ 

πεξηιακβάλεη δηθαηψκαηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε δηθαηψκαηα πνπ εγγπάηαη ε ΔΓΑ, ε έλλνηα 

θαη ε εκβέιεηά ηνπο είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ ηνπο επηθπιάζζεη εηδηθφηεξα ε ΔΓΑ. Χζηφζν, ην 

δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ είλαη απφιπην, αιιά 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε ζρέζε κε ηνλ ξφιν πνπ επηηειεί ζηελ θνηλσλία. 
623

 Καηά 

ζπλέπεηα, είλαη αλεθηή ε πξνζβνιή ηνπ, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη ηεξνπκέλεο ηεο αξρήο 

ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, ε δεκνζηνπνίεζε ζε δηθηπαθφ ηφπν νλνκαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηνπο δηθαηνχρνπο εληζρχζεσλ ηνπ ΔΓΣΔ θαη ηνπ ΔΓΣΑΑ θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ιεθζέληα απφ 

απηνχο πνζά, ιφγσ ηνπ φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο θαζίζηαληαη πξνζβάζηκεο ζηνπο ηξίηνπο, 

ζπληζηά θαηά ην Γηθαζηήξην, πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ νηθείσλ δηθαηνχρσλ ζηελ ηδησηηθή 

ηνπο δσή, ελ γέλεη, θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 

εηδηθφηεξα. 

Σν Γηθαζηήξην πξνέβε ζηε ζπλέρεηα ζηελ εμέηαζε σο πξνο ην δηθαηνινγεκέλν ραξαθηήξα 

ηεο πξνζβνιήο ησλ δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίδνπλ ηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ Υάξηε. Μηα ηέηνηα 

πξνζβνιή, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δηθαηνινγεκέλε πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν, λα 

ζέβεηαη ην βαζηθφ πεξηερφκελν ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ θαη, ηεξνπκέλεο ηεο αξρήο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, λα είλαη αλαγθαία θαη λα αληαπνθξίλεηαη πξαγκαηηθά ζε ζθνπνχο γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο πνπ αλαγλσξίδεη ε Έλσζε ή ζηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ ηξίησλ θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ απνιχησο αλαγθαίνπ.  
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 θέςε 51-52 ηεο απνθάζεσο. 
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 Απφθαζε ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2003, C-112/00, Schmidberger, πι 2003. I-5659, ζθέςε 80 θαη εθεί παξαηηζέκελε 

λνκνινγία. 
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Δίλαη ζεκαληηθφ φηη, αλ θαη ην Γηθαζηήξην επηζήκαλε, φηη ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία νη 

θνξνινγνχκελνη δηθαηνχληαη λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ πφξσλ, 

«γεγνλφο είλαη φηη κία ηζφξξνπε ζηάζκηζε ησλ δηαθφξσλ επίκαρσλ ζπκθεξφλησλ απαηηεί, πξηλ 

απφ ηελ έθδνζε δηαηάμεσλ ησλ νπνίσλ ην θχξνο ακθηζβεηείηαη, ηα νηθεία φξγαλα λα 

εμαθξηβψλνπλ αλ ε δεκνζηνπνίεζε, ζε ειεπζέξσο πξνζβάζηκν εληαίν δηθηπαθφ ηφπν αλά θξάηνο 

κέινο, νλνκαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαηνχρνπο θαη ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πνζψλ πνπ έιαβε θαζέλαο ηνπο απφ ην ΔΓΣΔθαη ην ΔΓΣΑΑ – αλεμαξηήησο ηεο 

δηάξθεηαο, ηεο ζπρλφηεηαο ή ηνπ είδνπο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο ιεθζείζαο εληζρχζεσο– 

ππεξβαίλεη ην αλαγθαίν γηα ηελ επίηεπμε ησλ λνκίκσλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ, ελφςεη 

εηδηθφηεξα ηεο πξνθαινχκελεο πξνζβνιήο κε ηε δεκνζηνπνίεζε απηή ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ Υάξηε». 
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ηελ πξνθεηκέλε φκσο πεξίπησζε, σο πξνο ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη δηθαηνχρνη 

εληζρχζεσλ ηνπ ΔΓΣΔ θαη ηνπ ΔΓΣΑΑ, δελ πξνθχπηεη, φηη ην πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή 

επηρείξεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηέηνηα ηζφξξνπε ζηάζκηζε κεηαμχ, αθελφο, ηνπ ζπκθέξνληνο 

ηεο Έλσζεο γηα δηαζθάιηζε δηαθάλεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηεο, φπσο θαη γηα ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ 

δεκνζίσλ πφξσλ θαη, αθεηέξνπ, ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαηά ηα άξζξ. 7 θαη 8 ηνπ 

Υάξηε. 
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Με ηε ζπιινγηζηηθή απηή ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Έλσζεο είλαη αλίζρπξεο αθνχ, θαηά ηελ ζέζπηζή ηνπο, ηα ζεζκηθά φξγαλα δελ εμέηαζαλ 

ιεπηνκεξείο θαλφλεο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

δηθαηνχρνπο, νη νπνίνη ζα ήηαλ ζπκβαηνί κε ηνλ ζθνπφ ηέηνηαο δεκνζηνπνηήζεσο, ζίγνληεο 

ηαπηνρξφλσο ζε κηθξφηεξν βαζκφ ην δηθαίσκα ησλ δηθαηνχρσλ απηψλ ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή, 

ελ γέλεη θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο, εηδηθφηεξα, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δεκνζηνπνηήζεσο νλνκαζηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο ελ ιφγσ δηθαηνχρνπο 

αλάινγα κε ηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο έιαβαλ εληζρχζεηο, ηε ζπρλφηεηα ή ην είδνο θαη ηε 

ζεκαζία απηψλ.  

Ζ. ΚΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ 
ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

ην δηαδηθηπαθφ ρψξν, «ην άηνκν, απφ ηελ ζηηγκή πνπ απνθαζίδεη – ζην πιαίζην ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ – ηελ απηνέθζεζή ηνπ ζηελ θνηλή ζέα θαη ζηελ αγνξά ηνπ Internet, 

ζπλαπνθαζίδεη θαη ηε δηάζεζε ησλ εηζθεξφκελσλ ζην δηαδίθηπν ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο 
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 θέςε 79 ηεο απνθάζεσο. 
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 θέςε 80 ηεο απνθάζεσο. 
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ηνπ ζηελ θνηλή ρξήζε». 
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 Δληνχηνηο, ε εθνχζηα ζέζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηλσλνχ εθηφο ζθαίξαο 

έλλνκεο πξνζηαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ζέηεη ζε θίλδπλν απηφ ην ίδην ην ζπληαγκαηηθφ 

πξνζηαηεπφκελν πεξηερφκελν ηνπ «ππξήλα» ηεο αλζξψπηλεο αμίαο, πνπ ζπληζηά 

αλαπαιινηξίσην δηθαίσκα, αλεπίδεθην δηάζεζεο ή παξαίηεζεο εθ κέξνπο ηνπ θνξέα ηνπ. 
627

 

Οχησο ή άιισο, ν απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνζψπνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ δελ απαιιάζζεη απφ 

ηελ επζχλε φζνπο βιάπηνπλ ηα έλλνκα αγαζά ηνπ ρξήζηε πνπ δελ ηέζεθαλ ζε θνηλνρξεζία κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Βέβαηα, σο έθθξαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε 

ηήξεζε αξρείσλ, ειεθηξνληθψλ ή παξαδνζηαθψλ, έρεη ππέξ απηήο ην ηεθκήξην λνκηκφηεηαο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, «ε αξρεηνζέηεζε πιεξνθνξηψλ ελέρεη θηλδχλνπο γηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ιφγσ ηεο ελδερφκελεο δηαησλίζεσο ςεπδψλ ζηνηρείσλ, ηεο δπλαηφηεηαο 

παξαπνηήζεσο πιεξνθνξηψλ ή εμαηηίαο ηεο επαλαθνξάο ζηελ επηθαηξφηεηα ιεζκνλεκέλσλ 

ζηνηρείσλ γηα έλα πξφζσπν θαη κάιηζηα ρσξίο ηελ ζέιεζή ηνπ». 
628

 Μάιηζηα, κε ηε ζχγρξνλε 

δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε ηξνθνδνζία 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ δεκηνπξγήζεθε έλαο λένο θίλδπλνο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα, φηαλ νη 

πιεξνθνξίεο απηέο, αλά πάζα ζηηγκή πξνζηηέο ζην θνηλφ, ζε επξχηεξν (ή κε) θχθιν απνδεθηψλ, 

ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ελφο αλζξψπνπ. 
629

  

Γηα παξάδεηγκα, νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ή κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη ηελ ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα, ηα βηβιία πνπ 

αγνξάδεη ή απιψο επηζθέπηεηαη θαη πξνηηκά ν θάηνρφο ηνπο, νη εξσηήζεηο πνπ απεπζχλεη ν 

ρξήζηεο ζηηο «κεραλέο αλαδήηεζεο», ηα κνπζηθά θνκκάηηα πνπ «θαηεβάδεη» απφ ην δηαδίθηπν 

θιπ. επηηξέπνπλ ηελ αθξηβή απνηχπσζε ηεο δσήο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, επνκέλσο θαη ηε 

δηακφξθσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ηνπ ζπλεζεηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ θαηάηαμε ηνπ 

κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνηρεία. Αληίζηνηρα, ε απνζηνιή αλεπηζχκεηεο 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (ά. 11 Ν. 3471/2006), νη θαθφβνπιεο ηειεθσληθέο θιήζεηο, πνπ 

εμππεξεηνχλ ζπλήζσο εκπνξηθνχο ζθνπνχο, ε θινπή ζηνηρείσλ πηζησηηθήο θάξηαο κέζσ ηνπ 
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 ρεηηθή ε εηζήγεζε . εκίηε, Ο θφζκνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ε πξνζηαζία βαζηθψλ ελλφκσλ αγαζψλ, δηάιεμε 

ζην Ηλζηηηνχην Goethe ζηελ Αζήλα, ζηηο 10.03.1998. 
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δηαδηθηχνπ θιπ. πξνζβάιινπλ ηελ ηδησηηθή δσή ηνπ ζηγφκελνπ πξνζψπνπ κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. 
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Απφ ηνλ θίλδπλν απηφ δελ θαίλεηαη λα καο «ζσξαθίδεη» νχηε ν Ν. 3471/2006, ζηνλ νπνίν 

πξνβιέπνληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο, πνπ εμεηδηθεχνπλ ηελ απαγφξεπζε πξνζβνιήο ηνπ απνξξήηνπ. 

Δλδεηθηηθψο, νξίδεηαη, φηη απαγνξεχεηαη ε αθξφαζε, ππνθινπή, απνζήθεπζε, παξαθνινχζεζε, 

επηηήξεζε ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ ζπλαθψλ δεδνκέλσλ θίλεζεο θαη ζέζεο, εθηφο 

αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν (ά. 4 § 2). Χζηφζν, επηηξέπεηαη ε απηφκαηε, 

ελδηάκεζε ή παξνδηθή απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, εθνζνλ γίλεηαη κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηάδνζεο ζην ειεθηξνληθφ δίθηπν επηθνηλσληψλ (απφ ηνλ Internet Service 

Provider) θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε, «φηη νη πιεξνθνξίεο δελ θπιάζζνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν απφ φζν απαηηείηαη γηα ηελ κεηάδνζε θαη γηα ζθνπνχο δηαρείξηζεο ηεο θίλεζεο, ελψ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνζήθεπζεο δηαηεξνχληαη νη εγγπήζεηο ηνπ απνξξήηνπ». 
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Ο δηαξθψο κεηαβαιιφκελνο θπβεξλνρψξνο πνπ δελ γλσξίδεη εζληθά ζχλνξα θαη 

δηακνξθψλεη ηνπο δηθνχο ηνπ θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο δελ απνηειεί αζθαιψο ην επθνιφηεξν 

αληηθείκελν ξπζκίζεσο γηα ηνλ εζληθφ λνκνζέηε, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα αμηφπνηλεο πξάμεηο 

κέζσ δηαδηθηχνπ. Δηδηθφηεξα, ηφζν ν ηφπνο φζν θαη ν ρξφλνο ηέιεζεο ηεο αμηφπνηλεο πξάμεσο 

ζην δηαδίθηπν παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα  παξάδεηγκα, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ηζηνζειίδσλ, ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

παξαγσγνχ ηνπο, εάλ απηφο έρεη δηθνχο ηνπ δηαθνκηζηέο, δηαξθψο ζπλδεδεκέλνπο κε ην δίθηπν, 

(πεξίπησζε κεγάισλ εηαηξηψλ) ή, γηα απινχο ρξήζηεο, ζηνπο δηαθνκηζηέο ηνπ παξνρέα ή 

θάπνηαο άιιεο εηαηξίαο πνπ θηινμελεί ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε (ην ιεγφκελν web – hosting, 

δειαδή θηινμελία ζηνλ ηζηφ). Ο ηφπνο ηεο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ είλαη νπσζδήπνηε 

ηφπνο ηέιεζεο ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο. Δίλαη, φκσο, ν κφλνο ηφπνο ηέιεζεο; 
632

 Ση γίλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ web – hosting;  

Σν εξψηεκα παξνπζηάδεη πξαθηηθή αμία ζηελ αθφινπζε πεξίπησζε. Ο ρξήζηεο Α, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, ζέιεη λα θηινμελήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θάπνηεο ηνικεξέο 

θσηνγξαθίεο. Γελ είλαη ζίγνπξνο, φκσο, αλ ην πεξηερφκελφ ηνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί αμηφπνηλν, 

θαηά ηνπο ειιεληθνχο λφκνπο. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ θηινμελείηαη απφ ηελ εηαηξία Β, ε νπνία έρεη 
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ηνπο δηαθνκηζηέο ζηελ ρψξα Υ, φπνπ (θαζψο ηνλ δηαβεβαίσζαλ) ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ 

θσηνγξαθηψλ είλαη θαζ’ φια λφκηκν. Ο Α «αλεβάδεη» ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ζηνπο δηαθνκηζηέο ηεο 

Β. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ην ειιεληθφ δίθαην;  

χκθσλα κε φζα ππνζηεξίρζεθαλ αλσηέξσ, ηφπνο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Α είλαη ν ηφπνο 

δεκνζίεπζεο ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ε ρψξα Υ, φπνπ ε πξάμε δελ είλαη αμηφπνηλε. Χζηφζν, ε 

δεκνζίεπζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ απφ ηνπο δηαθνκηζηέο, πνπ θηινμελνχλ ηα δεδνκέλα, γίλεηαη 

ακέζσο (ρσξίο ρξνληθή θαζπζηέξεζε) ζην πιαίζην απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο θαη ζε 

εθηέιεζε ηεο εληνιήο πνπ έρεη δψζεη ν Α δηά ηεο απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη, ε 

«δεκνζίεπζε» ησλ δεδνκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα ζπληζηά εληαία ζπκπεξηθνξά πνπ ηειείηαη ζε δχν 

ηφπνπο, δειαδή εθεί φπνπ απνζηέιινληαη ηα δεδνκέλα θαη εθεί φπνπ απνζεθεχνληαη θαη 

κεηαδίδνληαη. Ζ ιχζε απηή αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο ηερληθέο ηδηνκνξθίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, 

αιιά εμππεξεηεί θαη αληεγθιεκαηηθνχο ζθνπνχο, αθνχ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Α, δηα ηεο 

θηινμελίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζε δηαθνκηζηέο κηαο ρψξαο κε επηεηθέζηεξεο δηαηάμεηο ζα 

κπνξνχζε εχθνια λα κελεη αηηκψξεηνο. Κάηη ηέηνην, φκσο, δελ ζα ήηαλ δνγκαηηθά νξζφ. 

πκπεξαζκαηηθά, δελ είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, ππεξβνιηθφ λα ραξαθηεξηζηεί ην 

δηαδίθηπν σο «αλεμέιεγθηε» πεγή θηλδχλνπ φζνλ αθνξά, αθελφο, ζηελ έθηαζε θαη, αθεηέξνπ, 

ζηελ έληαζε πνπ (απηφ) ζίγεη ηελ πξνζσπηθφηεηα. Καηάιιειν θαη επαξθή ρσξηθφ πεξηνξηζκφ 

ζε πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, κέζσ δηαδηθηχνπ, είλαη αδχλαην λα ζθεθζεί θαλείο, 

δεδνκέλνπ φηη ηα πξνζσπηθά καο ζηνηρεία κεηαδίδνληαη κε ηφζν θαηαηγηζηηθνχο ξπζκνχο, έηζη 

ψζηε κέρξη λα «αληηδξάζνπκε» ζηελ Διιάδα, νη πιεξνθνξίεο έρνπλ θάλεη ηνλ γχξν ηνπ θφζκνπ, 

πξνυπνζέησληαο ζπρλά ηελ ζπληνληζκέλε δξάζε πιεηφλσλ αξρψλ ζην εζσηεξηθφ θαη ην 

εμσηεξηθφ. Οη δπζθνιίεο γηγαληψλνληαη, εάλ ζθεθζνχκε, φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

(ζπλ)αξκνδίσλ θνξέσλ πξνυπνζέηεη έλα ιίγν – πνιχ παξφκνην λνκηθφ πιαίζην, πξάγκα δηφινπ 

επρεξέο. Υεηξφηεξε είλαη, φκσο, ε έληαζε ηεο πξνζβνιήο, δηφηη, αθελφο, δελ είλαη πάληα εχθνιν 

λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξηβήο πεγή ηνπ θηλδχλνπ, θαη, αθεηέξνπ, πιήηηνληαη ζπλήζσο πιείνλεο 

εθθάλζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θάηη πνπ θαζηζηά ηελ πξνζβνιή βαξχηεξε, αιιά φρη ηφζν 

εχθνια επαλνξζψζηκε.  
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Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ  

1. ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ε ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΔΙΑΖΤΓΙΟΤ 

Α. ΕΙΑΓΨΓΙΚΑ  

Ζ έγγακε ζπκβίσζε ζπλδέεηαη αλαγθαζηηθά κε ηελ αλνρή επεκβάζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ 

ζηελ πξνζσπηθφηεηα θάζε ζπδχγνπ. Απηφ δελ ζεκαίλεη, φκσο, φηη ν γάκνο απνξξνθά ηελ 

πξνζσπηθφηεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αληίζηημε δχν 

δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ, παξά ζηελ απφιπηε ηαχηηζή ηνπο. Ζ πξνζσπηθφηεηα, 

επνκέλσο, θάζε ζπδχγνπ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ην δίθαην, ηφζν ζεηηθά, κε ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο ειεχζεξεο - ζην πιαίζην ηεο έγγακεο ζρέζεο - αλάπηπμήο ηεο, φζν θαη 

αξλεηηθά, κε ηελ πξνζηαζία απφ πξνζβνιέο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε 

ζπδχγνπ απέλαληη ζηνλ άιιν.  

Πέξα απφ ην δηαδχγην, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα δεηεζεί ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα 

εζηθή βιάβε. Σν ά. 1453 ΑΚ αλαγλψξηδε ηε δπλαηφηεηα απηή. Με ηελ θαηάξγεζε ηνπ ά. 1453 

ΑΚ απφ ην Ν. 1329/1983, ην πξφβιεκα αλάγεηαη πηα ζε εξκελεία ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα 

παξνρή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, δειαδή ησλ ά. 59 θαη 932 ΑΚ.  

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ (ΠΛΕΟΝ ΚΑΣΑΡΓΗΘΕΝΣΟ) ΑΡΘΡΟΤ 1453 ΑΚ  

I. ΓΕΝΙΚΑ 

 Γηα λα ήηαλ δπλαηή ε ζεκειίσζε αμίσζεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζην ά. 1453 ΑΚ, 

έπξεπε λα ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

(α) «Βαξεία» πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Κάζε παξάβαζε ησλ ζπδπγηθψλ θαζεθφλησλ 

πξνθαιεί αλαπφθεπθηα θαη πξνζβνιή ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλαίηηνπ ζπδχγνπ, αθνχ 

δηαηαξάζζεη ηε ζπδπγηθή ζρέζε. Καηά ζπλέπεηα, θάζε δηαδεπθηηθφ παξάπησκα ζα 

δηθαηνινγνχζε θαη ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε. Παξφκνην φκσο 

απνηέιεζκα ζα πξφζζεηε ζην δηαδχγην θαη έλα ρξεκαηηθφ παξαθνινχζεκα, πξάγκα πνπ αθξηβψο 

ήζειε λα απνθχγεη ν λνκνζέηεο ηνπ ΑΚ, ζεζπίδνληαο ηελ εηδηθή δηάηαμε ηνπ ά. 1453 ΑΚ.  

 (β) Λχζε ηνπ γάκνπ κε δηαδχγην. Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε δελ κπνξνχζε 

λα δεηεζεί, κε βάζε ην ά. 1453 ΑΚ, παξά κφλν αλ ν γάκνο είρε ιπζεί κε δηαδχγην.  

 (γ) Απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα. Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ά. 1453 ΑΚ ήηαλ ε 

ιχζε ηνπ γάκνπ κε βάζε ππαίηην ιφγν δηαδπγίνπ θαη κε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ ελφο απφ 

ηνπο δχν ζπδχγνπο. Ζ ξχζκηζε απηή είρε θαηαθξηζεί σο αδηθαηνιφγεηε, αθνχ βέβαηα είλαη 
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δπλαηφ θαη νη δχν ζχδπγνη λα έρνπλ παξαβεί ηηο ζπδπγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Μεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ ά. 1453 ΑΚ κε ην Ν. 1329/1983, ε ππαηηηφηεηα εμεηάδεηαη φρη ζαλ άκεζν 

απνδεηθηέν ζέκα, γηα ηελ ζεκειίσζε πάλσ ζε απηήλ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο, αιιά έκκεζα 

κφλν, γηα λα εθηηκεζεί, πψο επήιζε ην απνηέιεζκα πνπ ελδηαθέξεη ζηε δίθε δηαδπγίνπ, δειαδή ν 

θινληζκφο ηνπ γάκνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, εμάιινπ, ηελ αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ 

εζηθήο βιάβεο κπνξεί λα πξνβάιιεη αληαγσγηθά θαη ν ελαγφκελνο (ζηε δίθε δηαδπγίνπ) 

ζχδπγνο, έζησ θαη αλ ν ιφγνο δηαδπγίνπ αλαθέξεηαη θαη ζην πξφζσπφ ηνπ, αξθεί λα αθνξά, 

θαηά θχξην ιφγν θαη ηνλ ελάγνληα ζχδπγν. 
633

  

II. ΦΕΗ ΣΟΤ Α. 1453 ΑΚ ΜΕ ΣΟ Α. 59 ΑΚ  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ά. 59 ΑΚ θαιχπηεη θαη ηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάβαζε ζπδπγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ά. 59 ΑΚ ζα 

αξθνχζε, επνκέλσο, απφ κφλν ηνπ γηα λα ζεκειηψζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαηά ηνπ ζπδχγνπ, 

πνπ κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζέβαιε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ άιινπ ζπδχγνπ. Απηή αθξηβψο 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ά. 59 ΑΚ ζηελ πεξίπησζε δηαδπγίνπ ζέιεζε λα απνθχγεη ν λνκνζέηεο κε ηελ 

ζέζπηζε ηνπ ά. 1453 ΑΚ, πνπ ηψξα έρεη θαηαξγεζεί. Χο εηδηθή - θαηά ζπλέπεηα - δηάηαμε, ην ά. 

1453 ΑΚ (κε ηηο απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο) απέθιεηε ηελ εθαξκνγή ηνπ ά. 59 ΑΚ, 

φηαλ ε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο είρε σο αηηία δηαδεπθηηθφ παξάπησκα.  

III . ΦΕΗ ΣΟΤ Α. 1453 ΑΚ ΜΕ ΣΟ Α. 932 ΑΚ 

 Σν βαζηθφ εξψηεκα ζπλίζηαηαη ζην αλ ε παξάβαζε ησλ ζπδπγηθψλ θαζεθφλησλ 

απνηειεί ή φρη αδηθνπξαμία, ζηελ ηερληθή ζεκαζία ηνπ φξνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ ά. 914 επ. ΑΚ. 

 Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε απφ ηνλ Κνπκάλην, φηη ην δηαδεπθηηθφ παξάπησκα δελ 

ζηνηρεηνζεηεί αλαγθαζηηθά ηελ έλλνηα ηεο αδηθνπξαμίαο, γηαηί απνπζηάδεη ην «παξάλνκν» ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξάβαζε ησλ ζπδπγηθψλ θαζεθφλησλ πξνζθξνχεη ζε 

θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ έγγακε ζρέζε θαη δελ αληίθεηηαη ζηηο 

γεληθφηεξεο επηηαγέο ηεο έλλνκεο ηάμεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ην πιέγκα ησλ 

θαζεθφλησλ, πνπ επηβάιιεη ν γάκνο «λνκηθνπνηείηαη» κε ηελ θαζηέξσζε ηεο γεληθήο 

ππνρξέσζεο γηα ζπκβίσζε απφ ην ά. 1386 ΑΚ, έηζη πνπ θάζε παξάβαζή ηνπο λα αληηβαίλεη ζε 

θαλφλα δηθαίνπ. 
634

 Χζηφζν, ε παξάβαζε απηή - έζησ θαη αλ είλαη παξάλνκε πξάμε - δελ 

                                                           
633

 ΔθΑζ 1157/1985, ΔιιΓλε 26, ζ. 515.  

634
 J. Deliyannis, La notion de l’ acte illicite, 1952 θαη Κ. Βαβνχζθνο, «Σν αζηηθφλ αδίθεκα εηο ηελ ειιεληθήλ 

λνκνινγίαλ ππφ ην θξάηνο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθνο», ΔΔΝ 1953, ζ. 124.  
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απνηειεί θαη αδηθνπξαμία. 
635

 Καη ηνχην, δηφηη δελ γελλά επζχλε πξνο απνδεκίσζε, αιιά 

ζπλδέεηαη κε άιιεο ζπλέπεηεο (δηαδχγην, ζηέξεζε δηαηξνθήο).  

Πξφβιεκα αλαθχπηεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δηαδεπθηηθφ παξάπησκα απνηειεί απηνηειψο 

- αλεμάξηεηα δειαδή απφ ηελ έγγακε ζρέζε - αδίθεκα (π.ρ. βηαηνπξαγίεο). Καηά ηελ νξζφηεξε 

άπνςε ππήξρε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπξξνή δηαηάμεσλ θαη, επνκέλσο, «ζπξξνή 

λνκίκσλ βάζεσλ εληαίαο αμίσζεο». 
636

 

Γ. ΣΟ ΙΦΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

I. ΓΕΝΙΚΑ 

 Σν δήηεκα πνπ καο απαζρνιεί είλαη, αλ κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ ά. 1453 ΑΚ κπνξεί λα 

δεηεζεί ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ παξάβαζε 

ζπδπγηθψλ ππνρξεψζεσλ, κε βάζε ηα ά. 59 ή 932 ΑΚ. Ζ ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο λέεο 

δηαηάμεηο γηα ην δηαδχγην είλαη ε απνζχλδεζή ηνπ απφ ηελ ππαηηηφηεηα. Σν δηαδχγην δελ είλαη 

πιένλ θχξσζε γηα θάπνην παξάπησκα, αιιά δηαπίζησζε ηεο απνηπρίαο ηνπ γάκνπ.  

II. ΘΕΨΡΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ  

 Ζ παξάβαζε ησλ ζπδπγηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ απνηειεί αδηθνπξαμία κε ηελ ηερληθή 

ζεκαζία ηνπ φξνπ. Καηά ζπλέπεηα, ην ά. 932 ΑΚ, πνπ αθνξά ζηε ρξεκαηηθή απνθαηάζηαζε 

εζηθήο βιάβεο απφ αδηθνπξαμία, δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί, φηαλ ε πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ε ζπλαθφινπζε εζηθή βιάβε πξνθαιείηαη απφ παξάβαζε ζπδπγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. 

 Αλ, σζηφζν, ε ζπδπγηθή απηή ζπκπεξηθνξά ζπγθεληξψλεη απφ κφλε ηεο ηα ζηνηρεία 

αδηθνπξαμίαο (π.ρ. χβξηο), ηφηε ην ίδην γεγνλφο επηθαιχπηεη ην πξαγκαηηθφ δχν θαλφλσλ δηθαίνπ 

κε δηαθνξεηηθέο έλλνκεο ζπλέπεηεο: ηνπ ά. 1439 ΑΚ, πνπ παξέρεη ην δηθαίσκα γηα δηαδχγην θαη 

ηνπ ά. 932 ΑΚ, πνπ αλαγλσξίδεη αμίσζε γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

 Ζ παξάβαζε ησλ ζπδπγηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνζβάιιεη ηελ πξνζσπηθφηεηα, αθνχ, ην 

ιηγφηεξν, δηαηαξάζζεη ηελ έγγακε ζρέζε, βαζηθφ ρψξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Θα κπνξνχζε, ινηπφλ, λα ππνζηεξηρζεί, φηη ε ζπκπεξηθνξά απηή ζεκειηψλεη - 

πέξα απφ ην δηθαίσκα γηα δηαδχγην - θαη αμίσζε γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, κε βάζε ηα ά. 57 

θαη 59 ΑΚ. Ζ ιχζε απηή ζα είρε θπζηθά ζαλ ζπλέπεηα θάζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ, γηα ππαίηην 

θινληζηηθφ ιφγν, λα ζπλνδεχεηαη θαη κε αμίσζε γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. Γχζθνια, φκσο, 

                                                           
635

 M. ηαζφπνπινο, Γεληθφ Δλνρηθφ Γίθαην, 1978, ζ. 242, ππνζ. 27. 

636
 A. Georgiades, Die Anspruchskonkurrenz im Zivilrecht und Zivilprozessrecht, 1967, ζ. 67 επ. 
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ζπκβηβάδεηαη κε ην πλεχκα ησλ λέσλ δηαηάμεσλ, πνπ ηείλνπλ λα απνκπζνπνίεζνπλ ην δηαδχγην 

θαη λα πεξηνξίζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ «παξαπηψκαηνο». 

 Αλακθηζβήηεηα, ε ςπρηθή θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δνθηκαζία, πνπ πθίζηαηαη ν «αλαίηηνο» 

ζχδπγνο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαηηίνπ απνηειεί εζηθή βιάβε, πνπ ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζηαηαη. Όκσο, ε δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηψλ, ε πηθξία, ε ζηελαρψξηα, θαη γεληθφηεξα, 

φιεο νη επηπηψζεηο απφ ην ππαίηην θινληζηηθφ γεγνλφο, κπνξνχλ - ζε ηειηθή αλάιπζε - λα 

αληηκεησπηζηνχλ θαη λα μεπεξαζηνχλ κε ην δηαδχγην. Σν δηθαίσκα ηνπ ζπδχγνπ, πνπ έρεη 

ππνζηεί ηελ πξνζβνιή, λα δεηήζεη δηαδχγην ηνπ επηηξέπεη λα απειεπζεξσζεί απφ ην παξειζφλ, 

λα μεπεξάζεη ηε δνθηκαζία. 
637

 

 Τπνζηεξίδεηαη, επνκέλσο, φηη ε εθαξκνγή ηνπ ά. 59 ΑΚ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε 

θεηδψ. Μφλν φηαλ απηή ε εζηθή βιάβε μεπεξλά ηε ζπλήζε δνθηκαζία, πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ 

αλαίηην ζχδπγν ε παξάβαζε απφ ηνλ άιιν ησλ ζπδπγηθψλ θαζεθφλησλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

δεθηφ, φηη ην είδνο ηεο πξνζβνιήο δηθαηνινγεί ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Γελ ζα 

πξέπεη δειαδή λα παξέρεηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, κε βάζε ην ά. 59 ΑΚ, ζαλ θάπνηα κνξθή 

ηηκσξίαο γηα ηνλ παξαβάηε ησλ ζπδπγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

πνπ πξνθαιεί ην δηαδχγην, δελ είλαη βέβαηα παξάλνκε, αθνχ επέξρεηαη κεηά απφ ηελ άζθεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Γελ ππάξρνπλ, επνκέλσο, νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ά. 59 

ΑΚ ζηελ πεξίπησζε απηή. Υξεηάδεηαη εηδηθή δηάηαμε, πνπ λα πξνβιέπεη ξεηά ηελ αμίσζε απηή, 

γηα λα κπνξεί λα δεηεζεί ρξεκαηηθή απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο, πνπ νθείιεηαη ζην ίδην 

ην δηαδχγην θαη φρη ζην δηαδεπθηηθφ γεγνλφο. 
638

 

Χζηφζν, ππνζηεξίδεηαη 
639

 (νξζψο) ε άπνςε, φηη θαη θαηά ην λέν δίθαην πθίζηαηαη αμίσζε 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηεο εζηθήο βιάβεο θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ΑΚ 59 θαη ΑΚ 932.  

III . ΤΝΕΚΔΙΚΑΗ ΑΓΨΓΗ ΔΙΑΖΤΓΙΟΤ - ΑΞΙΨΗ ΛΟΓΨ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ;  

 Καηά ην ά. 592 § 2 ΚΠνιΓ, κε ηελ αγσγή/δηαθνξά δηαδπγίνπ «κπνξνχλ λα ελσζνχλ ή λα 

ζπλεθδηθαζζνχλ δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ... απαίηεζε ηνπ αλαίηηνπ ζπδχγνπ γηα εζηθή βιάβε». 

ρεηηθά κε ηε δηάηαμε απηή παξαηεξεηέα είλαη ηα αθφινπζα: 
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 J. Carbonnier, La question du divorce, 1975, Chronique XX, ζ. 116 επ.  

638
 Α. Παπαρξίζηνπ, Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ, ΝνΒ 31, ζ. 938 θαη Μ. 

Raynod, Droit civil, 1976, ζ. 440 επ.  

639
 Η. ππξηδάθεο, Οηθνγελεηαθφ Γίθαην, 2006, ζ. 377-378, Γ. Παπαδεκεηξίνπ, Καη’ άξζξνλ εξκελεία λέσλ 

δηαηάμεσλ Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ, η. Α ,́ 1984, ζ. 193 θαη C. Colombet - J. Foyer  - D. Huet/Weiller - C. Labrousse 

/ Riou, Divorce, 1984, ζ. 205 επ. (ηδίσο ζ. 207).  



ΗΗ. ΠΡΟΒΟΛΔ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 
 

238 

 (α) Καηά κία γλψκε, ε ζπλεθδίθαζε απνθιείεηαη, αθνχ δελ πθίζηαληαη πιένλ θαηεγνξίεο 

«ππαίηηνο» θαη «αλαίηηνο» ζχδπγνο. 

 (β) Καη’ άιιε (νξζφηεξε) γλψκε, ε ξχζκηζε ηνπ ά. 592 § 2 ΚΠνιΓ εθαξκφδεηαη φρη 

κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ «αλαίηηνπ» ζπδχγνπ, αιιά γεληθά - ζε θάζε πεξίπησζε θαη’ αληηδηθία 

δηαδπγίνπ γηα ηνπο ιφγνπο ηεο ΑΚ 1439. (Απηφ ζεκαίλεη, φηη ζηε ξχζκηζε ππάγεηαη φρη κφλνλ ν 

ζχδπγνο, ην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ δελ αθνξά ν ιφγνο ηνπ θινληζκνχ, αιιά θαη ν ζχδπγνο πνπ 

καδί κε ηνλ άιιν είλαη «ζπλππεχζπλνο» γηα ηνλ ιφγν ηνπ θινληζκνχ). 

 (γ) Ζ αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηεο εζηθήο βιάβεο κπνξεί λα αζθεζεί: (i) κε 

αλεμάξηεηε αγσγή, θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία, (ii) κε αγσγή (αληαγσγή) πνπ ελψλεηαη κε ηελ 

αγσγή δηαδπγίνπ ή ζπλεθδηθάδεηαη κε απηήλ. 
640

 

2. ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΨ ΔΟΛΙΑ ΑΠΟΚΡΤΧΗ ΠΡΟΫΥΙΣΑΜΕΝΟΤ ΓΑΜΟΤ 

Έλαπζκα γηα ην δήηεκα απηφ παξέρεη ε ππ’ αξηζκ. 9754/1986 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ, 
641

 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «[...] Ζ εθθαινχζα, κε ηελ αγσγή ηεο δήηεζε ηελ θήξπμε σο άθπξνπ ηνπ 

κεηαμχ απηήο θαη ηνπ εθεζίβιεηνπ πνιηηηθνχ γάκνπ, ιφγσ πξνυπάξρνληνο έγθπξνπ γάκνπ ηνπ, 

ν νπνίνο δελ είρε ιπζεί κέρξη ηφηε (δειαδή, κέρξη ηελ ηέιεζε ηνπ πνιηηηθνχ γάκνπ ησλ 

δηαδίθσλ) ακεηάθιεηα, θαη ιφγσ ηεο αδηθνπξαμίαο ηνπ εθεζίβιεηνπ, ν νπνίνο απέθξπςε δνιίσο 

ηνλ πξνυθηζηάκελν γάκν ηνπ, δειψλνληαο κάιηζηα εγγξάθσο ηελ αλππαξμία πθηζηακέλνπ 

γάκνπ [...]». Δπηπιένλ, ε εθθαινχζα δήηεζε ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ 

εζηθήο βιάβεο. Σν πξσηνβάζκην δηθαζηήξην θήξπμε άθπξν ηνλ πνιηηηθφ γάκν θαη επηδίθαζε ζε 

απηήλ νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο εζηθήο βιάβεο.  Χζηφζν, ε εθθαινχζα 

άζθεζε έθεζε επηδηψθνληαο ηελ επηδίθαζε κεγαιχηεξνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.  

Σν Δθεηείν έιαβε ππφςε ηα εμήο: «Ο εθεζίβιεηνο ελ γλψζεη ηνπ θαη ρσξίο θάπνηα πιάλε 

ηνπ δήισζε ςεπδψο, φηη δελ ππάξρεη εθ ηνπ ά. 1354 ΑΚ θψιπκα ιφγσ πθηζηάκελνπ γάκνπ. Γηα 

ηελ αμηφπνηλε απηή πξάμε ηεο παξαβάζεσο θαηακελχζεθε κε κήλπζε ηεο εθθαινχζαο θαη 

θαηαδηθάζηεθε κε απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελψλ. Ο εθεζίβιεηνο 

απέθξπςε επηκειψο ην γεγνλφο ηνπ πθηζηάκελνπ (πξψηνπ) λφκηκνπ γάκνπ απφ ηελ εθθαινχζα, 

ην νπνίν, φκσο, αλαθαιχθζεθε κέζσ ηνπ δηθεγφξνπ ηεο πνπ ελεξγνχζε ζρεηηθή έξεπλα ζην 

Τπνζεθνθπιαθείν Αζελψλ γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ εθεζίβιεηνπ, ελφςεη εγέξζεσο 

θαη’ απηνχ δηαηξνθηθήο αγσγήο ηεο. Σφηε, βξέζεθε λα έρεη εγγξαθεί ζηα βηβιία θαηαζρέζεσλ 
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 Γηα δεηήκαηα εζηθήο βιάβεο ζε ζρέζεηο κλεζηείαο, βι. ΔθΑζ 6655/1996, ΔιιΓλε 38, ζ. 924, ΠξΑζ 6080/1998, 

ΔιιΓλε 42, ζ. 248, θαη Η. ππξηδάθε, φ.π., ζ. 81.  
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 ΔθΑζ 9754/1986, ΝνΒ 35, ζ. 549. 
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ηνπ ελ ιφγσ Τπνζεθνθπιαθείνπ θαηάζρεζε ηεο ηφηε πξψηεο ζπδχγνπ ηνπ εθεζίβιεηνπ γηα 

ηθαλνπνίεζε δηαηξνθηθήο ηεο αμηψζεσο. Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε εχινγα ςπρηθφ θινληζκφ 

θαη άιγνο ζηελ εθθαινχζα θαη ζπγρξφλσο θνηλσληθή κείσζε θαη πιήγκα ζηελ ελ γέλεη 

πξνζσπηθφηεηα απηήο, ε νπνία πίζηεςε φηη πξάγκαηη ζπλήςε λφκηκν γάκν». Έηζη, θαηά ηα 

ζπλδπαδφκελα ά. 57, 59, 914 θαη 932 ΑΚ θαη ελφςεη ησλ αλσηέξσ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, 

βάζεη δε θαη ησλ δηδαγκάησλ ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο/ινγηθήο επηδηθάζηεθε ζηελ εθθαινχζα 

πνζφ κεγαιχηεξν απφ εθείλν πνπ ηεο είρε επηδηθαζηεί πξσηνδίθσο.  

Δ. ΜΕΣΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ  

1. Η ΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ Α. 57 § 1 ΕΔ. Β΄ ΑΚ 

Α. ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΟ ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ  

Ζ ξχζκηζε ηνπ ά. 57 § 1 εδ. β΄ ΑΚ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηεο «πξνζσπηθφηεηαο» γηα 

πξφζσπν πνπ έρεη πεζάλεη. χκθσλα κε ην γξάκκα ηεο δηάηαμεο απηήο, «αλ ε πξνζβνιή 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα πξνζψπνπ πνπ έρεη πεζάλεη, ην δηθαίσκα απηφ έρνπλ ν 

ζχδπγνο, νη θαηηφληεο, νη αδειθνί θαη νη θιεξνλφκνη ηνπ απφ δηαζήθε».  

 χκθσλα κε ηελ θξαηνχζα γλψκε, πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ, εμάιινπ, είλαη ζηελ 

νπζία, φρη ε «πξνζσπηθφηεηα» ηνπ λεθξνχ αιιά ε «ηδία» πξνζσπηθφηεηα ησλ πξνζψπσλ απηψλ, 

ζην κέηξν πνπ ε πξνζβνιή ηεο αλάκλεζεο (κλήκεο) ηνπ λεθξνχ πξνζέβαιιε - ιφγσ ηνπ ζηελνχ 

(νηθνγελεηαθνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο) ζπλδέζκνπ ηνπο καδί ηνπ - ην αίζζεκα 

ζεβαζκνχ ηνπο πξνο ηελ κλήκε ηνπ λεθξνχ, πνπ απνηειεί θαη απηφ έθθαλζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.  

Ζ άπνςε απηή ζπκβηβάδεηαη απφιπηα κε φζα δηδάζθνληαη ζρεηηθά κε ηε λνκηθή θχζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ην νπνίν, ραξαθηεξίδεηαη σο παξαθνινχζεκα ηνπ πξνζψπνπ, 

έηζη ψζηε λα ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ην πξφζσπν ηνπ θνξέα ηνπ (απνηειψληαο εληαίν 

«ζψκα» καδί ηνπ) θαη λα εκθαλίδεηαη σο απφιπηα πξνζσπηθφ θαη ακεηαβίβαζην (κε πξάμε ελ 

δσή ή αηηία ζαλάηνπ). Τπνγξακκίδεηαη, πάλησο, φηη ε παξάλνκε πξνζβνιή πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη, επζέσο ζε θάζε πεξίπησζε, ζηελ κλήκε ηνπ πξνζψπνπ πνπ πέζαλε, πξνζβάιινληαο 

αλάινγα ηελ ηηκή, ηελ ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ, ηελ εηθφλα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θιπ.  
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Χζηφζν, ε δηαηχπσζε ηεο θξαηνχζαο γλψκεο πεξηέρεη θάπνηα  αζάθεηα, 
642

 δηφηη, αλ 

πξνζηαηεπφκελν αγαζφ ηεο δηάηαμεο είλαη ε «ηδία» πξνζσπηθφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηήλ, ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηε κλήκε ηνπ λεθξνχ, δελ ζα ππήξρε αλάγθε 

πξνζζήθεο ηνπ εδ. β΄ ζηελ § 1 ηνπ ά. 57 ΑΚ. Καη απηφ, δηφηη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ πξνζψπσλ 

ηνπ εδ. β΄ ζα πξνζηαηεχνληαλ, νπσζδήπνηε, θαη βάζεη ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ ά. 57 ΑΚ, κε 

ηξφπν ψζηε, απηφ (ην εδ. β΄) λα εκθαλίδεηαη σο πεξηηηφ. Θα επξφθεηην, εηδηθφηεξα, γηα  

πξνζβνιή ηεο εζσηεξηθήο ππφζηαζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, δειαδή, γηα πξνζβνιή ηνπ 

εζσηεξηθνχ - ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπο θφζκνπ ή ησλ ςπρηθψλ ηνπο αγαζψλ, πνπ απνηειεί, 

αλακθηζβήηεηα, πξνζηαηεπφκελν επηκέξνπο ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ.  

 Μνλαδηθφ λφεκα, θαηά ηελ άπνςε απηή, ηεο πξνζζήθεο ηνπ εδ. β΄ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

ε επηζπκία ηνπ λνκνζέηε λα εηζάγεη εηδηθή ξχζκηζε γηα ηελ πξνζηαζία απηνχ εηδηθά ηνπ 

επηκέξνπο ζηνηρείνπ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ζπκβαίλεη κε ην φλνκα (ά. 58 ΑΚ) θαη ηα 

πξντφληα ηεο δηάλνηαο (ά. 60 ΑΚ), ρσξίο, φκσο, εδψ λα ζπληξέρεη δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο 

εμεηδίθεπζεο αλάινγνο κε θάπνηνλ απφ απηνχο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ εηδηθφηεξε ξχζκηζε ζηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο. 

 Δμάιινπ, αλαγλσξίδνληαο ε θξαηνχζα γλψκε φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε παξάλνκε 

πξνζβνιή πξέπεη λα ζπληειείηαη κε αληίζηνηρε πξνζβνιή ηεο ηηκήο, ηεο ζθαίξαο ηνπ 

απνξξήηνπ, ηεο εηθφλαο θιπ. ηνπ λεθξνχ, δελ είλαη (παξά) ζαλ λα αλαγλσξίδεη έκκεζα φηη, ε 

ραξαθηεξηδφκελε ζην εμήο σο κλήκε, πξνζσπηθφηεηα απηνχ (ηνπ λεθξνχ) εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί απηνηειέο έλλνκν αγαζφ, μερσξηζηφ απφ ηελ «ηδία» πξνζσπηθφηεηα ησλ πξνζψπσλ 

ηνπ εδ. β΄, ην νπνίν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δέρεηαη πξνζβνιέο θαη έρεη αλάγθε έλλνκεο 

πξνζηαζίαο, έηζη ψζηε θαη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ πξνζψπνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε 

άζηθησλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχζαλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ.  

Β. ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ Η ΜΝΗΜΗ; 

 Οπσζδήπνηε κεξηθέο εθθάλζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λεθξνχ παχνπλ λα έρνπλ 

αλάγθε πξνζηαζίαο. Γελ είλαη δπλαηφ λα απνηειέζνπλ πηα αληηθείκελν πξνζβνιήο π.ρ. ε πγεία, 

ε δσή, ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα, ν ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο, ην άζπιν ηεο θαηνηθίαο, ην 

πεξηβάιινλ θιπ. Άιιεο, αληίζεηα, πιεπξέο, φπσο π.ρ. ε ηδησηηθή δσή θαη γεληθφηεξα ε ζθαίξα 

ηνπ απνξξήηνπ ηνπ πξνζψπνπ, είηε απηή αθνξά ηελ δεκφζηα είηε ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή (π.ρ. ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ε πξνζσπηθή ηνπ αιιεινγξαθία, ηα πξνζσπηθά ηνπ κπζηηθά), ε 
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 Δ. Βαιαβάλε - Πνιαηίδνπ, Εεηήκαηα κεηαζαλάηηαο πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, Αξκ. ΝΒ ,́ ζ. 667 επ. 
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εηθφλα, ε ηηκή θιπ. είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνζβιεζνχλ παξάλνκα θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ 

πξνζψπνπ, έηζη ψζηε λα γίλεηαη ιφγνο, φρη γηα κεηαζαλάηηα πξνζσπηθφηεηα αιιά γηα αλάγθε 

κεηαζαλάηηαο πξνζηαζίαο ηεο ελ δσή πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λεθξνχ. 

 Μεηά, ινηπφλ, ην ζάλαην ηνπ πξνζψπνπ ε πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 

αλαηίζεηαη απφ ην λφκν ζηα πξφζσπα ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ ά. 57 ΑΚ, σο ζεκαηνθχιαθέο 

ηεο, αθνχ ν ίδηνο ν πξνζβαιιφκελνο (λεθξφο) δελ είλαη πηα ζε ζέζε λα ηελ πξνζηαηεχζεη θαη 

ιφγσ ηεο ζηελφηεηαο ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, απφ ηελ νπνία θαη ηεθκαίξεηαη ε αγάπε θαη ν 

ζεβαζκφο ηνπο πξνο ην λεθξφ. Σν δηθαίσκα ησλ πξνζψπσλ απηψλ απνηειεί φρη έθθαλζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο επί ηεο «ηδίαο» πξνζσπηθφηεηαο, αιιά ίδην δηθαίσκα «ππεξάζπηζεο» ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λεθξνχ, ηελ νπνία ηνπο έρεη αλαζέζεη ν λφκνο λα δηαθπιάηηνπλ.  

 Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί, αλ ε δεκνζίεπζε ηεο θσηνγξαθίαο πξνζψπνπ (ζπλήζσο 

δηάζεκνπ, ι.ρ. θαιιηηέρλε ή πνιηηηθνχ) ζην λεθξηθφ ηνπ θξεβάηη ή ε δεκνζίεπζε ηεο 

αιιεινγξαθίαο ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αξρείνπ απνηειεί ή φρη πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ, ελδηαθέξνλ είλαη λα δηαγλσζηεί, αλ ν ίδηνο ν λεθξφο, φζν ήηαλ αθφκε ελ δσή, είρε 

εθθξαζηεί αληίζεηα ζε παξφκνηα κεηαζαλάηηα δεκνζηφηεηα, έρνληαο απαγνξεχζεη ξεηά ηε 

δεκνζίεπζε παξφκνηαο θσηνγξαθίαο ή ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ θιπ. ή αλ είρε, αληίζεηα, 

ζπγθαηαηεζεί ζε απηήλ.  

Κξίζηκν, επίζεο, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πξνζβνιήο ηεο «πξνζσπηθφηεηαο» ηνπ λεθξνχ 

(δηάζεκνπ εζνπνηνχ) απφ ηε δεκνζίεπζε άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ θαη 

ηελ ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ αλίαηε αζζέλεηα απφ ηελ νπνία έπαζρε, είλαη ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο 

ήηαλ πάληα αληίζεηνο ζε παξφκνην ζρνιηαζκφ ηεο πγείαο ηνπ (ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ην 

ζρεηηθφ δεκνζίεπκα δελ πξφζζεηε θάηη ρξήζηκν ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ). ε πεξίπησζε, 

εμάιινπ, πνπ δελ είρε εθθξαζηεί ξεηά παξφκνηα βνχιεζε ηνπ λεθξνχ, ε ζρεηηθή θξίζε ζα 

πξέπεη λα βαζηζηεί ζηηο ζρεηηθέο αληηιήςεηο ή θαη ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ λεθξνχ, πνπ ζα 

ρξεζηκεχζνπλ σο ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ απφδεημε ηνπ παξάλνκνπ ραξαθηήξα ηεο 

πξνζβνιήο.  

Κξηηήξην, ζπλεπψο, γηα ηε δηάγλσζε ηεο χπαξμεο ή φρη πξνζβνιήο πξέπεη λα είλαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ λεθξνχ θαη ην πψο ν ίδηνο ζα αληηδξνχζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

αδηαθφξσο αλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζβνιή πξνζβάιιεη ζπγρξφλσο (άκεζα ή έκκεζα) θαη ηελ 

«ηδία πξνζσπηθφηεηα» ησλ πξνζψπσλ ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ ά. 57 ΑΚ (ή νξηζκέλσλ απφ 

απηά). Απηφ ζπκβαίλεη π.ρ. φηαλ πξνζβάιινληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ζπδχγνπ ή (θαη) ησλ 

ηέθλσλ ηνπ λεθξνχ, πνπ, εμαηηίαο ηεο εηδηθήο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη, 
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πιεγψλνληαη βιέπνληαο δεκνζηεπκέλε ζε εθεκεξίδα ή πεξηνδηθφ ηελ θσηνγξαθία ηνπ 

πξνζθηινχο ηνπο πξνζψπνπ (λεθξνχ) ζην λεθξηθφ ηνπ θξεβάηη. ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, 

κάιηζηα, δελ απνθιείεηαη λα ζηνηρεηνζεηείηαη θαη πξνζβνιή ηνπ αζχινπ ηεο θαηνηθίαο ή ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, αλ ν θσηνγξάθνο θαηάθεξε λα κπεη ζηελ θαηνηθία ηνπο 

κε δφιην ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα θσηνγξαθήζεη ην λεθξφ.  

Πξνζβνιή ηεο «ηδίαο πξνζσπηθφηεηαο» ησλ ζπγγελψλ ηνπ λεθξνχ 
643

 κπνξεί λα λνεζεί 

επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειεπηαίνη πθίζηαληαη λεπξηθφ θινληζκφ εμαηηίαο ηεο 

πξνζβνιήο δηθαηψκαηνο ρξήζεσο ηάθνπ, αιιά θαη φηαλ πξνζβάιινληαη άιιεο εθθάλζεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, φπσο π.ρ. ε ηδησηηθή ηνπο ζθαίξα απνξξήηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ βηβιίν 

ζρεηηθφ κε ηε δσή ηνπ λεθξνχ απνθαιχπηεη, ζπγρξφλσο, εμαηηίαο ηεο ζηελήο ηνπο ζρέζεο κε 

απηφλ θαη πηπρέο ηεο δηθήο ηνπο ηδησηηθήο δσήο. Οη ζπγγελείο απηνί δηθαηνχληαη νπσζδήπνηε 

πξνζηαζίαο βάζεη ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ ά. 57 ΑΚ. 
644

  

2. ΜΕΣΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα νη αξρέο ηεο πξνζηαζίαο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ ζεβαζκνχ 

ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ιφγσ ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο πνπ απνιακβάλνπλ, αιιά 

θαη δηφηη αγγίδνπλ ηε βαζχηεξε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, απνηεινχλ δηεζλψο αληηθείκελν 

αλαλεσκέλνπ ελδηαθέξνληνο. ε λνκηθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ απφδνζε αμίαο ζην αλζξψπηλν 

ζψκα ηνλίζηεθε, φηη «νη βαζηθέο δενληνινγηθέο αξρέο πνπ αθνξνχλ ην ζεβαζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ 

φληνο θαη πνπ επηβάιινληαη ζην γηαηξφ ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ αζζελή, δελ παχνπλ λα ηζρχνπλ 

κεηά ηνλ ζάλαην απηνχ (αζζελνχο)», έηζη ψζηε ν λεθξφο λα εμαθνινπζεί πιαζκαηηθά λα 

ζεσξείηαη, ηνπιάρηζηνλ απέλαληη ζην γηαηξφ, σο αλζξψπηλν νλ, φπσο θαη ν αζζελήο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε δσή. 

 Αλεμάξηεηα φκσο απφ απηφ, ε κεηαζαλάηηα παξαρψξεζε ηνπ ζψκαηνο ζηελ επηζηήκε 

γηα πεηξακαηηζκνχο ή ησλ νξγάλσλ γηα κεηακφζρεπζε, έηζη φπσο νξίδεηαη απφ ην λφκν, 

απνηειεί κεηά ζάλαηνλ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνδηάζεζεο ηνπ ζψκαηνο, πνπ εξκελεχεηαη 

σο εηδηθφηεξε (κεηά ζάλαηνλ) εθδήισζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, κε ηελ έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πξνζψπνπ λα απαγνξεχεη θάζε επέκβαζε 
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 Βι. θαη ηελ απφθαζε ΔθΑζ 1756/1975, ΝνΒ 23, ζ. 1181: «Ζ πξνζβνιή δηθαηψκαηνο ρξήζεσο ηάθνπ δεκηνπξγεί 
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ζην λεθξφ ηνπ ζψκα, αιιά θαη σο κεηά ζάλαηνλ εθδήισζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζσκαηηθήο 

αθεξαηφηεηαο, πνπ εγγίδεη θαη ην δήηεκα ηνπ απαξαβίαζηνπ, κεηά ζάλαηνλ, ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο. 

 Τπνζηεξίρζεθε, ινηπφλ, ραξαθηεξηζηηθά, φηη «ν ζάλαηνο ηνπ αζζελνχο δελ απαιιάζζεη 

ην γηαηξφ απφ ην απφξξεην πνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη». Ζ ζέζε απηή ζηεξίρηεθε ζην 

γεγνλφο φηη, ην απφξξεην απηφ, πνπ επηβάιιεηαη ζε θάζε γηαηξφ, βξίζθεη ηελ ζεκειίσζή ηνπ ζηε 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο, απαξαίηεηε γηα θάζε ηαηξηθή ελέξγεηα, πνπ ηδξχεηαη αλάκεζα ζην γηαηξφ 

θαη ηνλ αζζελή ηνπ θαη πνπ δηαβεβαηψλεη ηνλ αζζελή φηη απηφ πνπ εκπηζηεχεηαη ή πνπ αθήλεη ην 

γηαηξφ ηνπ λα δεη ή λα αθνχζεη, σο αλαγθαίν έκπηζην, δελ ζα απνθαιπθζεί απφ απηφλ.  
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Β΄ ΜΕΡΟ 

Ι . ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ  

1. ΟΡΙΜΟ - ΔΙΑΚΡΙΕΙ 

ην ειιεληθφ δίθαην σο δεκία ελλνείηαη θάζε βιάβε πνπ πξνθαιείηαη ζηα πιηθά ή άπια 

αγαζά ελφο πξνζψπνπ, δειαδή θάζε δπζκελήο κεηαβνιή απηψλ. ηελ έλλνηα ηεο δεκίαο 

πεξηιακβάλνληαη ηφζν ε πεξηνπζηαθή δεκία, δειαδή δεκία ζε αγαζά πνπ έρνπλ πεξηνπζηαθή 

αμία, φζν θαη ε εζηθή βιάβε, δειαδή δεκία ζε κε πεξηνπζηαθά αγαζά, φπσο ε δσή, ε πγεία, ε 

ειεπζεξία, ε ηηκή θιπ., ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ ζσκαηηθή, ηελ ςπρηθή ή ηελ θνηλσληθή 

αηνκηθφηεηα ηνπ πξνζψπνπ.  

Σα αγαζά απηά απνηεινχλ ζηνηρεία ή εθθάλζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παζφληνο. Ζ 

πξνζβνιή ησλ αγαζψλ απηψλ κπνξεί λα έρεη θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, π.ρ. ε πξνζβνιή ηεο 

πγείαο έρεη σο απνηέιεζκα ηε λνζειεία, άξα ηελ θαηαβνιή λνζειείσλ (πεξηνπζηαθή δεκία). 

Αληηζέησο, ε ςπρηθή ηαιαηπσξία, ν πφλνο θιπ., ηα νπνία πθίζηαηαη ν ηξαπκαηηζζείο εμαηηίαο ηνπ 

δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο απνηεινχλ ηελ εζηθή βιάβε. Μπνξεί ινηπφλ ν δεκησζείο λα δεηήζεη ηελ 

πεξηνπζηαθή δεκία αιιά θαη έλα επηπιένλ πνζφ πνπ «αληηζηνηρεί» ζηελ εζηθή ηνπ βιάβε.  

ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη: (i) κε πεξηνπζηαθή δεκία (ΑΚ 299), (ii) 

εζηθή βιάβε (ΑΚ 59, AK 932 εδ. α΄) θαη (iii) ςπρηθή νδχλε (ΑΚ 932 εδ. γ΄). Απφ ηνλ 

ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ (θαίλεηαη λα) πξνθχπηεη, φηη ε «κε πεξηνπζηαθή δεκία» 

απνηειεί ππεξθείκελε έλλνηα, ζηελ νπνία ππάγνληαη σο ππνθείκελεο έλλνηεο ε «εζηθή βιάβε» 

θαη ε «ςπρηθή νδχλε». Έηζη, πξνθχπηεη ε δηάθξηζε κεηαμχ «εζηθήο βιάβεο stricto sensu» θαη 

«ςπρηθήο νδχλεο». Ζζηθή βιάβε stricto sensu είλαη ε κε πεξηνπζηαθή (= κε απνηηκεηή ζε 

ρξήκα) βιάβε πνπ πξνθαιείηαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν απφ ηελ πξνζβνιή (ησλ) 

ζπληειεζηψλ/παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 
645

  

Οη πξνεγεζείζεο δηαθξίζεηο εηδψλ εζηθήο βιάβεο αλαθέξνληαη θαηαξρήλ ζηελ εζηθή 

βιάβε stricto sensu. Καηαξρήλ είλαη αδηάθνξν, αλ ε πξνζβνιή πξνθαιεί ή φρη θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ (ςπρηθφ) πφλν ζηνλ πξνζβιεζέληα. Ζ πξφθιεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ 
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(ςπρηθνχ) πφλνπ κπνξεί, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, λα απνηειέζεη θξηηήξην γηα ηελ έθηαζε ηεο 

βιάβεο θαη ηεο αμηψζεσο απνθαηαζηάζεψο ηεο.  

χκθσλα κε ηνλ ΑΚ ε απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζε ρξήκα. Μνινλφηη νξνινγηθά ε 

απνθαηάζηαζε εζηθήο βιάβεο δελ νλνκάδεηαη απνδεκίσζε αιιά «ηθαλνπνίεζε», θαηαβάιιεηαη 

θαη απηή ζε ρξήκα. Σν εξψηεκα, αλ ε ςπρηθή ζηελαρψξηα, ηαιαηπσξία θιπ. (φπσο νξίδεηαη ε 

εζηθή βιάβε) κπνξεί λα απνηηκεζεί θαη λα εμαγνξαζζεί ρξεκαηηθά, ιχλεηαη ζηελ ζεσξία 

θαηαθαηηθά κε ηελ αηηηνινγία, φηη ηα ίδηα ηα ρξήκαηα δελ αληηθαζηζηνχλ ηελ ζηελαρψξηα, ηνλ 

πφλν θιπ., αιιά κέζσ απηψλ δίλεηαη ζηνλ παζφληα ε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη αγαζά άιια, ε 

απφιαπζε ησλ νπνίσλ ζα απαιχλεη ηνλ πφλν θιπ., θαζψο θαη φηη «απηή θαζεαπηή ε θαηαβνιή 

ησλ ρξεκάησλ απφ ηνλ δεκηψζαληα δεκηνπξγεί ζηνλ παζφληα ηελ αίζζεζε ηεο δηθαηνζχλεο ή φηη 

ηζνθαξίδεηαη κεξηθψο (ε εζηθή βιάβε) δηά ηνπ επράξηζηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ιήςεσο 

ρξεκάησλ επί δεκία ηνπ πξνζβάινληνο» 
646

 

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ 

Ο ειβεηηθφο Αζηηθφο Κψδηθαο (ά. 28) αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ιφγσ πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αιιά πεξηνξίδεη ηελ επηδίθαζή ηεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ξεηά πξνβιέπνληαη απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ. 
647

  

ην δίθαηφ καο, ζχκθσλα κε ηελ ΑΚ 299 «γηα κε πεξηνπζηαθή δεκία νθείιεηαη ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο», δειαδή ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 59 ΑΚ 

θαη 932 ΑΚ. Βέβαηα, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΑΚ 59 είλαη ηφζν επξχ, ψζηε θάζε άιιν παξά 

εμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα ηεο κε ηθαλνπνίεζεο εζηθήο βιάβεο απνηειεί ε ελ ιφγσ δηάηαμε.  

χκθσλα κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ ά. 330, 914, 197 ΑΚ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο, πνπ πξνμελείηαη παξαλφκσο θαη ππαηηίσο, παξέρεηαη 

πάληνηε απνδεκίσζε. Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε ηεο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο (εζηθήο βιάβεο, 

ςπρηθήο νδχλεο) ην ά. 299 ΑΚ ζέηεη ηελ αξρή φηη γηα ηε κε πεξηνπζηαθή δεκία νθείιεηαη 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ «νξίδεη ν λφκνο».  

Ζ ΑΚ 299 νκηιεί πεξί κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο, ελψ νη ΑΚ 59 θαη 932 ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

φξν εζηθή βιάβε. Παξά ηαχηα, ε έλλνηα ηεο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο ζπκπίπηεη κε ηελ έλλνηα 
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ζει. 85 επ. 
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ηεο εζηθήο βιάβεο. Πξαθηηθή ζπνπδαηφηεηα έρεη κφλν ν πξνζδηνξηζκφο, ηί πεξηιακβάλεη ε 

ηειεπηαία. Γηα ηελ ζθνπηκφηεηα ππάξμεσο ζηνλ ΑΚ δηαηάμεσο, φπσο απηή ηνπ ά. 299, ε νπνία 

εθθξάδεη θάπνηα δηάρπηε δπζπηζηία σο πξνο ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο κε θαηαβνιή 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ ππήξραλ έληνλεο αληηξξήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκφο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ Κψδηθα. Σν ά. 299 δελ ππήξρε ζην ζρέδην ηνπ εηζεγεηή νχηε ηεο 

ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ Κψδηθα θαη πξνζηέζεθε κφλν θαηά ηελ ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ 

θεηκέλνπ ηνπ Κψδηθα, απφ θαθή εθηίκεζε ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ ηεο § 253 γεξκΑΚ πνπ 

ρξεζίκεπζε θπξίσο σο πξφηππν. 
648

  

ην γεξκαληθφ φκσο δίθαην, ε δηάηαμε ηεο § 823 BGB έρεη ζηελφηεξε δηαηχπσζε ζε ζρέζε 

κε ηελ αληίζηνηρε, ζε γεληθέο γξακκέο, δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 932 ΑΚ θαη, επίζεο, δελ ππάξρεη 

δηάηαμε αλάινγε κε ην ά. 57 ηνπ δηθνχ καο ΑΚ. Ζ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ππήξμε έξγν 

ηεο λνκνινγίαο πνπ εθάξκνζε θαη εξκήλεπζε ηηο δηαηάμεηο 1 § 1 θαη 2 § 1 GG (Θεκειηψδνπο 

Νφκνπ ηεο Βφλλεο), σο θαηνρπξσηηθέο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο ειεχζεξεο 

αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. πλεπψο, ππάξρεη κηα ινγηθή αθνινπζία αλάκεζα ζηελ 

πεξηνξηζηηθή δηάηαμε ηεο § 253 θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ δπλαηφηεηα επηδηθάζεσο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε, ιφγσ πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Καηά ηνλ 

γεξκαληθφ ΑΚ, ζε αληίζεζε κε ην ά. 297 ηνπ ειιεληθνχ ΑΚ, ε απνθαηάζηαζε ηεο κε 

πεξηνπζηαθήο δεκίαο ρσξεί ζε πξψηε γξακκή in natura, ε ζε ρξήκα απνθαηάζηαζε απνηειεί 

(θαηά ηνλ BGB) εμαίξεζε θαη, ζπλεπψο, ππάξρεη εθεί δηθαηνινγία ηεο § 253, φηη δειαδή ε 

ρξεκαηηθή απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο δεκίαο παξέρεηαη, φπνπ ν λφκνο ξεηά ην επηηάζζεη. 
649

 

 ηελ αλαδήηεζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ν λνκνζέηεο ηνπ γεξκαληθνχ ΑΚ 

νξηνζέηεζε ηφζν ζηελά ηε δπλαηφηεηα κηαο ρξεκαηηθήο απνδεκηψζεσο γηα κε πεξηνπζηαθέο 

δεκίεο, κπνξεί λα δηαγλσζηνχλ εθηφο απφ ζηαζκίζεηο πνπ ζήκεξα πιένλ δελ ηζρχνπλ, θαη ιφγνη, 

ζηνπο νπνίνπο θαη ζήκεξα δελ κπνξεί θαλείο λα αξλεζεί θάπνηα ζεκαζία. Σέηνηνη ιφγνη είλαη ν 

θφβνο γηα κηα αραλή επέθηαζε πεξηπηψζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο σο κε 

πεξηνπζηαθέο δεκίεο, αιιά θαη ε αλεζπρία γηα «εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο ηηκήο», φπσο ζπρλά 

ζπκβαίλεη ζήκεξα. 
650

 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε 299 ΑΚ «γηα κε πεξηνπζηαθή δεκία νθείιεηαη ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο». Δληχπσζε πξνμελεί ακέζσο, φηη ειιείπεη ε 
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ιέμε “nur” (=κφλνλ) θαη’ αληίζεζε πξνο ηε § 253 γεξκΑΚ, πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί σο πξφηππν 

θαη ζηελ νπνία νξίδεηαη «Έλεθα δεκίαο, ε νπνία δελ είλαη πεξηνπζηαθή δεκία, κπνξεί λα δεηεζεί 

απνδεκίσζε (ηθαλνπνίεζε ζε ρξήκα) κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο».  

Καηά κία γλψκε, 
651

 δεδνκέλνπ φηη ην ά. 299 ΑΚ δελ επηηάζζεη θάηη άιιν, απιψο 

δηαπηζηψλεη ην πεξηερφκελν ησλ θαζνξηδφλησλ ηθαλνπνίεζε νξηζκψλ ηνπ λφκνπ εξσηάηαη, 

κήπσο ε δηάηαμε ζέιεη λα ηνλίζεη ηε δηάθξηζε ησλ δχν φξσλ, απνδεκίσζε θαη ηθαλνπνίεζε. 

Αιιά ηνχην ζα ήηαλ απιντθή επεμήγεζε κε απνηεινχζα πάλησο αληηθείκελν λνκνζεηηθήο 

ξπζκίζεσο. Δπνκέλσο, θαηά ηε γλψκε απηή, δελ είλαη δπλαηφ λα εξκελεπζεί αιιηψο ε δηάηαμε 

παξά σο απνθιείνπζα ρξεκαηηθή επαλφξζσζε εζηθήο βιάβεο ζε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηελ 

νπνία εηδηθψο δελ επηηξέπεη απηή ν λφκνο, είηε ν ΑΚ, είηε άιινο ηζρχσλ ή κέιισλ λα ηζρχζεη 

λφκνο. Απνδνηέα είλαη, δειαδή, ε απηή έλλνηα ηελ νπνία έρεη θαη ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ 

γεξκαληθνχ Κψδηθα σο εάλ ππήξρε ε ιέμε «κφλν». Όζν θαη αλ ε παξάιεηςε απηή δείρλεη ηνπο 

δηζηαγκνχο ηνπ Έιιελα λνκνζέηε δελ θαίλεηαη δπλαηφ, θαηά ηελ ίδηα γλψκε, λα ζηεξίδεη κηα 

δηαθνξεηηθή εξκελεία ηεο δηάηαμεο. 652
  

Καηά ηε δεχηεξε γλψκε, 
653

 ην γεγνλφο φηη παξαιείθζεθε απφ ηε δηάηαμε ηνπ ά. 299 ΑΚ ε 

ιέμε «κφλν» ηεο αληίζηνηρεο δηάηαμεο 253 ηνπ γεξκΑΚ ηελ νπνία είρε σο πξφηππν, δελ είλαη 

ηπραίν θαη ζηελ κέρξη ηψξα ζπδήηεζε δελ έρεη ηχρεη ηεο αλάινγεο πξνζνρήο. Δάλ δελ ζεσξεζεί 

ηπραία ε παξάιεηςε απηή, δελ είλαη αλαγθαίν λα δερζεί θαλείο, ελφςεη ηνπ γξάκκαηνο ηνπ ά. 299 

ΑΚ, φηη ε δηάηαμε απηή απαγνξεχεη γεληθά ηε ρνξήγεζε αμηψζεσο γηα ηθαλνπνίεζε ελφο κε 

πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο θαη ηελ επηηξέπεη κφλν ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο. Κάιιηζηα κπνξεί θαλείο, θαηά ηελ άπνςε απηή, ηελ νπνία ζεσξνχκε νξζφηεξε, λα 

πξνζδψζεη ζην ά. 299 ΑΚ ηελ έλλνηα, φηη εηζάγεη κηα γεληθή αξρή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε 

απφθαζε γηα ην αλ ζα ρνξεγεζεί κία αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο 

πνπ πξνβιέπνπλ κηα ηέηνηα αμίσζε, πξέπεη λα ιεθζεί αλάινγα κε ηελ πιήξσζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ηεο. Ζ πηνζέηεζε απηήο ηεο εξκελεπηηθήο εθδνρήο είλαη ζπλεπέζηεξε, θαηά ηε 

γλψκε καο, κε βάζε πξσηίζησο ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο ΑΚ 299. Γελ πξέπεη λα 

ιεζκνλείηαη, εμάιινπ, φηη αθεηεξία θάζε εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε γξακκαηηθή 

δηαηχπσζε (ηεο εθάζηνηε δηάηαμεο), ε νπνία ηαπηφρξνλα «ραξάζζεη θαη ην απψηαην φξην ηεο 
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εξκελείαο», 
654

 δεζκεχνληαο κάιηζηα θαη ηνλ δηθαζηή ν νπνίνο νθείιεη λα ζέβεηαη ηελ 

πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αξρή ηεο δηαθξίζεσο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζεζπίδεη ην α. 26 . Ζ 

επηινγή ηνπ Έιιελα λνκνζέηε λα δηαθνξνπνηεζεί, ελ πξνθεηκέλσ, φζνλ αθνξά ζηε δηαηχπσζε 

ηνπ ά. 299, απφ ην γεξκαληθφ ΑΚ είλαη ζπλεηδεηή, δηφηη δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ιφγνο γηα 

«αβιεςία» ή «παξάιεηςε» ηέηνηαο έθηαζεο, έηζη ψζηε λα ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε βαζηθέο 

αξρέο πνπ δηέπνπλ ην ππνζχζηεκα ηεο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο. Ζ γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ ά. 

299, ζε κηα πξψηε αλάγλσζε, θαίλεηαη ζηελή, αθνχ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε νθείιεηαη «ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο». Δάλ ιάβνπκε, φκσο, ππφςε θαη ηνλ ζθνπφ ηθαλνπνίεζεο ηεο 

κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο, ζα δηαπηζηψζνπκε, φηη ην εχξνο εθαξκνγήο ηφζν ηεο ΑΚ 59, φζν θαη 

ηεο ΑΚ 932 δηαζηέιιεηαη ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε ζπαλίσο αλεπξίζθεηαη πεξίπησζε πνπ δελ 

εκπίπηεη ζηνλ πξνζηαηεπηηθφ ηζηφ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο δηάηαμεο, επί ηε βάζεη ηδίσο ηνπ 

εξκελεπηηθνχ θξηηεξίνπ ηεο ηεινινγηθήο δηαζηνιήο. πλεπψο, ην γξάκκα ηεο ΑΚ 299, ην νπνίν 

είλαη ad hoc ην βαξχλνλ εξκελεπηηθφ θξηηήξην ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνλ ζθνπφ ηεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο καο νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη δελ απνθιείεηαη λα ζπληξέρεη ην πξαγκαηηθφ ηεο ΑΚ 59 θαη ζε πεξηπηψζεηο  

αζέηεζεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο. 

ηελ πεξίπησζε π.ρ. πνπ πξνθιήζεθε απνδεδεηγκέλα απφ κηα παξάλνκε πξάμε, κηα κε 

πεξηνπζηαθή δεκία, ηφηε είλαη νξζφ, λα ζεσξεζεί φηη έρεη ππνρξέσζε ν δηθαζηήο, ζχκθσλα κε 

ην ά. 932 εδ. α΄ ΑΚ λα επηδηθάζεη ζηνλ δεκησζέληα, κηα εχινγε απνδεκίσζε ζε ρξήκα, ιφγσ ηεο 

πξνθιεζείζαο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο. Ζ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δηθαζηή πεξηνξίδεηαη απιψο 

ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ιφγσ ηθαλνπνηήζεσο. Αιιηψο είλαη ην 

πξάγκα επί πξνζβνιψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. ηηο πξνζβνιέο απηέο ππάξρεη θφβνο γηα κηα 

αραλή επέθηαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο, δηφηη, ν θχθινο ησλ πξνζβνιψλ, πνπ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ αληηιεπηέο, σο κε πεξηνπζηαθέο δεκίεο, είλαη απέξαληνο. Ο δηθαζηήο ηφηε κφλν πξέπεη λα 

επηδηθάζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο, φηαλ  είλαη δηαπηζησκέλν, κε βάζε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φηη ην είδνο θαη ν ηξφπνο ηεο παξαβηάζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, δηθαηνινγεί ηνχην απφ αμηνινγηθή ζθνπηά, επνκέλσο, επί ζνβαξψλ πξνζβνιψλ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Αλ γίλεη απνδεθηή ε ππνζηεξηδφκελε απφ ηε δεχηεξε αλσηέξσ γλψκε εξκελεία ηνπ ά. 299 

ΑΚ, ήηνη φηη δελ είλαη ηπραία ε παξάιεηςε ηεο ιέμεο «κφλν» (“nur”) ηεο αληίζηνηρεο δηάηαμεο 

253 BGB θαη φηη δελ πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ ΑΚ 299 ε απηή έλλνηα ηελ νπνία έρεη θαη ην 
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αληίζηνηρν αλσηέξσ άξζξν ηνπ γεξκαληθνχ ΑΚ, σο εάλ ππήξρε ε ιέμε «κφλν» γίλεηαη θαλεξφ, 

φηη ην άξζξν απηφ εξκελεχεηαη ζε ζπκθσλία κε ην ά. 2 § 1 θαη 5 § 1  θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί αλίζρπξν, σο αληηζπληαγκαηηθφ. 
655

  

Ο απνθιεηζκφο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο ελδνζπκβαηηθήο 

επζχλεο, πνπ νθείιεηαη, θαηά ηελ θξαηνχζα ζήκεξα γλψκε, ζηελ χπαξμε ηνπ ά. 299 ΑΚ, κπνξεί 

λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ επξχηεξε αλσηέξσ εξκελεία ηνπ ά. 299. Άιισζηε κπνξεί θάιιηζηα λα 

ρνξεγεζεί απνδεκίσζε ζε ρξήκα ζχκθσλα κε ην ά. 59 ΑΚ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξαβηάζεσο κηαο ζπκβαηηθήο ππνρξεψζεσο, φηαλ ζπγρξφλσο πξνμέλεζε ζεκαληηθή βιάβε ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δαλεηζηή θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηθαηψκαηνο πεξί απαξαβίαζηνπ 

ηεο θπζηθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο.  

Ζ παξάβαζε κηαο ζπκβαηηθήο ππνρξεψζεσο είλαη ελδερφκελν, απηή θαζεαπηή, λα 

απνηειεί πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη λα δεκηνπξγήζεη πνιιέο θνξέο ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ρεηξφηεξε απφ ηελ πξνθαινχκελε ζπλεπεία ηεο αδηθνπξαμίαο. Έηζη, π.ρ. ε αζέηεζε 

ζπκθσλίαο απφ ηαμηδησηηθφ πξάθηνξα ή απφ μελνδφρν είλαη δπλαηφ λα έρεη ζπλέπεηα λα ράζεη 

θαλείο ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο, κε απνηέιεζκα λα δνθηκάζεη έληνλε ζηελαρψξηα. 
656

 Καη απηφ, 

αληίζεηα κε ηελ θξαηνχζα άπνςε, 
657

 εληειψο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε παξάβαζε ζπκβαηηθήο 

ππνρξέσζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πιεξνί θαη ην πξαγκαηηθφ κηαο παξάλνκεο πξάμεο 

ηνπ νθεηιέηε απέλαληη ζην δαλεηζηή ηνπ. 

Με ηελ πξνηεηλφκελε αλσηέξσ εξκελεία ηνπ ά. 299 ΑΚ θαη ηελ πεξαηηέξσ παξαδνρή, φηη 

ε έληνλε δηαηάξαμε ηεο ςπρηθήο εξεκίαο, πνπ πξνθαιείηαη απφ αζέηεζε ελνρηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ππάγεηαη ζηα ά. 57 θαη 59 ΑΚ, δηθαηνινγείηαη επηδίθαζε ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε επί αζεηήζεσο ελνρηθήο ππνρξέσζεο ε νπνία δελ απνηειεί 

ζπγρξφλσο θαη αδίθεκα. Τπέξ ηεο απφςεσο φηη «ε 299 ΑΚ δελ απνηειεί πξφζθνκκα γηα ηελ 

επηδίθαζε εζηθήο βιάβεο θαη ζηελ πεξίπησζε αζεηήζεσο ελνρηθήο ππνρξέσζεο, ζπλεγνξεί θαη 

ην φηη νη πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηεη ε ΑΚ 932 ζπληζηνχλ ηαπηφρξνλα πξνζβνιέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο». 
658
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Πξφθιεζε εζηθήο βιάβεο απφ ηελ πξνζβνιή πεξηνπζηαθψλ ελλφκσλ αγαζψλ ζεκαίλεη φηη 

ζπκπξνζβάιινληαη θαη αγαζά ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ παξαδνρή απηή, ήηνη φηη θάζε εζηθή 

βιάβε πξνέξρεηαη απφ ηελ πξνζβνιή θάπνηνπ αγαζνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαζψο θαη φηη ην ά. 

59 ζε ζπλδπαζκφ πξνο ην ά. 57 ΑΚ παξέρεη δηθαίσκα ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηεο εζηθήο 

βιάβεο ζε θάζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζπλεγνξεί ππέξ ηεο απφςεσο, φηη 

είλαη δπλαηή ε επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ζηνλ ππνζηάληα εζηθή βιάβε απφ ηελ 

αζέηεζε ελνρηθήο ππνρξεψζεσο ηνπ νθεηιέηε. ηελ επζχλε απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, ε 

απνδνρή ηεο δπλαηφηεηαο γηα απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο κε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

είλαη επρεξέζηεξε, ελφςεη ηνπ φηη ε εθ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ επζχλε δελ είλαη κελ γλήζηα 

αδηθνπξαθηηθή επζχλε, πξαγκαηηθά φκσο δηαπιάζζεηαη απφ ην λφκν θαηά ην πξφηππν ηεο 

επζχλεο απφ αδηθνπξαμία. 
659

 

3. ΔΟΓΜΑΣΙΚΗ - ΘΕΨΡΗΣΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΨΗ ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

Ζ πξψηε άπνςε αηηηνινγεί ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ - ζε πεξηπηψζεηο δεκίαο κε 

απνηηκεηψλ ζε ρξήκα αγαζψλ - κε ηελ αξρή ηεο «ηθαλνπνηήζεσο» ηνπ αηζζήκαηνο δηθαίνπ 

(Genugtuung), 
660

 ην νπνίν πξνζεβιήζε. Σελ ζεσξία απηή απερνχλ θαη δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ «ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο», ζηε δπλαηφηεηα 

δειαδή επηδηθάζεσο ελφο ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζην ζχκα κηαο πξάμεσο, ε νπνία ζηξεθφηαλ 

ελαληίνλ ελφο ηδησηηθνχ δηθαηψκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ην αίζζεκα δηθαίνπ.  

Παξαιιαγή ηεο ζεσξίαο απηήο απνηειεί ε άπνςε, ε νπνία αλαγλσξίδεη ζηελ 

«ηθαλνπνίεζε» κηα «εμηζνξξνπεηηθή» ιεηηνπξγία, κε ηε δεκηνπξγία, ράξε ζηελ επηδίθαζε ελφο 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζην ζχκα, επράξηζησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηθαλψλ λα απαιχλνπλ ηε δπζάξεζηε 

θαηάζηαζε πνπ πξνθάιεζε ε πξνζβιεηηθή ελέξγεηα, ηθαλνπνηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην 

αίζζεκα ηνπ δηθαίνπ. 
661

 Ζ άπνςε απηή ζεκειηψλεηαη ζε ςπρηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ιχπε ή ε 

νξγή, ή ςπρνζσκαηηθνχο, φπσο ν πφλνο θ.ν.θ., νη νπνίνη απνηεινχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε ελφο αηφκνπ ζε κηα πξνζβιεηηθή ελέξγεηα, ζεκέιην ηδηαίηεξα αλαζθαιέο θαη πνηθίιν 

πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε ρξεκαηηθή απνηίκεζή ηνπ.  
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 Απνδερφκελε ελ κέξεη ηελ αξρή ηεο «ηθαλνπνηήζεσο» ηνπ δηθαίνπ, ε ζεσξία ηνπ 

«παξαπηψκαηνο» δέρεηαη σο κέζν γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ηελ εμίζσζε ηεο 

ελνρήο ηνπ δξάζηε πξνο έλα ρξεκαηηθφ πνζφ, κε άιια ιφγηα ηε «ρξεκαηνπνίεζε» ηνπ 

παξαπηψκαηνο. Ζ εμηιαζηηθή απηή εξκελεία ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ιφγσ εζηθήο 

βιάβεο, ελαξκνληζκέλε ίζσο πξνο ηα ρξηζηηαληθά ηδεψδε, δχζθνια βξίζθεη έδαθνο ζηε δηθαητθή 

ηάμε ζχγρξνλσλ αλεπηπγκέλσλ θνηλσληψλ. Βαζηθφ αληεπηρείξεκα πνπ πξνβάιιεηαη θαηά απηήο 

είλαη, φηη ζηα πιαίζηα ηεο αζηηθήο λνκνζεζίαο δελ είλαη απνδεθηή θαη ε έλλνηα ηεο ηδησηηθήο 

πνηλήο, φπσο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξίζεη θαλείο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ηξσζέληνο αηζζήκαηνο 

ηνπ δηθαίνπ, δηφηη ζα νδεγνχζε ζε επαλαπνηληθνπνίεζε ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ ή αληίζηξνθα ζηελ 

απφξξηςε ηνπ δηαπξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηεο ελνρηθήο ζρέζεο. 

 Χζηφζν, θακία απφ ηηο απφςεηο πνπ αλαθέξζεθαλ δελ είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, νξζή, 

δηφηη θακία εμ απηψλ δελ πξνζθέξεη ζηαζεξφ ππφβαζξν γηα ηε δνγκαηηθή ζεκειίσζε ηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Οξζφηεξν ζα ήηαλ, ίζσο, «κε αλάινγε 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο απνθαηαζηάζεσο ηεο πξνηέξαο θαηαζηάζεσο (ΑΚ 297), λα δερζνχκε, 

φηη κε ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο επηδηψθεηαη ε επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ 

πξνεγνχκελε εζηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ηζνξξνπία». 
662

 Ζ ηζνξξνπία απηή ππάξρεη εθφζνλ 

αλαγλσξίδνληαη νη κε πεξηνπζηαθέο αμίεο σο πξνζηαηεπηέν αγαζφ θαη εθφζνλ, ζε πεξίπησζε 

πξνζβνιήο ηνπο, είλαη δπλαηή ε κε θάζε κέζν απνθαηάζηαζή ηνπο. Ζ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

κπνξεί λα ζπληειέζεη θαη απηή ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αμηψλ, ε νπνία δηαηαξάρζεθε απφ ηελ πξνζβιεηηθή ελέξγεηα. Κάηη ηέηνην είλαη, σζηφζν, 

ηδηαίηεξα δπζρεξέο ζηελ πξάμε, φζνλ αθνξά ζε πεξηπηψζεηο πξνζβνιψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ζην δηαδίθηπν ιφγσ ηεο έληαζεο θαη ηεο έθηαζεο πνπ απηέο ιακβάλνπλ. 
663

 

Υσξίο λα νδεγεί ζε κηα πιηζηηθή ζεψξεζε ηεο έλλνηαο ηεο εζηθήο βιάβεο θαη ηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεψο ηεο, ε εξκελεία απηή νδεγεί ζε κηα αληηθεηκεληθφηεξε αληίιεςε ηεο 

κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο, απνζπαζκέλεο ηφζν απφ ςπρνινγηθά θξηηήξηα φζν θαη απφ έλα αζαθέο  

πεξί δηθαίνπ αίζζεκα. 
664

 Ζ αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ιφγσ εζηθήο βιάβεο, είλαη 

αζηηθή αμίσζε απνθαηαζηάζεσο δεκίαο, πνπ απιψο θαη κφλν εκθαλίδεη απέλαληη ζηηο ινηπέο 
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 Βι. έηζη νξζά Η. Καξάθσζηαο, ΝνΒ 34, ζει. 1390. 

663
 Βι. γηα ηνλ ζρεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ, ζην Α  ́Μέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ππφ ΗΗ, Β 11 δ. 
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 Ζ επηρεηξεκαηνινγία απηή αλαπηχζζεηαη αλαιπηηθά ζε Η. Καξάθσζηα, ΝνΒ 34, ζει. 1390, φπνπ θαη πεξαηηέξσ 

παξαπνκπέο. 
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αζηηθέο αμηψζεηο απνθαηαζηάζεσο δεκίαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη αλαθέξεηαη ζε κε πεξηνπζηαθέο 

δεκίεο. 
665

  

4. ΚΟΠΟ ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ (RATIO) 

ηε ζχγρξνλε επνρή ηεο κεραλνθξαηίαο θαη ηνπ βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ, νη θίλδπλνη 

πξνζβνιήο κε πεξηνπζηαθψλ αγαζψλ ζπλερψο απμάλνληαη, ν δε αληίθηππνο ζηελ ςπρηθή 

ζπγθξφηεζε ηνπ πξνζψπνπ ζπλεπεία ησλ πξνζβνιψλ απηψλ, θπξίσο φηαλ γίλεηαη δηακέζνπ ησλ 

απνθαινχκελσλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, γίλεηαη εληνλφηεξνο. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, ν 

δηθαζηήο λα αληαπνθξηζεί ζηελ πςειή απνζηνιή ηνπ γηα ηελ έλλνκε αλαγλψξηζε θαη πξνζηαζία 

ηεο εζηθήο βιάβεο, δελ πξέπεη, φπσο παξαηεξεί θαη ν Hubmann, 
666

 λα είλαη απιφο δέθηεο 

θαλφλσλ δηθαίνπ, αιιά νθείιεη πξνεγνπκέλσο λα δηαπιάζζεη ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα 

πξνζαξκφζεη ην πεξί αμηψλ αίζζεκά ηνπ, πξνο ηηο αμίεο πνπ δηακφξθσζε ν πνιηηηζκφο, ψζηε λα 

κπνξεί κε ζρεηηθή αζθάιεηα λα πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε αμηψλ θαη ζπκθεξφλησλ, αθφκε θαη 

εθεί πνπ εκθαλίδνληαη λέεο θαηαζηάζεηο θαη λέα αληηθεηκεληθά δεδνκέλα θαη λα απνηηκά έηζη, κε 

ιεπηφ αίζζεκα επζχλεο, πξνζβαιιφκελα αγαζά πνπ ζπλδένληαη κε ην πξφζσπν ηνπ 

δεκησζέληνο, δειαδή απνηεινχλ εθθάλζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ 

νπνία ν δηθαζηήο πξέπεη λα πξνβεί ζε επηινγή ή ηεξάξρεζε, κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ θαη κε 

πεξηνπζηαθψλ αγαζψλ, ελφςεη θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ ά. 2 § 1 θαη 5 § 1 ., αλακθίβνια νθείιεη 

λα αλαγλσξίζεη ππεξνρή ζηα εζηθά αγαζά. 

Δπηζεκαίλεηαη, ζπλήζσο, φηη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ζθνπεί, 

αθελφο κελ, λα ζπληειέζεη ζηελ κείσζε ή ηελ εμάιεηςε ηνπ ςπρηθνχ ηξαπκαηηζκνχ απφ ηελ 

πξνζβνιή κε ηε δεκηνπξγία αηηίαο πξνο θάπνηα ςπρηθή επθνξία, αθεηέξνπ δε, λα ρνξεγήζεη 

ζηνλ παζφληα ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, πνπ απαηηείηαη, γηα λα ππεξληθήζεη ή λα κεηψζεη ηνπο 

ςπρηθνχο πφλνπο θιπ., ηνπο νπνίνπο απηφο ππέζηε. 
667

  

Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο εζηθήο βιάβεο πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο θαη εηδηθφηεξα εληνπίδεηαη ζην αλ κπνξεί ή πξέπεη ε απνθαηάζηαζε 

απηήο λα γίλεη κε θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Δπηζεκαίλεηαη, θπξίσο, ε αληηθαηηθφηεηα 
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αλάκεζα ζηελ πξνζβνιή ελλφκσλ αγαζψλ πνπ, απφ ηε θχζε ηνπο, δελ είλαη επηδεθηηθά 

ρξεκαηηθήο απνηηκήζεσο, θαη ζην ρξεκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο απνθαηαζηάζεσο. 
668

  

ηελ πεξίπησζε πιηθήο δεκίαο, ε βαζηθή πξνυπφζεζε επίηεπμεο ηνπ επηδησθφκελνπ κε ηελ 

απνδεκίσζε ζθνπνχ, πνπ είλαη θαηά θχξην ιφγν ε επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ 

πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ή ζε ηέηνηα παξεκθεξή, επηηπγράλεηαη επρεξψο κε ην ρξήκα. 

Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε απνθαηαζηάζεσο ηεο εζηθήο βιάβεο, θάηη ηέηνην δελ είλαη επρεξέο, 

ελφςεη ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα δεκία ζπληεινχκελε εμ νξηζκνχ ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ 

αλζξψπνπ, ζηελ χπαξμε θαη ηα φξηα ηεο νπνίαο επηδξνχλ θπκαηλφκελνη θαη αζηάζκεηνη 

παξάγνληεο. Άιινο ιφγνο δηζηαγκψλ είλαη ν θφβνο θαηαρξήζεσο ηεο αμηψζεσο γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο ή αθφκε ππέξκεηξεο επεθηάζεσο ηνπ χςνπο ησλ 

επηδηθαδνκέλσλ ρξεκαηηθψλ ηθαλνπνηήζεσλ θαζψο θαη ν θφβνο θάπνηαο «εκπνξεπκαηνπνίεζεο» 

ησλ ζπλδεκέλσλ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα εζηθψλ αγαζψλ. 
669

  

Απφ ηελ ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ηηο πνηθίιεο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, κε ηελ θαηαδίθε ηνπ ππαηηίνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηελ εζηθή βιάβε 

απηνχ πνπ έρεη πξνζβιεζεί, ηδίσο δε κε ηελ πιεξσκή ρξεκαηηθνχ πνζνχ, δελ απνθαζίζηαηαη, 

«δελ εμαθαλίδεηαη ε δεκία πνπ έγηλε ζην θαζαξψο εζηθφ αγαζφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αιιά ε 

ηθαλνπνίεζε απηή επηδηψθεη λα ακβιχλεη σο έλα βαζκφ ηα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ  

πξνθιήζεθαλ ζηνλ πξνζβιεζέληα». 
670

 Με άιια ιφγηα, ζθνπφο είλαη λα απαιπλζεί ε ςπρηθή 

δηαηαξαρή ή ε κείσζε ηεο θνηλσληθήο ππφιεςεο ηνπ πξνζβιεζέληνο. 
671

 Δπνκέλσο, νξζφηεξν 

είλαη λα γίλεη δεθηφ, φηη ε επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απνζθνπεί, θαηά ην κέγηζην 

δπλαηφ, ζηελ επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνεγνχκελε εζηθή θαη θνηλσληθή ηζνξξνπία 

ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν απηφ, ειπίδεηαη, φηη ζα απνθεπρζνχλ πνιχπινθεο θαηαζθεπέο, πνπ 

πεξηπιέθνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή θαη δελ νδεγνχλ ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Χζηφζν, ε 

πνιππινθφηεηα απηή είλαη, σο έλα βαζκφ δηθαηνινγεκέλε, αθνχ ε πξνζβνιή εζηθψλ αγαζψλ 

«αληηζηαζκίδεηαη» κε ηελ παξνρή θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ αληαιιάγκαηνο. 
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5. ΦΕΗ ΑΚ 59 ΚΑΙ ΑΚ 932 

 ε απηφ ην ηκήκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, εμεηάδεηαη κε γεληθφ ηξφπν ε ζρέζε ησλ δχν  

δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ καο Κψδηθα πνπ πξνβιέπνπλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε. 

Γηα ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα ζα γίλεη ιφγνο ζηα νηθεία θεθάιαηα. 

 Πξψηα απφ φια, ε ΑΚ 59 δηαθνξνπνηείηαη, θαη’ έθηαζε, έλαληη ηεο ΑΚ 932, θαζφζνλ 

ελψ ε ηειεπηαία αλαγλσξίδεη σο κέζν ηθαλνπνίεζεο ηεο εζηθήο βιάβεο κφλν ηελ θαηαβνιή 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ε ΑΚ 59 πξνβιέπεη θαη άιια κέζα ηθαλνπνίεζεο, 
672

 δειαδή δεκνζίεπκα ή 

νηηδήπνηε (άιιν) επηβάιιεηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο. Ο λφκνο δελ θαηνλνκάδεη άιια κέζα 

ζεξαπείαο ηεο εζηθήο βιάβεο. πλεπψο, απφθεηηαη ν θαζνξηζκφο απηψλ ζηελ θξίζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

Πάληνηε φκσο, πξέπεη λα επηιέγεηαη ην πξνζθνξφηεξν κέζν ζχκθσλα κε ηηο θξαηνχζεο 

θνηλσληθέο αληηιήςεηο, ην δεδνκέλν ρξφλν θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Σέηνηα κέζα 

κπνξεί λα είλαη π.ρ. αίηεζε ζπγγλψκεο, αλάθιεζε αλαιεζψλ ηζρπξηζκψλ, επαλφξζσζε 

δεκνζηεπκάησλ ζηνλ ηχπν ή απάληεζε ζε απηά, δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν δηθαζηηθήο απνθάζεσο - 

229 θαη 369 ΠΚ - απφδνζε ή θαηαζηξνθή θσηνγξαθηψλ, πξνζβιεηηθψλ εγγξάθσλ, 
673

 ζχκβαζε 

κε ηελ νπνία αλαιακβάλεηαη ππφζρεζε αλάθιεζεο ηεο χβξεσο θιπ.
 674 

 

 Ζ ΑΚ 59 έρεη πξαθηηθή ζεκαζία θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε πξνζβνιήο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο δελ απνηειεί αδηθνπξαμία, νπφηε κπνξεί λα εθαξκνζζεί ε ΑΚ 932. Πέξαλ 

ηνχηνπ, ε ΑΚ 932 αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα θάζε εζηθή βιάβε, 

δειαδή θαη φηαλ πξνέξρεηαη απφ αδηθνπξαμία πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο πεξηνπζίαο. Αληηζέησο, ε 

ΑΚ 59 αλαθέξεηαη κφλν ζηηο πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

Τπνζηεξίρηεθε, 
675

 «φηη ν ΑΚ πεξηιακβάλεη δηάηαμε πνπ πξνζηαηεχεη ηελ πξνζσπηθφηεηα 

θαη άξα ε ΑΚ 932 είλαη άρξεζηε, δηφηη δελ είλαη λνεηφ κηα αδηθνπξαμία λα ζίγεη ηελ εζηθή, 

πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή ππφζηαζε ηνπ παζφληνο, ρσξίο λα πιήηηεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ». Άξα, γηα λα γελλεζεί αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηεο κε 

πεξηνπζηαθήο δεκίαο, πξέπεη λα πθίζηαηαη πάληνηε πξαγκαηηθή εζηθή βιάβε, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ πεξί εζηθήο βιάβεο δηάηαμε 

ηεο ΑΚ 932 έρεη ιφγν χπαξμεο, κφλν εθφζνλ δελ ππάξρεη δηάηαμε πεξί πξνζηαζίαο ηεο 
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πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ζπκβαίλεη ζην γεξκαληθφ BGB ή ζην γαιιηθφ Code Civil, νπφηε ε 

πξνζηαζία ηνπ αγαζνχ απηνχ απφ ηελ εζηθή βιάβε επηηπγράλεηαη, είηε κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο 

πεξί απνθαηαζηάζεσο ηεο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο, είηε κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί 

αδηθνπξαμηψλ. 

Δάλ πθίζηαηαη εζηθή βιάβε ιφγσ αδηθνπξαμίαο, επηδηθάδεηαη ππνρξεσηηθψο ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, «εχινγε» θαηά ηελ ΑΚ 932, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, φηη ην χςνο ηεο ζα εμαξηεζεί 

απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε χπαξμε θαη ε βαξχηεηα ηνπ πηαίζκαηνο ηνπ 

δεκηψζαληνο, ε βαξχηεηα ηεο βιάβεο ηνπ δεκησζέληα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δεκηψζαληνο κεηά ηε 

δεκία, νη ζπλζήθεο δσήο θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ κεξψλ θ.ν.θ. Καηά ηελ ΑΚ 59 δελ 

νθείιεηαη κελ «εχινγε» απνδεκίσζε, αιιά ν δηθαζηήο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ην είδνο ηεο 

πξνζβνιήο. 
676

 

Άμηα κλείαο είλαη ελ πξνθεηκέλσ ε ππ’ αξηζκ. 1660/2007 απφθαζεο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 
677

 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο (ΑΚ 932) ππνινγίδεηαη 

θαη κε βάζε ηηο ζπλέπεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην κέιινλ. Μεηαγελέζηεξεο δπζκελείο ζπλέπεηεο 

ηεο αδηθνπξαμίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε βιάβε ηνπ ζψκαηνο ή ηεο πγείαο, νη νπνίεο δελ ήηαλ 

πξνβιεπηέο θαη δελ ειήθζεζαλ ππφςε ζε πξνεγνχκελε δηθαζηηθή απφθαζε, κπνξνχλ λα 

δηθαηνινγήζνπλ πξφζζεηε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε». 

6. ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 

 Σφζν ζηελ εκεδαπή φζν θαη ζηελ αιινδαπή θπξίσο λνκηθή θηινινγία θαη λνκνινγία 

παξαηεξείηαη κηα ηάζε δηεπξχλζεσο ηεο έλλνηαο ηεο δεκίαο θαη απνδεκηψζεσο ψζηε λα 

πεξηιάβνπλ ηφζν ηελ «πιηθή» θαη ηελ «εζηθή βιάβε», φζν θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πιηθήο 

θαη ηεο εζηθήο δεκίαο. 
678

 

 Γελ απνθιείεηαη, ε πξνζβνιή ησλ αγαζψλ - ζπληειεζηψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο λα 

ζπλεπάγεηαη θαη πεξηνπζηαθή δεκία, νπφηε ν πξνζβιεζείο πθίζηαηαη ζπγρξφλσο εζηθή βιάβε 

θαη πεξηνπζηαθή δεκία θαη έηζη, εθηφο απφ ηελ αμίσζε ηθαλνπνηήζεσο ηεο εζηθήο βιάβεο, 

κπνξεί λα γελλεζεί θαη αμίσζε απνδεκηψζεσο απφ αδηθνπξαμία.  
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 Γηα ην εάλ ζε θάζε πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο ηεο εζηθήο βιάβεο πξφθεηηαη γηα εχινγε απνδεκίσζε, βι. Η. 

Καξάθσζηα, ΝνΒ 34, ζει. 1391, ν νπνίνο πξνηείλεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ΑΚ 59 αληί ηεο ΑΚ 932 – ψζηε λα 

απνθεπρζεί ν πεξηνξηζκφο ηνπ εχινγνπ – θαη λα απμεζεί έηζη ην πνζφ πνπ επηδηθάδεηαη σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

677
 ΑΠ 1660/2007, ΝνΒ 56, ζ. 694. 

678
 Π. Εέπνο, Ζ απνθαηάζηαζηο ηεο εζηθήο δεκίαο σο πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ΑΗΓ 1943, ζει. 314. 



Η. ΖΘΗΚΖ ΒΛΑΒΖ 

 

 
 

256 

Έηζη, είλαη δπλαηή θαηά ηελ ΑΚ 57 § 2 αγσγή (αμίσζε) απνδεκηψζεσο, φηαλ ζπληξέρνπλ 

νη πξνυπνζέζεηο ηεο αδηθνπξαμίαο, απαηηείηαη, δειαδή, θαη ππαηηηφηεηα, φηαλ απηή απνηειεί 

πξνυπφζεζε ηεο αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο (ΑΚ 914, 919-921 θαη 922-925), 
679

 θαζψο θαη 

πξφθιεζε (πεξηνπζηαθήο) δεκίαο, π.ρ. κείσζε επαγγεικαηηθήο πίζηεσο ηνπ πξνζβιεζέληνο ή 

αθχξσζε ζπκβνιαίσλ ηξίησλ κε ηελ εηαηξία πνπ δπζθεκίζζεθε. Δμάιινπ ε ζσξεπηηθή 

επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη απνδεκηψζεσο ζηεξίδεηαη θαη ζην γξάκκα ηνπ λφκνπ 

(βι. ΑΚ 59 εδ. α΄: «επηπιένλ»). 
680

 

Δίρε πξνηαζεί - de lege ferenda - φηη, «φπνπ ππάξρεη πεξηνπζηαθή δεκία φζν θαη εζηθή 

βιάβε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πνζνηηθή αλαινγία κεηαμχ ηνπ χςνπο ηεο απνδεκηψζεσο θαη ηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο. Θα ήηαλ εζηθά απαξάδεθην θαη αληίζεην πξνο ηελ επηηαγή ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ ά. 2 § 1 θαη 5 § 1 ., πνπ δίλνπλ ηελ ππεξνρή ζηα εζηθά αγαζά, ην επηδηθαδφκελν 

γηα ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνζφ λα είλαη δπζαλάινγα ρακειφηεξν απφ ηελ απνδεκίσζε 

πνπ επηδηθάζηεθε γηα ηελ πιηθή δεκία πνπ ππέζηε ην αγαζφ». 
681

 

Άμηα κλείαο είλαη ε ππ’ αξηζκ. 73/2004 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Λάξηζαο, 
682

 ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ε θινπή θεξδηζκέλνπ ιαρείνπ, εθηφο απφ πεξηνπζηαθή δεκία πξνθάιεζε ζηνλ 

δηθαηνχρν θαη εζηθή βιάβε, επεηδή απηφο αλαγθάζηεθε λα εκπιαθεί ζε καθξνρξφληνπο 

δηθαζηηθνχο αγψλεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ηνπ απφ ηελ ζε 

βάξνο ηνπ θινπή.  

7. «ΑΠΟΘΕΣΙΚΗ» ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 

 Απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηεο εζηθήο βιάβεο (θαη ηεο ςπρηθήο νδχλεο) 

αληηιακβαλφκαζηε ηελ εζηθή βιάβε ζαλ κείσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο - θαη γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ αληίζηνηρν φξν ζηελ πεξηνπζηαθή δεκία, ζαλ «ζεηηθή» εζηθή βιάβε.  

Αληίζεηα, δελ ζεσξνχκε, φηη πεξηιακβάλεηαη ζηελ εζηθή βιάβε θαη φ,ηη ν αδηθεζείο ζα 

απνιάκβαλε σο πξνζσπηθφηεηα «θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ», αλ δελ 

κεζνιαβνχζε ε άδηθε πξνζβνιή. Με άιια ιφγηα, παξαβιέπνπκε φηη ζηελ εζηθή βιάβε (θαη ηελ 
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ςπρηθή νδχλε) κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη - γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πάιη ηνλ αληίζηνηρν φξν 

ζηελ πεξηνπζηαθή δεκία - θαη ε «απνζεηηθή» εζηθή βιάβε. 

 Ο ΑΚ, ξπζκίδνληαο ηελ απνδεκίσζε, δηαθξίλεη (ζην ά. 298) ηελ πεξηνπζηαθή δεκία ζε 

ζεηηθή θαη απνζεηηθή (δηαθπγφλ θέξδνο). Ρπζκίδνληαο, φκσο, ηελ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, θάλεη 

ιφγν γεληθά γηα «δεκία κε πεξηνπζηαθή», ρσξίο λα θάλεη αλάινγε δηάθξηζε ζε δεκία ζεηηθή θαη 

δεκία απνζεηηθή. Δλ πξνθεηκέλσ, δελ εμεηάδνπκε, αλ πξφθεηηαη γηα θελφ λνκνζεηηθφ (εζειεκέλν 

ή αζέιεην θιπ.), δηφηη είλαη απηνλφεην, θαηά ηε γλψκε καο, φηη φπσο ε πεξηνπζηαθή δεκία 

κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή απνζεηηθή, έηζη θαη ε κε πεξηνπζηαθή δεκία, ε εζηθή βιάβε, κπνξεί λα 

είλαη ζεηηθή ή απνζεηηθή, έζησ θαη αλ ε ηειεπηαία δελ είλαη απνηηκεηή, θαηά θπξηνιεμία, ζε  

ρξήκα. Απηφ πνπ έρεη, θαηά ηε γλψκε καο, ζεκαζία είλαη λα αλαδείμνπκε, ζε απηφ ην ηκήκα ηεο 

κειέηεο, κηα πξαθηηθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηδσκέλε θπξίσο ππφ ην πξίζκα ηνπ 

επξσπατθνχ ρψξνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί φηη δεηήκαηα απνζεηηθήο δεκίαο ή εζηθήο 

βιάβεο απνηεινχλ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην (πέξαλ, δειαδή, ηνπ ειιεληθνχ) πξφζθνξν έδαθνο 

πξνβιεκαηηζκνχ. Γελ πξέπεη, σζηφζν, λα ιεζκνλείηαη φηη ε απνζεηηθή εζηθή βιάβε 

λνεκαηνδνηείηαη νπζηαζηηθά, φηαλ εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο θνξείο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο, δήηεκα ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζην παξφλ έξγν ζηνλ νηθείν 

ηφπν. 
683

  

Πξάγκαηη, ην δήηεκα ηεο ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο έρεη απαζρνιήζεη φρη κφλν ηελ 

ειιεληθή επηζηήκε θαη λνκνινγία αιιά αλαδεηθλχεηαη σο κείδνλνο ζεκαζίαο θαη ζηνλ ρψξν ηνπ 

επξσπατθνχ δηθαίνπ. Δλδηαθέξνπζεο είλαη ελ πξνθεηκέλσ νη πξνηάζεηο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα 

Niilo Jääskinen ηεο 18εο Οθησβξίνπ 2012 ζηελ ππφζεζε C-460/09 Inalca SpA – Industria 

Alimentari Carni Cremonini Spa θαηά Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 
684

 ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ε 

Inalca SpA – Industria Alimentari Carni (ζην εμήο: Inalca) θαη ε Cremonini SpA (ζην εμήο: 

Cremonini) δεηνχλ ηελ αλαίξεζε ηεο δηαηάμεσο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ [λπλ Γεληθφ Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο] ηεο 4εο επηεκβξίνπ 2009, 

T-174/06, Inalca θαη Cremonini θαηά Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία ην λπλ Γεληθφ Γηθαζηήξην 

απέξξηςε ηελ αγσγή ηνπο, κε αίηεκα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη 

ππέζηεζαλ θαηφπηλ ηεο θνηλνπνηήζεσο κε έγγξαθν ηεο 6
εο

 Ηνπιίνπ 1998 εθ κέξνπο ηεο 

Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηηο ηηαιηθέο αξρέο δπζκελψλ γηα απηέο πνξηζκάησλ 

έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, ζην έγγξαθν απηφ αλαθεξφηαλ, φηη επί ζπλφινπ 37.978 ηφλσλ θξέαηνο, 

πνπ εμήρζεζαλ εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ρσξίο θακία ηεισλεηαθή δηαζάθεζε πεξί 
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δηαζέζεσο ζηελ αγνξά ηεο Ηνξδαλίαο, νη 2.272 ηφλνη πξνέξρνληαλ απφ ηελ Ηηαιία. Με ην 

έγγξαθν εθείλν, ε Δπηηξνπή θάιεζε ηηο ηηαιηθέο αξρέο λα αλαδεηήζνπλ ηνλ εμαγσγέα γηα λα 

θηλήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αλαθηήζεσο ησλ επηζηξνθψλ θαηά ηελ εμαγσγή θαη, εθφζνλ 

απνδεηθλπφηαλ ζπλέξγεηα, λα αζθήζνπλ πνηληθή δίσμε. 

Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί, φηη νη αλαηξεζείνπζεο Inalca θαη Cremonini ηζρπξίδνληαη, ρσξίο 

λα αληηθξνπζζνχλ επ’ απηνχ απφ ηελ Δπηηξνπή, φηη έρνπλ απαιιαγεί απφ θάζε θαηεγνξία 

θαηφπηλ εζληθψλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο θηλήζεθαλ κεηά απφ ην ελ ιφγσ έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο ππνζέζεσο, ην Γηθαζηήξην θαιείηαη ηδίσο λα απνθαλζεί επί ηεο 

πξνζεζκίαο παξαγξαθήο ηεο αμηψζεσο απνδεκηψζεσο ιφγσ εμσζπκβαηηθήο επζχλεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη, εηδηθφηεξα, επί ησλ θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αθεηεξία ηεο ελ 

ιφγσ πξνζεζκίαο ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε. 

Δθείλν, φκσο, πνπ ελδηαθέξεη ελ πξνθεηκέλσ είλαη ε ζθέςε ππ’ αξίζκ. 67 ηνπ Δηζαγγειέα, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ηα αηηήκαηα ησλ αλαηξεζεηνπζψλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο θεξφκελεο 

απνζεηηθήο δεκίαο θαη ηθαλνπνηήζεσο ιφγσ εζηθήο βιάβεο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηά». ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ν Δηζαγγειέαο ζπκθσλεί κε ηελ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ, ην νπνίν 

απέξξηςε ηα ελ ιφγσ αηηήκαηα, ζηηο ζθέςεηο ππ’ αξηζκ. 74 θαη 80  ηεο αλαηξεζηβαιινκέλεο 

δηαηάμεσο, θξίλνληαο φηη είλαη αφξηζηα. Λφγσ ηεο ανξηζηίαο ηνπο, κάιηζηα, ηζρπξίδεηαη φηη 

αληηβαίλνπλ ζην άξζξν 44, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν γ΄, ηνπ Καλνληζκνχ Γηαδηθαζίαο ηνπ 

Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ. Ζ πηνζεηνχκελε απηή ζέζε εξείδεηαη ζηελ θξαηνχζα ζηνλ επξσπατθφ 

ρψξν λνκνινγηαθή άπνςε, φηη «γηα ηελ ζηήξημε ησλ αηηεκάησλ απνθαηαζηάζεσο ηεο 

απνζεηηθήο δεκίαο θαη ηεο ηθαλνπνηήζεσο ιφγσ εζηθήο βιάβεο είλαη αλαγθαίν λα 

πξνζθνκηζζνχλ επαξθείο απνδείμεηο». ηελ ίδηα ππ’ αξηζκ. 67 ζθέςε ν Δηζαγγειέαο ηνλίδεη φηη 

«ζπγθεθξηκέλα, γηα απηφ ην είδνο απνδεκηψζεσο - ηθαλνπνηήζεσο, νη ελάγνληεο θέξνπλ ην 

βάξνο απνδείμεσο ηφζν ηεο ππάξμεσο ηεο δεκίαο φζν θαη ησλ ζηνηρείσλ επί ησλ νπνίσλ 

ζηεξίδεηαη ε απνηίκεζή ηεο». Ζ δηαηχπσζε απηή είλαη κελ ζαθήο, φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα 

δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ, φπσο ην βαξνο απφδεημεο, δελ ζα κπνξνχζακε, φκσο, λα ηζρπξηζηνχκε ην 

ίδην θαη σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ελλνηψλ ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ. Με άιια ιφγηα, δίδεηαη ε 

εληχπσζε φηη ελ πξνθεηκέλσ νη έλλνηεο «απνδεκίσζε», «ηθαλνπνίεζε» ή «απνθαηάζηαζε» 

ρξεζηκνπνηνχληαη απαξαιιάθησο ρσξίο ηε δένπζα δνγκαηηθή δηαθνξνπνίεζε. 
685

 Κάηη ηέηνην 

δελ καο ελδηαθέξεη, βεβαίσο, ζην πιαίζην κηαο ελλνηνθξαηηθήο αληίιεςεο (ηελ νπνία ζεσξνχκε 
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εζθαικέλε), αιιά θπξίσο ελφςεη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην πιαίζην ηεο έλλνκεο ηάμεο. Καζεκία 

εμ απηψλ επηηειεί εθείλε ηελ ιεηηνπξγία, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε ratio ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηάηαμεο, έηζη ψζηε νπνηαδήπνηε ηάζε γεληθεχζεσο θαη άθξηηεο ρξεζηκνπνηήζεψο ηνπο λα 

ππνζθάπηεη ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο ζθνπφ.  

Λαβή γηα αληίινγν δίδεη, θαηά ηε γλψκε καο, θαη ε ππ’ αξίζκ. 53 ζθέςε ηνπ Δηζαγγειέα, 

ζηελ νπνία αλαθέξεη επί ιέμεη φηη νη «ιφγνη αλαηξέζεσο πνπ αθνξνχλ ην δηαθπγφλ θέξδνο θαη 

ηελ εζηθή βιάβε πξέπεη λα εμεηαζηνχλ απφ θνηλνχ». Κάηη ηέηνην αλαδεηθλχεη γηα κηα αθφκε 

θνξά έιιεηςε ζαθνχο νξηνζέηεζεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ησλ ηηζέκελσλ πξνβιεκάησλ. Σν 

δηαθπγφλ θέξδνο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε θάπνηα ρξεκαηηθή απνηίκεζε, ελψ θάηη ηέηνην δελ 

ηζρχεη «απηφκαηα» γηα ηελ εζηθή βιάβε. Αληηζέησο, φζνλ αθνξά ζηελ εζηθή βιάβε πξέπεη λα 

πξνεγεζεί ην εξψηεκα, εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε απνζεηηθήο ή κειινληηθήο εζηθήο βιάβεο θαη 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δίδεηαη θαηαθαηηθή απάληεζε αλαδεηνχκε ηξφπν γηα ηελ 

απνθαηάζηαζή ηεο. Ζ θξηηηθή απηή παξαηήξεζε πξνθχπηεη θαηφπηλ ζπλνιηθήο εθηίκεζεο ηνπ 

ζθεπηηθνχ πνπ δηαηππψλεηαη ζηελ ελ ιφγσ ππφζεζε ζηελ νπνία απνθξνχνληαη κε γεληθφηεηα ηα 

ππφ θξίζε αηηήκαηα ησλ αλαηξεζεηνπζψλ, ρσξίο λα επηρεηξείηαη κε ζπλέπεηα κηα θαη’ ηδίαλ 

αμηνιφγεζή ηνπο. Κάηη ηέηνην είζηζηαη, σζηφζν, ζηε λνκνινγία ησλ επξσπατθψλ δηθαζηεξίσλ, 

αθνχ πξνηηκάηαη ε παξαπνκπή ζε πξνεγνχκελε λνκνινγία ηνπο, δίρσο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε 

γηα ην εάλ πιεξνχηαη φλησο ε βαζηθή πξνυπφζεζε νκνηφηεηαο ησλ εθάζηνηε ππφ θξίζε 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, έηζη ψζηε λα ηχρεη εθαξκνγήο ην ίδην πιέγκα λνκηθψλ δηαηάμεσλ . 

πλεπψο, δελ καο απαληά ην επξσπατθφ δηθαζηήξην ηη αθξηβψο ελλνεί σο «απνζεηηθή 

δεκία ή εζηθή βιάβε» θαη πνηέο είλαη νη θαηά ην νπζηαζηηθφ δίθαην πξνυπνζέζεηο, δελ θαίλεηαη 

λα δηαθνξνπνηεί ηελ απνθαηάζηαζε απφ ηελ απνδεκίσζε, ζπγρεφληαο έηζη ηελ εζηθή βιάβε κε 

ηελ πεξηνπζηαθή δεκία, αληίζηνηρα. Γελ καο εθπιήζζεη, ινηπφλ, πνπ ε παξαγξαθή ησλ 

αμηψζεσλ δίδεη ηελ «εχθνιε» ιχζε ζην επξσπατθφ δηθαζηήξην γηα φια ηα αλαθχπηνληα 

δεηήκαηα θαη ηελ ζπλαθφινπζε απφξξηςε φισλ ησλ πξνβαιιφκελσλ αηηεκάησλ. 

8. ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΖΗΜΙΑ  

Α. ΟΡΙΜΟ  

Ζ δεκηνγφλνο ελέξγεηα ηνπ ηξίηνπ, θαηά θαλφλα, αξρίδεη λα αλαδίδεη επηβιαβείο ζπλέπεηεο 

απφ ηφηε πνπ ζα πξνζβιεζεί ην έλλνκν αγαζφ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ο ηξαπκαηηζζείο 

ακέζσο ππνβάιιεηαη ζε ζεξαπεία, δαπαλά ρξήκαηα γηα θάξκαθα, λνζήιεηα, ακνηβή γηαηξνχ, 

βξίζθεηαη ζε αδπλακία λα εξγαζζεί φπσο πξνεγνπκέλσο θαη, έηζη, ράλεη ηα εηζνδήκαηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ. Ζ δηάθξηζε ηεο δεκίαο ζε παξνχζα (ή ελεζηψζα) θαη κέιινπζα γίλεηαη κε βάζε 
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ην θξηηήξην ηνπ ρξφλνπ θαηά ην νπνίν δεηείηαη ε απνθαηάζηαζή ηεο, δειαδή θαηά θαλφλα ην 

ρξφλν εγέξζεσο ηεο αγσγήο. Ζ δεκία ε νπνία έρεη ήδε επέιζεη θαηά ηνλ ηειεπηαίν απηφ ρξφλν 

είλαη παξνχζα, ελψ απηή ε νπνία πξφθεηηαη λα επέιζεη κεηά ην ρξνληθφ απηφ ζεκείν είλαη 

κέιινπζα. 

Έηζη ινηπφλ, κέιινπζα είλαη ε δεκία πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα επέιζεη ζην κέιινλ θαη ε 

έθηαζή ηεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Ζ κέιινπζα ή κειινθαλήο απηή δεκία 

κπνξεί λα είλαη απνζεηηθή ή ζεηηθή. Σν πξψην ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν 

δεκησζείο ζα ράζεη ζην κέιινλ εηζνδήκαηα απφ ηελ εξγαζία ηνπ ζπλεπεία ηνπ ηξαπκαηηζκνχ 

ηνπ ή ην αλήιηθν παηδί ζα ζηεξεζεί δηαηξνθή ηελ νπνία κέρξη ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ παξείρε ν 

παηέξαο ηνπ θαη δελ κπνξεί λα ηνπ παξάζρεη ζην κέιινλ. Σν δεχηεξν ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε 

αλάγθεο γηα δαπάλε πνζνχ πξνο άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δεκίαο, π.ρ. γηα πξφζιεςε νηθηαθήο 

βνεζνχ, γηα θάξκαθα, γηα λέα ζπκπιεξσκαηηθή εγρείξεζε θιπ. 
686

 

 Γίλεηαη γεληθά δεθηφ, φηη απνδεκίσζε κπνξεί λα δεηεζεί (θαη λα επηδηθαζζεί) θαη γηα 

κειινληηθή (πεξηνπζηαθή) δεκία. 
687

 Καηά ηελ θξαηνχζα γλψκε, κειινληηθή είλαη ε δεκία πνπ 

ζα επέιζεη ζην κέιινλ, αδηάθνξν αλ έρεη ήδε αξρίζεη λα επέξρεηαη ή φρη. Καηά ηε γλψκε ηνπ 

Μπαιή, κειινληηθή είλαη ε δεκία πνπ έρεη ήδε αξρίζεη λα επέξρεηαη, δελ έρεη φκσο αθφκα 

επέιζεη νιφθιεξε, αιιά θιηκαθψλεηαη πνζνηηθά ζην κέιινλ. 

Β. ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΤΝΕΠΕΙΕ  

Ζ δηρνγλσκία απηή δελ έρεη κφλν ζεσξεηηθή, αιιά θαη πξαθηηθή ζεκαζία. Αλ 

αθνινπζεζεί ε πξψηε γλψκε (επξεία έλλνηα ηεο κειινληηθήο δεκίαο), απνδεκίσζε κπνξεί λα 

δεηεζεί θαη λα επηδηθαζζεί απφ ηψξα, θαη αλ αθφκα δελ έρεη αξρίζεη ε επέιεπζε ηεο δεκίαο. Αλ 

αθνινπζεζεί ε γλψκε ηνπ Μπαιή (ζηελή έλλνηα ηεο κειινληηθήο δεκίαο), απνδεκίσζε κπνξεί 

λα δεηεζεί θαη λα επηδηθαζζεί, κφλνλ αλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πξψηεο ζπδεηήζεσο ηεο αγσγήο 

έρεη αξρίζεη ε επέιεπζε ηεο δεκίαο.  

Πξαθηηθή ζεκαζία πξέπεη λα έρεη ε δηαθνξά γλσκψλ θαη ζην ζέκα ηεο παξαγξαθήο: Αλ 

αθνινπζεζεί ε πξψηε γλψκε, ε παξαγξαθή ηεο αμηψζεσο απνδεκηψζεσο γηα κειινληηθή δεκία 

αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε απνδεκίσζε απηή κπνξνχζε λα δεηεζεί, αδηάθνξν αλ είρε αξρίζεη ε 

επέιεπζε ηεο δεκίαο ή φρη. Αλ αθνινπζεζεί ε γλψκε ηνπ Μπαιή, ε παξαγξαθή αξρίδεη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ άξρηζε ε επέιεπζε ηεο δεκίαο. 

                                                           
686

 Α. Κξεηηθφ, φ.π. 2008, ζει. 199-200 § 13. 

687
 ΑΠ 26/1970, ΝνΒ 18, ζ. 690, ΑΠ 176/1969, ΝνΒ 17, ζ. 838, ΑΠ 8/1962, ΝνΒ 10, ζ. 503, ΑΠ 427/1958, ΝνΒ 6, 

ζ. 1231, ΔθΑζ 855/1973, Αξκ 27, ζ. 840, ΔθΠαηξ 223/1973, ΔΔΝ 41, ζ. 307.  



Η. ΖΘΗΚΖ ΒΛΑΒΖ 

 

 
 

261 

ηηο πεξηπηψζεηο, φκσο, απνδεκηψζεσο γηα αδηθνπξαμία (πνπ εδψ ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα, 

αθνχ θαη ε εζηθή βιάβε ηεο ΑΚ 932 πξνυπνζέηεη αδηθνπξαμία θαη ε ζρεηηθή αμίσζε ρξεκα-

ηηθήο ηθαλνπνηήζεσο παξαγξάθεηαη θαηά ην ά. 937 ΑΚ), ην ζέκα ηεο παξαγξαθήο ηεο αμηψζεσο 

απνδεκηψζεσο κειινληηθήο δεκίαο ιχλεηαη νκνηφκνξθα. Απφ ηε δηάηαμε απηή πξνθχπηεη, φηη ε 

αμίσζε απνδεκηψζεσο κειινληηθήο δεκίαο απφ αδηθνπξαμία αξρίδεη λα παξαγξάθεηαη 

(αλεμάξηεηα απφ ηε γλψκε πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ έλλνηα ηεο κειινληηθήο δεκίαο) απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ν δεκησζείο έκαζε, φηη άξρηζαλ λα εθδειψλνληαη νη επηδήκηεο ζπλέπεηεο ηεο 

αδηθνπξαμίαο - αλ, ελλνείηαη, ζπληξέρνπλ θαη νη άιινη φξνη ηνπ ά. 937 ΑΚ. 
688

  

Γ. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ  

Ζ εζηθή βιάβε (ή ε ςπρηθή νδχλε) κπνξεί λα είλαη κειινληηθή. Παξάδεηγκα απνηειεί ε 

πεξίπησζε ηεο ππ’ αξηζκ. 6497/1977 απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ.
689

 Έηζη, φζα αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο κειινληηθήο (πεξηνπζηαθήο) δεκίαο ηζρχνπλ mutatis 

mutandis θαη γηα ηελ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηεο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο - ηεο εζηθήο βιάβεο 

(ή ηεο ςπρηθήο νδχλεο). Δηδηθφηεξα, αλ ν «δηθαηνχρνο» δελ είρε θαηά ην ρξφλν ηεο αδηθνπξαμίαο 

ηελ απαηηνχκελε απφ ηε λνκνινγία θαη ηελ ζεσξία δηαλνεηηθή θιπ. αλάπηπμε, ψζηε λα ππνζηεί 

άκεζα εζηθή βιάβε (ή ςπρηθή νδχλε), έρνπκε ηελ αθφινπζε εηθφλα:  

(α) Αλ αθνινπζεζεί ε θξαηνχζα γλψκε, κπνξεί απφ ηψξα λα δεηεζεί (θαη επηδηθαζζεί) 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ κειινληηθή εζηθή βιάβε (ή ςπρηθή νδχλε), απηή πνπ ζα 

δνθηκάζεη ν δηθαηνχρνο, φηαλ θζάζεη ζηελ θαηάιιειε δηαλνεηηθή αλάπηπμε. 

(β) Αλ αθνινπζεζεί ε γλψκε ηνπ Μπαιή, δελ κπνξεί απφ ηψξα λα δεηεζεί (θαη 

επηδηθαζζεί) ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, αθνχ, εμαηηίαο ηεο δηαλνεηηθήο αλαπηχμεψο ηνπ, ν 

«δηθαηνχρνο» δελ έρεη αθφκε ππνζηεί εζηθή βιάβε. 

(γ) Οπσζδήπνηε ν δηθαηνχρνο κπνξεί θαη κεηαγελέζηεξα λα δεηήζεη ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε (ή ςπρηθή νδχλε). Ζ ζρεηηθή αμίσζή ηνπ αξρίδεη λα παξαγξάθεηαη 

απφ ηελ ζηηγκή πνπ έθζαζε ζηελ θαηάιιειε δηαλνεηηθή αλάπηπμε γηα λα δνθηκάζεη ηελ εζηθή 

βιάβε (ή ηελ ςπρηθή νδχλε). 

                                                           
688

 ΑΠ 8/1962, ΝνΒ 10, ζ. 503, ΑΠ 321/1975, ΝνΒ 23, ζ. 1139. 

689
 ΔθΑζ 6497/1977, ΝνΒ 26, ζ. 744 επ. Βι. επίζεο: ΑΠ 97/2001, ΥξΗΓ Α/2001, ζ. 120, ε νπνία επηδίθαζε 29.347  

Δπξψ ζε παηδί πνπ γελλήζεθε κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ ιφγσ αηπρήκαηνο. Δπίζεο, ΑΠ 1652/2002, ΥξΗΓ 

Γ/2003, ζ. 122, ΑΠ 1641/2003, ΔιιΓλε 45, ζει. 716 θαη ΑΠ 835/2005, δεκνζηεπκέλε ζηηο ηζηνζειίδεο: ΝΟΜΟ 

θαη ΗΟΚΡΑΣΖ.  



Η. ΖΘΗΚΖ ΒΛΑΒΖ 

 

 
 

262 

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξφ, φηη θαη κε ηελ ηζρχνπζα ξχζκηζε ηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο γηα εζηθή βιάβε είλαη δπλαηή ε εμεχξεζε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

ηθαλνπνηεηηθψλ ιχζεσλ. 
690

  

9. ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΑΞΙΨΗ 

Α. ΑΤΣΟΣΕΛΕΙΑ ΣΗ ΑΠΑΙΣΗΕΨ  

 Ζ ΑΚ 932 ζεκειηψλεη απαίηεζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ. Απηή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ απαίηεζε γηα απνδεκίσζε. Ο παζψλ, 

δειαδή, κπνξεί λα επηδηψμεη νπνηαδήπνηε απφ απηέο ή κπνξεί λα επηδηψμεη θαη ηηο δχν. 
691

 Σν 

ηειεπηαίν είλαη εθείλν πνπ ζπλεζέζηεξα ζπκβαίλεη. Με ην ίδην δηθφγξαθν αγσγήο επηδηψθνληαη 

θαη νη δχν απαηηήζεηο. Κάζε κία απφ ηηο απαηηήζεηο αθνινπζεί δηθφ ηεο δξφκν.  

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πιηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ δηθαζηεξίνπ γίλεηαη ζπλππνινγηζκφο ησλ 

αηηνπκέλσλ πνζψλ, εθφζνλ επηδηψθνληαη κε ην ίδην δηθφγξαθν αγσγήο (9 ΚΠνιΓ). ην 

δηθφγξαθν ηεο αγσγήο πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη ζαθψο, αλ δεηείηαη απνδεκίσζε ή ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε. Αλ δεηείηαη απνδεκίσζε, δελ επηηξέπεηαη λα επηδηθαζζεί ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

θαη αληηζηξφθσο. 
692

 Με ηηο έγγξαθεο πξνηάζεηο δελ επηηξέπεηαη λα δεηεζεί, ην πξψηνλ, 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. Απηφ απνηειεί απαξάδεθηε κεηαβνιή ηεο βάζεσο θαη ηνπ αηηήκαηνο 

ηεο αγσγήο (223 θαη 224 ΚΠνιΓ). Ζ έγεξζε αγσγήο γηα απνδεκίσζε δελ δηαθφπηεη ηελ 

παξαγξαθή ηεο απαηηήζεσο (ΑΚ 261) γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηεο ΑΚ 932 θαη αληηζηξφθσο. 

Σν αληίζεην επηηπγράλεηαη κέζσ εθαξκνγήο ηεο ΑΚ 268. 
693

 

Ζ αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε ή ςπρηθή νδχλε κπνξεί λα 

επηδησρζεί φρη κφλν κε αγσγή αιιά θαη κε ζχκβαζε ζπκβηβαζκνχ (ΑΚ 871). Ο ζπκβηβαζκφο 

απηφο επεθηείλεηαη ελ ακθηβνιία κφλν ζηηο ήδε γλσζηέο ή πξνβιεπηέο ζπλέπεηεο ηνπ 

αηπρήκαηνο. Γχλαηαη λα πξνθχςεη αθπξφηεηα ηνπ ζπκβηβαζκνχ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ά. 178 

ή 179 AK, 
694

 αλ ε ξχζκηζή ηνπ επεθηαζεί θαη ζε απξφβιεπηεο ζην κέιινλ ζπλέπεηεο. Δίλαη 

φκσο δπλαηφ ν ζπκβηβαζκφο λα ζπκθσλεζεί, φηη πεξηιακβάλεη θαη επηγελφκελεο ζπλέπεηεο 

εθφζνλ γηα απηέο δελ έρεη γίλεη επηθχιαμε. Σν ηειεπηαίν δχλαηαη λα ζπκβεί, φηαλ ν 
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 Η. ππξηδάθεο, φ.π., ζ. 62. 
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 Sörgel, Kommentar zum BGB, 1990, § 847 αξ. 15. 
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 RGZ 140, 392 (395), BGHZ 30, 7 (18). 
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 Βι. ζρεηηθψο ΟιΑΠ 23/1994, ΔππγθΓ 1996, ζει. 6, ΔθΑζ 4925/1997 (αδεκ). 

694
 K. H. Danzl, Das Eisenbahn - und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz, 2002, § 13 Δ 198, κε αλαθνξά ζηε λνκνινγία 

ηνπ απζηξηαθνχ Αθπξσηηθνχ. 
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ζπκβηβαζκφο έρεη ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: Απφ ην ζπκβηβαζκφ δελ θαηαιακβάλεηαη 

κειινληηθψο εκθαληδφκελε ρεηξνηέξεπζε ηεο πγείαο ηνπ παζφληνο, ε νπνία απνθιίλεη απφ ηελ 

εηθφλα ηελ νπνία παξέρνπλ ηα ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ν ζπκβηβαζκφο θαηά 

ηε ζχλαςή ηνπ. πλήζσο φκσο ν ππφρξενο (αζθαιηζηήο) απαηηεί απφ ηνλ παζφληα δηαηχπσζε 

ζπκβηβαζκνχ ψζηε λα επεθηαζεί θαη ζε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο, νπφηε ηζρχνπλ ηα ακέζσο 

πξνεθηεζέληα. 
695

 

Β. ΑΜΕΣΑΒΙΒΑΣΟ ΚΑΙ ΑΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟ ΣΗ ΑΠΑΙΣΗΗ  

 Ζ ΑΚ 933, αθνινπζψληαο μέλν λνκνζεηηθφ πξφηππν (ηελ § 847 Η εδ. β΄ γεξκ. ΑΚ), 
696

 ην 

νπνίν φκσο θαηαξγήζεθε κε ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 2002 θαη ήδε βάζεη ηεο § 253 ΗΗ ηνπ γεξκ. 

ΑΚ επηηξέπεηαη πιένλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο ε ελ δσή θαη αηηία ζαλάηνπ κεηαβίβαζε ηεο 

αμηψζεσο απφ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, 
697

 θεξχζζεη θαηαξρήλ ην ακεηαβίβαζην ελ δσή θαη 

αθιεξνλφκεην ηεο απαηηήζεσο ηεο ΑΚ 932. Ζ απαίηεζε ζεσξείηαη σο απζηεξά πξνζσπηθή. 

Δμαηξεηηθά εθρσξείηαη θαη θιεξνλνκείηαη, εθφζνλ αλαγλσξίζηεθε κε ζχκβαζε ή επηδφζεθε 

ζρεηηθή αγσγή. Σέηνηα αλαγλσξηζηηθή ζχκβαζε κπνξεί λα είλαη θαη ν ζπκβηβαζκφο (ΑΚ 871). 

Ζ δηάηαμε απηή πξέπεη λα εθαξκνζηεί αλαιφγσο θαη γηα ηα άιια κέζα ηθαλνπνίεζεο, εθηφο απφ 

ηε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ΑΚ 933. 
698

  

Αλ ν ζαλαησζείο είρε αζθήζεη θαηά ηνπ αδηθνπξαγήζαληνο αγσγή φηαλ ήηαλ ελ δσή, ε  

αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο θιεξνλνκείηαη. Όκσο, 

αλ ν ζάλαηφο ηνπ νθείιεηαη ζηελ ίδηα αδηθνπξαμία, ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο  ηνπ έρνπλ απηνηειή 

αμίσζε, ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο, έλαληη ηνπ αδηθνπξαγήζαληνο. 
699

 

πλέπεηεο ηνπ θαλφλα πνπ θαζηεξψλεη ε ΑΚ 933, δειαδή ελφζσ δελ αλαγλσξίζηεθε ε 

αμίσζε κε ζχκβαζε ή δελ επηδφζεθε ζρεηηθή αγσγή, είλαη νη εμήο: (α) ε απαίηεζε δελ 

θαηάζρεηαη (πξβι. 936 θαη 1022 ΚΠνΛΓ), (β) δελ ελερπξάδεηαη (ΑΚ 1247 εδ. α΄), (γ) πθίζηαηαη 

αδπλακία πξνβνιήο ελαληίνλ ηεο ζπκςεθηζκνχ θαη αδπλακία πξνηάζεσο ηεο ίδηαο ζε 

ζπκςεθηζκφ, (δ) πθίζηαηαη αδπλακία πιαγηαζηηθήο αζθήζεσο απφ ηνπο δαλεηζηέο ηνπ 
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δηθαηνχρνπ (72 ΚΠνιΓ), (ε) δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία ζε πεξίπησζε 

πησρεχζεσο ηνπ δηθαηνχρνπ. 
700

 Οη ζπλέπεηεο απηέο παχνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ, ζχκθσλα κε ην 

λφκν, ε απαίηεζε απηή ζα κεηαβηβαζηεί ή ζα εηζπξαρζεί. Ο δηθαηνχρνο κεηά ηελ εθνχζηα 

είζπξαμε ηεο αμηψζεψο ηνπ κπνξεί ειεχζεξα λα ηε δηαζέζεη. 

Οη παξαπάλσ ζπλέπεηεο δελ απνθιείνπλ ηελ παξαίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηελ απαίηεζή 

ηνπ. Απηή κπνξεί λα γίλεη ξεηά ή ζησπεξά θαη θαηά θαλφλα έρεη ηελ κνξθή άθεζεο ρξένπο (ΑΚ 

454). Ζ έγθπξε παξαίηεζε είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ θιεξνλφκν. 
701

 Σν αθιεξνλφκεην θαη 

ακεηαβίβαζην ηεο απαηηήζεσο αθνξά ηελ ελεξγεηηθή πιεπξά ηεο, φρη φκσο θαη ηελ παζεηηθή. 

Απηή κεηαβαίλεη ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ ππφρξενπ. 

Γ. ΕΞΑΙΡΕΗ: ΠΟΣΕ ΕΚΦΨΡΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΣΑΙ  

 Γηα λα αλνίμεη ν δξφκνο ζηελ κεηαβίβαζε ηεο απαίηεζεο (ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ) πξέπεη 

ε απαίηεζε είηε λα έρεη αλαγλσξηζηεί κε ζχκβαζε είηε λα έρεη επηδνζεί ζηνλ ππφρξεν αγσγή 

ζρεηηθά κε ηελ απαίηεζε απηή. Χο ζπκβαηηθή αλαγλψξηζε δελ λνείηαη κφλν ε αλαγλψξηζε ηεο 

ΑΚ 873, αιιά θάζε – θαη άηππε αθφκε – αλαγλψξηζε ε νπνία κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηε βάζε 

ηεο απαηηήζεσο θαη λα κελ επεθηείλεηαη ζε θαζνξηζκφ πνζνχ. Ζ αλαγλψξηζε κπνξεί λα είλαη 

θαη ζησπεξή. 
702

  

 Ζ αλαγλψξηζε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ην θιεξνλνκεηφ ηεο αμίσζεο θαη ζε 

πεξίπησζε εκθαλίζεσο κεηαγελέζηεξα πεξαηηέξσ ζπλεπεηψλ πνπ δελ κπνξνχζαλ λα 

πξνβιεθζνχλ απφ ηελ αξρή. Αλ νη ππφρξενη είλαη πιείνλεο θαη ε αλαγλψξηζε γίλεη κε ην 

δηθαηνχρν κφλν απφ έλαλ ππφρξεν, ε κεηαβίβαζε κφλν έλαληη απηνχ κπνξεί λα ρσξήζεη ιφγσ 

ηεο ππνθεηκεληθήο ελέξγεηαο πνπ έρεη. Ζ αλαγλψξηζε ηεο αμίσζεο κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη ζε 

ζχκβαζε ζπκβηβαζκνχ. Δίλαη δήηεκα ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, αλ ζηελ πξφηαζε 

ζπκβηβαζκνχ απφ ηνλ ππφρξεν πεξηέρεηαη θαη αλαγλψξηζε ηεο αμηψζεσο. 

 Ζ επίδνζε ηεο αγσγήο πξέπεη λα λνεζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα δηάηαμε ηεο 215 

ΚΠνιΓ. 
703

 Απαηηείηαη θαηάζεζε ηεο αγσγήο ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη επίδνζε 

θαηφπηλ ζηνλ ππφρξεν – ελαγφκελν. Αξθεί θαη άζθεζε αγσγήο ελψπηνλ αλαξκφδηνπ 
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ε ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο αγσγήο. 
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δηθαζηεξίνπ εθφζνλ θαηά ηελ 46 ΚΠνιΓ δηαηεξνχληαη νη ζπλέπεηεο αζθήζεσο ηεο αγσγήο. 
704

 

Ζ δηθαηνιφγεζε ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζην φηη ην ζχκα, κε ηελ 

επίδνζε ηεο αγσγήο, εθθξάδεη πιένλ, θαηά ηξφπν παλεγπξηθά ζαθή, ηε βνχιεζή ηνπ γηα 

επηδίσμε ηεο απαηηήζεψο ηνπ. Δθφζνλ ν λφκνο δελ δηαθξίλεη, ε αγσγή κπνξεί λα είλαη 

θαηαςεθηζηηθή ή αλαγλσξηζηηθή.  

Αλ φκσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ αγσγή ην δεηνχκελν πνζφ, ε αμίσζε γίλεηαη εθθξεκήο κφλν 

αλαθνξηθά κε ην πνζφ απηφ. Οη θιεξνλφκνη δελ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κεγαιχηεξν πνζφ. Οη 

παξαπάλσ ζπλέπεηεο ζπλδένληαη κε ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο. Άιιεο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ 

γίλνληαη πξηλ απφ ηελ επίδνζε (π.ρ. αίηεζε γηα ρνξήγεζε ηνπ επεξγεηήκαηνο πελίαο ησλ ά. 194 

επ. ΚΠνιΓ) δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ην παξαπάλσ απνηέιεζκα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ απιή 

θαηάζεζε ηεο αγσγήο ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε νπνία δελ επηδφζεθε ζηνλ ελαγφκελν 

πξηλ απφ ηνλ ζάλαην ηνπ δηθαηνχρνπ. Καη εδψ ε αμίσζε δελ θιεξνλνκείηαη.  

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ην ζχκα ελδερνκέλσο λα ράζεη ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ θαη ε θαηάζηαζε απηή λα δηαξθέζεη γηα αξθεηφ ρξφλν. ην δηάζηεκα απηφ κπνξεί 

νη ζηελνί ζπγγελείο ηνπ ζχκαηνο λα δψζνπλ εληνιή ζε δηθεγφξν γηα άζθεζε αγσγήο, ε νπνία 

θαη έγηλε (θαηάζεζε θαη επίδνζε ζηνλ ελαγφκελν). Σειηθά φκσο ην ζχκα δελ αλαθηά πνηέ ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ. Σν εξψηεκα πνπ εδψ γελλάηαη είλαη θαηά πφζνλ εθαξκφδεηαη ε εμαίξεζε ηεο ΑΚ 

933. Καηά ηελ νξζφηεξε άπνςε, 
705

 ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ηζρχεη ε εμαίξεζε ηεο ΑΚ 933. 

Πξάγκαηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζεζπίδεηαη ε εμαίξεζε.  

Δδψ ε αγσγή αζθήζεθε κε ηελ πξννπηηθή ηεο εγθξίζεσο απφ ηνλ ίδην, φηαλ ζα αλαθηνχζε 

ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Αλ απηφο ηειηθά πέζαλε ρσξίο λα αλαθηήζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ δελ επηηξέπεηαη 

θαηά ην λφκν ε έγθξηζε λα γίλεη απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ. Σειηθά ην ζχκα δελ εμέθξαζε πνηέ 

ηε βνχιεζή ηνπ γηα άζθεζε ηεο αμηψζεψο ηνπ. Ζ άζθεζε ηεο αγσγήο δελ θαιχπηεηαη απφ κία 

γεληθή εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα πνπ ην ζχκα έηρε δψζεη ζην παξειζφλ ζην δηθεγφξν ηνπ 

πξηλ απφ ηελ ηέιεζε αδηθνπξαμίαο. Ζ εληνιή απηή πξέπεη λα δνζεί κε ηελ πξνζβνιή. 
706

  

Πξφθεηηαη πεξί αιινηξίνπ πξνζσπνπαγνχο δηθαηψκαηνο. Ο ραξαθηήξαο απηφο θάκπηεηαη 

κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΑΚ 933. Πξνο ηνχην δελ αξθεί έγθξηζε εθ κέξνπο ηνπ θιεξνλφκνπ ηνπ 
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αξρηθνχ δηθαηνχρνπ. Βέβαηα ζην ειιεληθφ δίθαην ηα παξαπάλσ, ζε αληίζεζε κε ην γεξκαληθφ 

δίθαην, κεηξηάδνληαη πνιχ. Καη απηφ, δηφηη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ φρη απφ θάζε αηηία, αιιά 

ζπλεπεία ηεο δεκηνγφλνπ ζπκπεξηθνξάο ηξίηνπ, ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ ζχκαηνο, πνπ 

ζπλήζσο είλαη θαη νη θιεξνλφκνη ηνπ, έρνπλ «εμ ηδίνπ δηθαίνπ» απαίηεζε ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο θαηά ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο ΑΚ 932.  

 Αλ θιεξνλνκήζεθε ε αμίσζε ιφγσ ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ΑΚ 933, δελ 

επηηξέπεηαη λα επηδηθαζζεί κηθξφηεξν πνζφ γηα ηνλ ιφγν, φηη σθειείηαη πιένλ άιιν πξφζσπν 

(θιεξνλφκνο) θαη φρη ν αξρηθά παζψλ. 
707

 Ζ ζαλάησζε ηνπ ελάγνληνο πνπ δεηεί ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο επάγεηαη ηελ κεηαβίβαζή ηεο ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ. Δδψ 

επέξρεηαη βίαηε δηαθνπή ηεο δίθεο, ελφζσ ν ζάλαηνο ζπκβεί κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο 

απφθαζεο (286 επ. ΚΠνιΓ). Ζ δίθε ζα ζπλερηζηεί απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ ελάγνληνο. Αλ 

απηνί είλαη πιείνλεο, απνθηνχλ, απφ ηελ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, πνζφ αλάινγν κε ηελ 

θιεξνλνκηθή ηνπο κεξίδα. 
708

  

Αλ ην θνλδχιην γίλεη δεθηφ, ηφηε αλάινγε ζα είλαη θαη ε επηδίθαζε ζηνπο θιεξνλφκνπο. 

Σν δηθαζηήξην, δειαδή, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ αηηήκαηνο ηεο αγσγήο ζα δερζεί έλα νξηζκέλν 

πνζφ σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο θαη θαηφπηλ, εάλ ε αγσγή είλαη 

θαηαςεθηζηηθή, ζα επηδηθάζεη πνζφ αλάινγν πξνο ηελ θιεξνλνκηθή κεξίδα γηα θαζέλα ησλ 

ππεηζειζφλησλ θιεξνλφκσλ. Αλ παξαιείςεη λα πξάμεη ηνχην, πξέπεη λα γίλεη δηφξζσζε ηεο 

απφθαζεο θαηά ηελ 315 ΚΠνιΓ ή λα αζθεζεί έθεζε γηα ην ιάζνο απηφ. Γηαθνξεηηθά, νη 

θιεξνλφκνη δελ ζα κπνξνχλ λα εηζπξάμνπλ ηελ επηδηθαζζείζα 
709

 ζην ζαλφληα – ελάγνληα 

αμίσζε. Δίλαη απηνλφεην, φηη ηξνπνπνηείηαη έηζη αλαγθαζηηθά ην αίηεκα ηεο αγσγήο.  

Ζ ζρεηηθή αμίσζε αληηκεησπίδεηαη σο θιεξνλνκηαία θαη απφ άπνςε θνξνινγηθνχ δηθαίνπ. 

Αλ ν ζάλαηνο ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ επέιζεη κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξσηφδηθεο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο, λνκηκνπνηνχληαη πιένλ, ελεξγεηηθψο θαη παζεηηθψο, ζε άζθεζε εθέζεσο νη 

θιεξνλφκνη. Ζ εθεζε πνπ αζθείηαη θαηά ηνπ αξρηθνχ ελάγνληνο θαη απνζαλφληνο κεηά ηελ 
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έθδνζε ηεο πξσηφδηθεο νξηζηηθήο απνθάζεσο δηαζψδεηαη, θαηά ηελ επηεηθέζηεξε άπνςε ηεο 

λνκνινγίαο, εθφζνλ ν εθθαιψλ αγλνεί ηνλ ζάλαην ηνπ άλσ εθεζηβιήηνπ. 
710

 

 Σν ζέκα πνπ εμεηάδεηαη ακέζσο παξαπάλσ ζρεηίδεηαη κελ, πιελ φκσο δελ ηαπηίδεηαη, κε 

ηελ πεξίπησζε πνπ επηδηθάζζεθε ζην ζχκα νξηζκέλν πνζφ κε δηθαζηηθή απφθαζε θαη 

εηζπξάρζεθε αθνινχζσο απφ ην δηθαηνχρν ή ε είζπξαμε έγηλε φρη θαη’ αθνινπζίαλ δηθαζηηθήο 

απνθάζεσο θαη, θαηφπηλ, ην ζχκα πεζαίλεη γηα ηνλ ιφγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αδηθνπξαμία πνπ 

ηειέζηεθε ζε βάξνο ηνπ. 

 Όπσο ε απνδεκίσζε γηα πεξηνπζηαθή δεκία ζπλεπεία αδηθνπξαμίαο έηζη θαη ε ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο δελ απνηειεί εηζφδεκα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν.Γ. 323/1955 

θαη ζπλεπψο δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία. 

10. ΕΠΙΔΙΚΑΗ ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

Α. ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΔΤΦΕΡΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  

 Όηαλ ε δεκία είλαη επζέσο ρξεκαηηθή (= εθθξάδεηαη επζέσο ζε πνζφηεηα ρξεκάησλ, π.ρ. 

έμνδα λνζειείαο) δελ παξνπζηάδνληαη δπζρέξεηεο πξνζδηνξηζκνχ  ηεο (θαη πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

αληίζηνηρεο απνδεκηψζεσο). Γπζρέξεηεο, αληηζέησο, παξνπζηάδνληαη, φηαλ πξνθαιείηαη δεκία ζε 

(ελζψκαην) αγαζφ θαη πξέπεη ε δεκία απηή λα απνηηκεζεί ζε ρξήκα γηα λα απνθαηαζηαζεί. 

Σέηνηα πεξίπησζε δπζρεξνχο ππνινγηζκνχ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο, φηαλ ε δεκία πξνέξρεηαη απφ 

πξνζβνιή αγαζψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 
711

 

 Γηα ηελ πεξηνπζηαθή δεκία θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε ζεσξία 

ηεο δηαθνξάο. Ζ ίδηα ζεσξία ζα κπνξνχζε, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε, λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

γηα ηελ εζηθή βιάβε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο. Ζ εζηθή βιάβε είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ππνζεηηθήο θαηαζηάζεσο (α), ζηελ νπνία ζα βξηζθφηαλ ην πξφζσπν αλ δελ κεζνιαβνχζε ην 

βιαπηηθφ γεγνλφο, θαη ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο (β), ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην πξφζσπν 

κεηά ηε επέιεπζε ηνπ βιαπηηθνχ γεγνλφηνο (εζηθή βιάβε = α-β). 
712

 

Β. ΚΡΙΣΗΡΙΑ  

 Απφ ηε δηαηχπσζε ηεο ΑΚ 59 «ην δηθαζηήξην κπνξεί επηπιένλ...» ζπλάγεηαη, φηη ην 

δηθαζηήξην γηα ηελ επηδίθαζε ηθαλνπνίεζεο εζηθήο βιάβεο έρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα. Όκσο, απηή 
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ε δηαθξηηηθή επρέξεηα αλαθέξεηαη ζηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο θαη ηεο έθηαζεο ηεο εζηθήο 

βιάβεο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ απηή δηαπηζησζεί, ην δηθαζηήξην δελ κπνξεί λα κελ επηδηθάζεη 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. 
713

  

Σν επηδηθαζηέν πνζφ απφθεηηαη ζηελ εχινγε - θαη κε ππνθείκελε ζε έιεγρν απφ ηνλ Άξεην 

Πάγν - θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν σο θξηηήξηα ιακβάλεη ππφςε: ην αγαζφ πνπ 

πξνζβιήζεθε, ηε βαξχηεηα θαη ην βαζκφ ηεο πξνζβνιήο, ηνλ ηξφπν απηήο, ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν 

ηε δηάξθεηά ηεο, ηελ ππαηηηφηεηα, ηελ πξνθιεζείζα βιάβε, ηελ έθηαζή ηεο, ηελ έθηαζε ηεο 

δεκνζηφηεηαο ηεο πξνζβνιήο, 
714

 ην αίζζεκα πηθξίαο, ην επάγγεικα, ηηο ζπλζήθεο δσήο 

(θνηλσληθή θαηάζηαζε κεξψλ), 
715

 ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζβάιινληνο θαη ηνπ 

πξνζβιεζέληνο, ηηο ινηπέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ κεξψλ 
716

 (ειηθία, θχιν, επαηζζεζία), ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ππεπζχλνπ κεηά ηελ πξάμε (π.ρ. ε αλαπεξία ή ε παξακφξθσζε άγακεο 

γπλαίθαο ιακβάλεηαη ηδηαηηέξσο ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο εζηθήο βιάβεο, ζηελ έθηαζε πνπ 

κεηψλεηαη ε δπλαηφηεηα απνθαηάζηαζήο ηεο κε γάκν). 
717

  

Γ. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΤΧΟΤ ΣΗ ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ  

 Όπσο νξίδεηαη ζηελ ΑΚ 932, αλ ζπληξέμνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, ην δηθαζηήξην 

επηδηθάδεη εχινγε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. Απηφ ηζρχεη, είηε πξφθεηηαη γηα εζηθή βιάβε, είηε γηα 

ςπρηθή νδχλε. Ζ δηαηχπσζε απηή ηνπ λφκνπ είλαη ειαζηηθή θαη επηηξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

δηάθνξα ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία απηά δελ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ ίδην ην λφκν. ρεηηθή 

δηάπιαζε ηνπο έρεη γίλεη απφ ηε λνκνινγία κε ηε βνήζεηα ηεο ζεσξίαο. Σα ζηνηρεία απηά 

ιακβάλνληαη απφ ην πξφζσπν είηε ηνπ ππφρξενπ είηε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο. 
718

  

I. ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ  ΖΗΜΙΨΘΕΝΣΟ  

Πεξίπησζε ζσκαηηθήο βιάβεο: Λακβάλνληαη ππφςε νη ζπλζήθεο γεληθά ηεο πξνζβνιήο, 

ην είδνο, ε έληαζε θαη νη ζπλέπεηεο ηεο βιάβεο ζηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ςπρηθή πγεία ηνπ 

ζχκαηνο, φπσο επίζεο ζηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ηνπ ζχκαηνο (π.ρ. πεξηνξηζκφο 

ιφγσ ζσκαηηθήο παξακνξθψζεσο ηεο δπλαηφηεηαο ηειέζεσο γάκνπ ηδηαίηεξα γηα γπλαίθα). 
719
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Δπίζεο, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε αλάγθε ππνβνιήο ηνπ ζχκαηνο ζε εγρείξεζε, ε ζνβαξφηεηα 

ηεο εγεηξήζεσο, ε κηθξή ή ε κεγάιε δηάξθεηα ζεξαπείαο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πφλνπο 

(ζσκαηηθνχο) πνπ δνθηκάδεη ην ζχκα. Δπί ζσκαηηθήο θαθψζεσο εγθχνπ, πνπ νδήγεζε ζε 

δηαθνπή ηεο θπήζεσο, ιακβάλεηαη ηδηαηηέξσο ππφςε ε δπζρέξεηα λέαο ζπιιήςεσο ιφγσ ειηθίαο 

ηεο παζνχζαο. 
720

  

Δπίζεο, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη: ε έθηαζε ηνπ αθξσηεξηαζκνχ ζηελ νπνία ππνβιήζεθε 

ην ζχκα (π.ρ. πφδη, ρέξη, δάθηπιν ρεξηνχ) ή απψιεηα (κεξηθή ή νιηθή) θάπνηαο αηζζήζεσο 

(αθνήο, νξάζεσο θιπ.),
 721 

 ε αλάγθε ππνβνιήο ηνπ ζχκαηνο ζε επαλεηιεκκέλεο εγρεηξήζεηο ζην 

κέιινλ (π.ρ. πιαζηηθέο) ηδηαίηεξα ζε πεξίπησζε δπζκνξθίαο ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ζψκαηνο 

(π.ρ. πξφζσπν), ηπρφλ επειζνχζα παξακφξθσζε ηνπ παζφληνο. εκεηψλεηαη, φηη ην ηειεπηαίν 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη ζηα πιαίζηα ηεο ΑΚ 931, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο. 

Λακβάλνληαη, αθφκε ππφςε, αηζζήκαηα κεηνλεθηηθφηεηαο ζπλεπεία ηνπ αηπρήκαηνο θαη 

δεκηνπξγεζείζα θνβία γηα ην κέιινλ. 

Πεξαηηέξσ, γίλεηαη δεθηφ, φηη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ιακβάλνληαη ππφςε: ε κφληκε 

ζσκαηηθή βιάβε θαη αλ αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ (π.ρ. απνθνπή ελφο δαθηχινπ ηνπ ρεξηνχ ζε πηαλίζηα ή ηνπ πνδηνχ ζε επαγγεικαηία 

πνδνζθαηξηζηή), ε ζρέζε ζπγγέλεηαο ή θηινθξνζχλεο κεηαμχ ππφρξενπ θαη παζφληνο κε 

ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή ηελ αλάγθε αιιαγήο 

επαγγέικαηνο, ε δηαηάξαμε ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ παζφληνο, ε πξνδηάζεζε ηνπ παζφληνο, 

ηα ηδηαηηέξσο πςειά εηζνδήκαηα ηνπ παζφληνο, 
722

 ν ηξαπκαηηζκφο ηνπ ελάγνληνο θαηά ηελ 

πεξίνδν ζεξηλψλ δηαθνπψλ πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπο, θαη, 

έηζη, ν παζψλ λα αηζζαλζεί ιχπε θαη πίθξα απφ ηελ ζηέξεζε ησλ δηαθνπψλ ηνπ.  

  Όπσο επηζεκαίλεηαη ε ζπλεπεία ηνπ ηξαπκαηηζκνχ «απψιεηα» ηεο άδεηαο δηαθνπψλ ηελ 

νπνία δηαλχεη ν ηξαπκαηηζκέλνο δελ έρεη πεξηνπζηαθή αμία θαη ζπλεπψο γηα απηήλ δελ κπνξεί λα 

αμησζεί απνδεκίσζε. Λακβάλεηαη, φκσο, ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο. 
723

 Ζ ραξά ησλ δηαθνπψλ, πνπ έραζε ν παζψλ, δελ 

ζεκειηψλεη αμίσζε γηα απνθαηάζηαζε πεξηνπζηαθήο δεκίαο, αιιά ιακβάλεηαη ππφςε σο 
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παξάγνληαο γηα ηελ αχμεζε ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Ζ αθνξκή ηνπ 

ηαμηδηνχ ζηε ζρέζε νδεγνχ θαη ηξαπκαηηζζέληνο επηβάηε απηνθηλήηνπ (απφ θηινθξνζχλε) 

επελεξγεί κεησηηθψο ζην επηδηθαδφκελν πνζφ ηεο. 
724

 

ε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ παηδηνχ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο 

εζηθήο ηνπ βιάβεο ε ζηέξεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ γνλέσλ ηνπ ιφγσ ηεο απαζρνιήζεψο 

ηνπο κε ηελ πεξηπνίεζή ηνπ. εκεηψλεηαη, φηη ην γεγνλφο απηφ δελ κπνξεί λα ζεκειηψζεη αμίσζε 

γηα πεξηνπζηαθή δεκία ηφζν ηνπ παηδηνχ φζν θαη ησλ γνλέσλ ηνπ. Δθηηκψληαη, επίζεο, θαη ε 

επηξξνή πνπ ε πξνζσξηλή ή κφληκε ζσκαηηθή θάθσζε έρεη ζηελ άζθεζε θάπνηνπ ζπνξ ή 

ηέρλεο, ζηελ νπνία ην ζχκα επηδίδεηαη εξαζηηερληθά. Καη απηφ, δηφηη ζηεξείηαη έηζη ηε ραξά πνπ 

ε ςπραγσγηθή απαζρφιεζε ηνπ παξέρεη. Ζ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο 

βιάβεο είλαη δπλαηφ λα κελ γίλεη ζε πεξίπησζε, πνπ ε πξνζβνιή ηνπ ζψκαηνο είλαη αζήκαληε ή 

είλαη ζχληνκε ε πξνζβνιή ηεο ζσκαηηθήο ηνπ επεμίαο. 

 ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο ε πξνζβνιή ηνπ ζχκαηνο κπνξεί λα ην επεξεάζεη ζε ζεκείν, πνπ 

ζα νδεγήζεη ζε δηάιπζε ηνπ γάκνπ ηνπ ή ζε δηάζηαζε ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο. Αθφκε έληνλε 

κπνξεί λα είλαη ε επηξξνή ζηε δηάιπζε ηεο κλεζηείαο ηνπ ζχκαηνο. Μεηά απφ κηα βαξηά 

ζσκαηηθή βιάβε είλαη δπλαηφ λα απνκαθξπλζεί ν άιινο απφ ηνπο κλεζηνχο. Ζ ειηθία ηνπ 

ζχκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε. Βέβαηα βαξχλνπλ πεξηζζφηεξν νη ζπλέπεηεο, εθφζνλ απηέο 

επέξρνληαη ζε κηθξφηεξε ειηθία. Ζ κεγάιε ειηθία ηνπ ζχκαηνο κεηξηάδεη θάπσο ηνλ ςπρηθφ 

πφλν. Γελ επηηξέπεηαη, φκσο, λα εμνπδεηεξσζεί ηειείσο. Λακβάλεηαη, επίζεο, ππφςε ε 

πεξηνπζηαθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο. 

 Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην ζπληξέρνλ πηαίζκα (ΑΚ 300) ηνπ ζχκαηνο. Δδψ αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ην ζπληξέρνλ πηαίζκα ηνπ ζχκαηνο ζπλεθηηκάηαη καδί κε άιια πξνζδηνξηζηηθά 

ζηνηρεία. Απηφ ηζρχεη, είηε ην ζπληξέρνλ πηαίζκα αλαθέξεηαη ζηελ πξφθιεζε ηεο δεκίαο, είηε 

ζηελ έθηαζε απηήο. 
725

 

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δελ επηηξέπεηαη, κεηά ηνλ ηειηθφ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, λα κεησζεί εθ λένπ αλάινγα κε ηα πνζνζηά ππαηηηφηεηαο ηνπ 

ζχκαηνο. Σν ηειεπηαίν απηφ έρεη ζέζε κφλν ζηελ απνδεκίσζε γηα απνθαηάζηαζε ηεο 

πεξηνπζηαθήο δεκίαο. 
726

 

                                                           
724

 G. Küppersbusch, Ersatzansprüche bei Personenschaden, 2004, αξ. 278, κε πεξαηηέξσ παξαπνκπέο ζηε 

λνκνινγία. 
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Σν ζπληξέρνλ πηαίζκα ηνπ παζφληνο ιακβάλεηαη ππφςε, εθφζνλ πξνβιεζνχλ θαη 

απνδεηρζνχλ απφ ηνλ ελαγφκελν ηα πεξηζηαηηθά πνπ ην ζπγθξνηνχλ. 
727

 Αλ ην δηθαζηήξην ηεο 

νπζίαο ιάβεη ππφςε ζπλππαηηηφηεηα ρσξίο πξνβνιή ηεο απφ ηνλ ελαγφκελν ή δελ ηελ ιάβεη 

ππφςε, θαίηνη παξαδεθηψο πξνβιήζεθε, ππνπίπηεη ζηελ πιεκκέιεηα ηνπ ά. 559 αξ. 8 ΚΠνιΓ. 
728

 

Πάλησο ην δεδηθαζκέλν, πνπ παξήρζε ζηε δίθε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

ζαλαησζέληνο θαη ηνπ αζθαιηζηή, πνπ είρε σο αληηθείκελν ηελ επηδίθαζε ζηνπο πξψηνπο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο (ΑΚ 932) θαη ζηελ νπνία θξίζεθε, φηη ην ζχκα 

βαξπλφηαλ κε ζπλππαηηφηεηα (ΑΚ 300), θσιχεη ηνλ αζθαιηζηή λα επηδηψμεη δηθαζηηθψο απφ 

ηνπο θιεξνλφκνπο λα θαηαβάινπλ ζηνλ αζθαιηζηή πνζφ αλάινγν κε ην πνζνζηφ 

ζπλππαηηηφηεηαο ηνπ ζχκαηνο. Άιισζηε, ην πνζνζηφ απηφ ειήθζε ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 
729

  

 Σν ζπληξέρνλ πηαίζκα ηνπ ζχκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε έζησ θαη αλ απηφ ιφγσ ειηθίαο 

(π.ρ. θάησ ησλ 10 εηψλ) δελ έρεη ηθαλφηεηα γηα αδηθνπξαμία (ΑΚ 916, 918 θαη 300). 
730

 

Δθηηκάηαη επίζεο θαη ε εθ κέξνπο ηνπ ζχκαηνο παξάβαζε ηνπ βάξνπο ή ηνπ θαζήθνληνο λα 

πεξηνξίζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο δεκίαο ηνπ (π.ρ. λα ππνβιεζεί ζε κηα αθίλδπλε εγρείξεζε ε νπνία 

αληηθεηκεληθά επηηξέπεηαη λα αμησζεί απφ απηφλ).  

 Όκσο γηα λα ιεθζεί ππφςε ην ζπληξέρνλ πηαίζκα ηνπ ζχκαηνο πξέπεη κε απηφ λα 

βαξχλεηαη ην ίδην ην ζχκα θαη φρη ηξίην πξφζσπν. Δπνκέλσο, ην ζπληξέρνλ πηαίζκα ηνπ νδεγνχ 

ελφο απφ ηα ζπγθξνπζζέληα απηνθίλεηα δελ θαηαινγίδεηαη ζηνλ επηβάηε πνπ ζαλαηψζεθε, αλ 

δελ ζπληξέρνπλ νη φξνη ηεο ΑΚ 300 § 2. 
731

 Δπίζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπληξέρνλ πηαίζκα 
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(ΑΚ 300) ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, π.ρ. ηνπ ελάγνληνο παηέξα, ν νπνίνο 

δελ άζθεζε επαξθψο ην θαζήθνλ επνπηείαο ζην ζαλαησζέλ αλήιηθν ηέθλν ηνπ (ΑΚ 923). 
732

  

Σν ζπληξέρνλ πηαίζκα ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο επί ζαλαησζέληνο αλειίθνπ ηέθλνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε πξνο κείσζε ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνχρσλ, φπσο 

είλαη ηα αδέιθηα, ν παππνχο θαη ε γηαγηά, έζησ θαη αλ απηά δελ βαξχλνληαη κε πηαίζκα.   

Πεξίπησζε ζαλαηψζεσο πξνζψπνπ: Δδψ εμεηάδεηαη ε ειηθία ηφζν ηνπ ζχκαηνο φζν θαη 

ησλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπ, ηα νπνία δνθηκάδνπλ ςπρηθή νδχλε. ε πεξίπησζε ζαλαηψζεσο 

ελφο ή θαη ησλ δχν γνλέσλ ζε ηξνραίν αηχρεκα ζπλήζσο πξνζδηνξίδνληαη ζε κεγάιν χςνο 

(ρσξηζηή γηα ηνλ ζάλαην θαζελφο γνλέα) ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ηνπ 

ζχκαηνο (ηδίσο ηεο κεηέξαο). Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ αληίζηξνθε πεξίπησζε ηεο ζαλαηψζεσο 

πεξηζζφηεξσλ ηέθλσλ ηεο ίδηαο νηθνγελείαο ζην ίδην αηχρεκα. Απφ ηελ ζαλάησζε ησλ γνλέσλ 

ηα αλήιηθα ηέθλα ζηεξνχληαη ηε ζηνξγή θαη ηηο θξνληίδεο πνπ δελ αλαπιεξψλνληαη κε άιιν 

ηξφπν. Σελ ίδηα αληηκεηψπηζε έρεη θαηά βάζε θαη ε αληίζηξνθε πεξίπησζε (π.ρ. ζαλάησζε 

αλήιηθνπ παηδηνχ). 
733

 πλεθηηκάηαη επίζεο ε δεκηνπξγία ίδηαο νηθνγέλεηαο απφ ηα παηδηά, είηε 

απηά είλαη ηα ζχκαηα, είηε νη δηθαηνχρνη ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.  

Λακβάλεηαη, επίζεο, ππφςε θαη ην γεγνλφο ηεο ζπκβηψζεσο ή φρη ησλ επηδψλησλ κειψλ 

ηεο νηθνγελείαο κε ην ίδην ην ζχκα. Ζ ζπκβίσζε απηή απμάλεη ηνλ ςπρηθφ πφλν απφ ηελ 

ζαλάησζε. Απηφ βέβαηα δελ έρεη απφιπηε ζεκαζία, ηδηαίηεξα φηαλ ε ρσξηζηή δηαβίσζε 

νθείιεηαη ζε ζνβαξνχο ιφγνπο (π.ρ. επαγγεικαηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο). 
734

 Ηδηαηηέξσο 

ιακβάλεηαη ππφςε ην γεγνλφο φηη ε ζαλάησζε δηαδξακαηίζηεθε ελψπηνλ ηνπ ελάγνληνο.  

 Πεξίπησζε βιαβψλ ζε πξάγκαηα: Ο ηδηνθηήηεο ηνπ απηνθηλήηνπ, ην νπνίν βιάπηεηαη 

ζπλεπεία ζπγθξνχζεσο, δνθηκάδεη ζηελαρψξηα. Απηή επηηείλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ην απηνθίλεην είλαη θαηλνχξην θαη δελ βαξχλεη ηνλ νδεγφ νπνηαδήπνηε ππαηηηφηεηα. Δμίζνπ 

ζεκαληηθή είλαη επίζεο ε ςπρηθή ηαιαηπσξία πνπ πθίζηαηαη ν παξαπάλσ απφ ηελ απψιεηα 

ρξφλνπ γηα ηελ κέξηκλα απνθαηαζηάζεσο ησλ βιαβψλ ζε δηάθνξα ζπλεξγεία. Σν ίδην ηζρχεη 
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 ΑΠ 1261/2007 (αδεκ), ΜΠξΞάλζεο 8/2003, Δπη.Γηθ.Η.Α. 2003, ζει. 205 θαη ΔθΑζ 4721/1999, ΔιιΓλε 2001, 

ζει. 174, θαηά ηηο παξαδνρέο ηεο νπνίαο ηξαπκαηίζηεθε ζαλάζηκα αλήιηθνο 8 εηψλ, ζπλεπηβάηεο ζε απηνθίλεην 

πνπ νδεγνχζε ν παηέξαο ηνπ, ν νπνίνο θαηά παξακέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δελ κεξίκλεζε ψζηε ν πηφο ηνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ δψλε αζθαιείαο, κε ηελ ρξήζε ηεο νπνίαο πξνβιεπφηαλ βαζίκσο, φηη δελ ζα επήξρεην ην 

απνηέιεζκα είηε ζα επήξρεην επηφηεξν. Δθ Παηξ 1163/2003, ΑρΝ 2004, ζει. 581. 
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ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζπλεπεία βιάβεο ηνπ απηνθηλήηνπ, δπζρεξαίλεηαη ε κεηάβαζε 

ηνπ ηδηνθηήηε ζηνλ ηφπν ησλ δηαθνπψλ θαη απηφο, εληεχζελ, πθίζηαηαη ςπρηθή ζηελαρψξηα. 
735

 

Απηή ε απψιεηα ρξφλνπ θαη νη ζπλέπεηεο πνπ επάγεηαη δελ απνηεινχλ επηδεθηηθή 

απνθαηαζηάζεσο πεξηνπζηαθή δεκία. Έρνπλ, φκσο, αμία ζηελ ΑΚ 932. 

 ηε ζχγρξνλε επνρή ηνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ, κε ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηέο 

ηνπ, έρεη απνθηήζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε θαλνληθή εηήζηα άδεηα ηελ νπνία ν εξγαδφκελνο 

δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ θαη ηελ ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεξάζεη ηηο δηαθνπέο 

ηνπ. Ζ πξφθιεζε ζην απηνθίλεην δεκηψλ είλαη δπλαηφ, είηε λα καηαηψζεη ηηο δηαθνπέο απηέο, 

είηε λα πεξηνξίζεη ηελ ραξά θαη ηελ ςπραγσγία πνπ απηέο παξέρνπλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Καη 

ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα επηδηθάδεηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ην νπνίν παζαίλεη βιάβεο θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, δελ κπνξεί λα ηνλ εμππεξεηήζεη 

ζηνλ παξαπάλσ ζθνπφ ηνπ. 
736

 

II. ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΡΕΟΤ  

 Δδψ ιακβάλνληαη θπξίσο ππφςε, κεηαμχ άιισλ πξνζδηνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε βαξχηεηα 

ηνπ πηαίζκαηνο ηνπ ππφρξενπ (αθφκε θαη φηαλ ε επζχλε είλαη γλήζηα αληηθεηκεληθή, φπσο 

ζπκβαίλεη ζην Ν. Γ Ν/1911), θαζψο θαη ε πεξηνπζηαθή θαη ε θνηλσληθή ηνπ θαηάζηαζε. Απηφ, 

φκσο, δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ελάγεηαη αζθαιηζηηθή εηαηξία, 
737

 ηεο νπνίαο δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε, δηφηη ε επζχλε ηεο είλαη εγγπεηηθή. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ππφρξενπ Γεκνζίνπ. Σν ίδην ηζρχεη, φηαλ 

ππφρξεν πξνο απνδεκίσζε είλαη ην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην (ΔΚ).  

Αμηνινγηθψο νπδέηεξνο παξάγνληαο είλαη εμάιινπ θαη ε χπαξμε αζθαιηζηηθήο θαιχςεσο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ δεκησζέληνο, φπσο επίζεο φηη ηελ αμίσζε αζθνχλ νη θιεξνλφκνη ηνπ αξρηθψο 

παζφληνο ζηνπο νπνίνπο απηή κεηαβηβάζηεθε θαηά ηελ ΑΚ 933. Γελ ιακβάλεηαη ππφςε φηη ζην 

ίδην απηνθηλεηηθφ αηχρεκα ζαλαηψζεθε ν ππφρξενο θαη, ζπλεπψο, ζα βαξχλνληαη νη θιεξνλφκνη 

ηνπ, 
738

 φπσο επίζεο, αλ απηφο επέδεζε, ην γεγνλφο φηη απηφο ηηκσξήζεθε απφ ην πνηληθφ 
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 ΔθΑζ 2027/1986, ΔππγθΓ 1991, ζει. 195. 

736
 Σν δήηεκα απηφ εξεπλάηαη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηνλ ρψξν ηνπ γεξκαληθνχ δηθαίνπ. Βι. Α. Κξεηηθφ, 

Απνδεκίσζε απφ απηνθηλεηηθά αηπρήκαηα, Αζήλα, 2008, δ΄έθδνζε, ζει. 415 ππνζ. 116. 

737
 ΔθΑζ 14234/1987, ΔιιΓλε 1989, ζει. 118, ΔθΑζ 2919/1970, ΝνΒ 19, ζει. 186. χκθσλνο θαη ν η. 

Παηεξάθεο, Ζ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο, 1995, ζει. 331 επ. Πξβι. ΑΠ 760/2005 (αδεκ), κε ηελ 

νπνία αλαηξέζεθε ε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ γηα ηνλ ιφγν φηη έιαβε ππφςε γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ εηο βάξνο ηνπ 

αζθαιηζηή ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ππαίηηνπ νδεγνχ. 

738
 Μünchener Kommentar, Bürgerliches Gesetzbuch, 1978, § 847 αξ. 29. 
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δηθαζηήξην. 
739

 Μεξηθέο θνξέο ιακβάλεηαη ππφςε (γηα κείσζε ηνπ πνζνχ), φηη ην αηχρεκα 

ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ θηινθξνζχλεο ή θαηά ηε δηάξθεηα δηαζθέδαζεο ή φηη 

ππέζηε ηξαπκαηηζκφ θαη ν ίδηνο ν ππφρξενο. Σα πεξηζηαηηθά απηά δελ ιακβάλνληαη ππφςε, αλ ν 

βιάςαο (θαη ζπλήζσο ππφρξενο) είλαη αζθαιηζκέλνο. Μεησηηθά ελεξγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ην γεγνλφο φηη ε δεκία πξνθιήζεθε ή απμήζεθε απφ ηελ 

ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππέζηε ηε βιάβε 
740

 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία αιιά κε ζπάληα εκθάληζε έρεη ην ζέκα ηνπ ζπλππνινγηζκνχ ηπρφλ 

σθειεκάησλ άυιεο θχζεσο θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο 

βιάβεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ηέηνηνο ζπλππνινγηζκφο γίλεηαη θαη ζε πεξίπησζε απνδεκηψζεσο γηα 

πεξηνπζηαθή δεκία. Όκσο, ηέηνηα δπλαηφηεηα νξζψο απνθξνχεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ΑΚ 932. 

Δπνκέλσο, δελ δχλαηαη λα αληηηαρζεί θαηά αμηψζεσο αζζελνχο απφ ηελ ΑΚ 932, ε νπνία απφ 

δηαγλσζηηθφ ιάζνο δελ ππνβιήζεθε ζε εγρείξεζε, φηη απηή αλ πξάγκαηη ππνβαιφηαλ ζε ηέηνηα 

εγρείξεζε ζα δνθίκαδε ζσκαηηθνχο θαη ςπρηθνχο πφλνπο, ηνπο νπνίνπο απέθπγε, αθνχ δελ 

ππνβιήζεθε ζε εγρείξεζε. 
741

  

III . ΕΞΕΛΙΚΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΗ ΕΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΤΡΤΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΕΨ ΣΗ 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΕΔΔΑ  

 ηελ ππφζεζε Ciorap θαηά Μνιδαβίαο ηεο 20.07.2010, 
742

 ην ΔΓΓΑ, αθνινπζψληαο κηα 

εμειηθηηθή εξκελεία ηεο ΔΓΑ, δηήπξελε ηελ έλλνηα ηνπ «ζχκαηνο» θαη δέρζεθε, φηη λαη κελ ν 

πξνζθεχγσλ δελ απνηειεί ζχκα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ά. 34 ΔΓΑ, εθφζνλ νη εζληθέο αξρέο: (α) 

έρνπλ δηαπηζηψζεη παξαβίαζε ζε βάξνο ηνπ θαη (β) ηνπ έρνπλ παξάζρεη θαηάιιειε θαη 

ηθαλνπνηεηηθή απνθαηάζηαζε. Δάλ φκσο ην εζληθφ δηθαζηήξην αλαγλψξηζε ζε βάξνο ηνπ 

παξαβίαζε ηεο ΔΓΑ θαη ηνπ επηδίθαζε πνζφ ζεκαληηθά ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά κε ην 

αληίζηνηρν πνπ επηδηθάδεηαη ζπλήζσο απφ ην ΔΓΓΑ, ηφηε ν πξνζθεχγσλ εμαθνινπζεί λα 

δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζχκαηνο. Σα δηθαζηήξηα ηεο Μνιδαβίαο επηδίθαζαλ πνζφ 600 Δπξψ 

σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε ηνπ πξνζθεχγνληνο γηα παξαβίαζε ηνπ ά. 3 ΔΓΑ. 

Σν ηξαζβνχξγν ζεσξεί σο αλεπαξθή θαη κε ηθαλνπνηεηηθή ηελ απνθαηάζηαζε απηή, 

δεδνκέλνπ φηη ην ίδην ζε παξεκθεξείο ππνζέζεηο έρεη επηδηθάζεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξα πνζά 

                                                           
739

 Μünchener Kommentar, Bürgerliches Gesetzbuch, 1978, § 847 αξ. 32, φπνπ θαη αλαθνξά ζε αληίζεηε άπνςε. 

740
 Lange, Schadenersatz, § 7 IV3, ζει. 268. 

741
 Βι. απφθαζε ηνπ Απζηξηαθνχ Αθπξσηηθνχ OGH (13.01.2004) ζην πεξηνδηθφ ZVR 2005, ζει. 95 κε αλαθνξά 

θαη ζηε ζχκθσλε ζεσξία γηα ηελ νπνία βι. Danzl – Lobos - Müller, Das Schmerzensgeld, 1998, ζει. 191. 

742
 ΝνΒ 2011, ζει. 171, αξηζκ. πξνζθπγήο 7481/2006. 
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(6000 Δπξψ) θαη, σο εθ ηνχηνπ, εμαθνινπζεί λα ζεσξεί σο «ζχκα» ηνλ πξνζθεχγνληα θαη 

απνξξίπηεη ηε ζρεηηθή έλζηαζε ηεο Μνιδαβίαο. 

 Ζ θξάηεζε ηνπ πξνζθεχγνληνο ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα, ν νπνίνο ππέθεξε απφ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα πγείαο, γηα δχν εβδνκάδεο, ζε αθαηάιιειεο ζπλζήθεο (θνηκφηαλ ζε ηζηκεληέλην 

πάησκα ρσξίο ζηξσζίδηα) θαη ε κε ππνβνιή ηνπ ζε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε γηα νθηψ εκέξεο, 

απνηειεί απάλζξσπε κεηαρείξηζε θαη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ ά. 3 ΔΓΑ. Ζ Μνιδαβία 

θαηαδηθάζηεθε ζε θαηαβνιή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο πνζνχ 4000 Δπξψ 

πιένλ ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ. 

Δ. «ΕΤΛΟΓΗ» ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ – ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΑΝΑΙΡΕΣΙΚΟΤ  ΕΛΕΓΦΟΤ  

Οξζψο ζηελ ππ’ αξηζκ. 2162/2003 
743

 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο 

(ζχκθσλα θαη κε ηελ γεληθά θξαηνχζα γλψκε) γίλνληαη δεθηά ηα αθφινπζα: (α) Σν δηαθπγφλ 

θέξδνο δελ απνθαζίζηαηαη, αλ πξνέξρεηαη απφ δξαζηεξηφηεηα παξάλνκε ή αλήζηθε. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, αλ σο δξαζηεξηφηεηα (απφ ηελ νπνία ζα πξνέθππηε ην θέξδνο) αλαθέξεηαη 

δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη εηδηθή άδεηα θιπ., πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε χπαξμε 

ηέηνηαο άδεηαο, αιιηψο ε αγσγή είλαη αφξηζηε. (β) Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε ζπλππαηηηφηεηα ηνπ ζχκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, απφ ην πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο δελ αθαηξείηαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 

πνζνζηφ ζπλππαηηηφηεηαο ηνπ ζχκαηνο. Αθνχ, δηαθνξεηηθά, ζα ιακβαλφηαλ ππφςε ε 

ζπλππαηηηφηεηα δχν θνξέο. (γ) Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνηήζεσο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, 

αθνχ ε επζχλε ηεο είλαη εγγπεηηθή. 

ε ζρέζε κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ηα εμήο: (α) Σν νξηζζέλ 

πνζνζηφ ζπλππαηηηφηεηαο είλαη απφιπηα εχινγν. Βέβαηα, νη νδεγνί πξέπεη λα έρνπλ πάληνηε 

ηεηακέλε ηελ πξνζνρή ηνπο, αιιά θαη θάζε πεδφο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

νδηθήο θπθινθνξίαο θαη λα ιακβάλεη ηα ζηνηρεηψδε κέηξα απηνπξνζηαζίαο. Δμάιινπ, πθίζηαηαη 

θαη ε αθφινπζε δηαθνξά κεηαμχ νδεγνχ θαη πεδνχ: Ο νδεγφο πξέπεη, εθηφο απφ ηελ νδήγεζε 

θαζεαπηή, λα πξνζέρεη ηα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο, ηα άιια νρήκαηα, ηνπο πεδνχο θιπ., ελψ ν πεδφο 

πξέπεη λα πξνζέρεη κφλν ηε δηθή ηνπ νδηθή ζπκπεξηθνξά. (β) Δίλαη ακθίβνιν, αλ (παξά ηα νξζά 

αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε) έζησ ππνζπλείδεηα δελ επεξεάδεηαη ν δηθαζηήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεσο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο (ε νπνία θαηά ηεθκήξην είλαη εχξσζηε). 
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Απηφ ηνλ θίλδπλν ηεο ππνζπλείδεηεο επηδξάζεσο πξέπεη λα έρεη θαηά λνπ ν δηθαζηήο, ψζηε 

πξάγκαηη λα κελ ιακβάλεη ππφςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο.  

 Άμηα κλείαο είλαη θαη ε ππ’ αξηζκ. 256/2004 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 
744

 ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία: «... Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο εχινγεο ... ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

αθέζεθε ζηελ ειεχζεξε εθηίκεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, ε δε πεξί ηνχηνπ θξίζε ηνπ δελ 

ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, αθνχ απηή ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ εθηίκεζε 

πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ (ά. 561 § 1 ΚΠνιΓ), ρσξίο ππαγσγή ηνπ πνξίζκαηνο ζε θάπνηα λνκηθή 

έλλνηα ...». 
745

  

Διέγρεηαη φκσο θαη’ αλαίξεζε ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, αλ, θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ιήθζεθαλ ππφςε γεγνλφηα πνπ δελ 

ήηαλ επηηξεπηφ λα ζπλεθηηκεζνχλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεο απηήο ή αλ ην δηθαζηήξην ηεο 

νπζίαο παξέιεηςε λα ζπλεθηηκήζεη γεγνλφηα πνπ είραλ ηεζεί ππφςε ηνπ, ηα νπνία επηδξνχλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, φπσο π.ρ. ην ζπληξέρνλ πηαίζκα ηνπ 

παζφληνο. 
746

  

 Παγίσο ε λνκνινγία δέρεηαη, φηη ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο σο πξνο ην χςνο 

ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο γηα εζηθή βιάβε (ή ςπρηθή νδχλε) δελ ειέγρεηαη αλαηξεηηθά. Σα 

ίδηα δέρεηαη θαη ε παξαπάλσ απφθαζε. Δπηζθνπψληαο απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο νπζίαο, 

δηαπηζηψλεη θαλείο ηα εμήο: (α) Δπαλαιακβάλνπλ ηα θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

επιφγνπ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο, φπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηε λνκνινγία ηνπ 

Αθπξσηηθνχ (θαη ηε ζεσξία). Έηζη, απνθεχγεηαη - απφ ηελ πιεπξά απηή - ν αλαηξεηηθφο έιεγρνο. 

(β) Κπξηαξρηθψο ηα δηθαζηήξηα ηεο νπζίαο θαζνξίδνπλ ην χςνο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο. 

(γ) Καηά ηνλ ηξφπν απηφλ, εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην χςνο, νη νπνίεο δελ (θαίλεηαη 

λα) δηθαηνινγνχληαη αληηθεηκεληθά, πξάγκα πνπ νδεγεί ζηελ ζθέςε, φηη θαζαξά ππνθεηκεληθά 

θξηηήξηα αζθνχλ ηελ απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηε δηθαζηηθή απφθαλζε. (δ) Γεκηνπξγείηαη 

(αδηθαηνιφγεηα ή δηθαηνινγεκέλα) ε εληχπσζε, φηη ηα δηθαζηήξηα ηεο νπζίαο έρνπλ 

αλεμέιεγθηε δηαθξηηηθή επρέξεηα. Βέβαηα, ε εληχπσζε απηή είλαη ζπλήζσο εζθαικέλε. Γελ 

παχεη φκσο λα ππάξρεη θαη, σο πξαγκαηηθφ γεγνλφο πιένλ, λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ 

θαθή απνδνρή ηεο δηθαζηηθήο επζπθξηζίαο. Δίλαη πξφδειν, φηη ε θαηάζηαζε απηή, σο θνηλσληθφ 

θαηλφκελν, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αλεθηή. (ε) Πξφδειν, επίζεο, είλαη φηη είλαη αλάγθε λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα.  
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 ΔπηΓηθ ΗΑ, η. ΗΗ, ζ. 351 επ. 
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 Οκνίσο έθξηλαλ θαη νη απνθάζεηο: ΑΠ 352/2010 θαη 624/2010, ΝνΒ 2010, ΗΥ. 
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 ηΔ 1249/2010, ΝνΒ 2010, ζει. 1554. 
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Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ αλσηέξσ δεηήκαηνο αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη 

παξαπέκθζεθε ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, σο γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο, ν ιφγνο 

αλαηξέζεσο πεξί παξαβίαζεο ηνπ νπζηαζηηθνχ θαλφλα ηεο ΑΚ 932, γηα εζθαικέλε εμεηδίθεπζε 

ησλ ανξίζησλ λνκηθψλ ελλνηψλ «εζηθή βιάβε» θαη «εχινγε» ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ιφγσ 

επηδίθαζεο κε εχινγεο, σο ηδηαίηεξα ρακειήο, ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 
747

 Πξάγκαηη, ηφζν 

ζηε λνκνινγία φζν θαη ζηελ επηζηήκε, είλαη δηαξθψο ελαξγήο ν δηάινγνο φζνλ αθνξά ζηελ 

θξίζε γηα ην εάλ ε εχινγε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη αφξηζηε λνκηθή έλλνηα . Οξζή είλαη, 

θαηά ηε γλψκε καο, ε θαηαθαηηθή απάληεζε.
748

  

Ζ εμεηδίθεπζε ηεο αφξηζηεο απηήο λνκηθήο έλλνηαο ζπληζηά θξίζε γηα λνκηθφ δήηεκα θαη 

ππφθεηηαη, ζπλεπψο, ζε αλαηξεηηθφ έιεγρν. Με άιια ιφγηα, νη αφξηζηεο λνκηθέο έλλνηεο, φπσο ε 

ζπγθεθξηκέλε, απνηεινχλ ζηνηρείν δηακνξθψζεσο ηεο κείδνλνο πξνηάζεσο ηνπ δηθαληθνχ 

ζπιινγηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ν δηθαζηήο, σο εθαξκνζηήο ηνπ δηθαίνπ, ηηο εμεηδηθεχεη ζηελ 

εθάζηνηε ππφ θξίζε πεξίπησζε. Ζ κείδσλ πξφηαζε ηνπ δηθαληθνχ ζπιινγηζκνχ απνηειεί ηελ 

εξκελεία, δειαδή ηελ απνθάιπςε ηνπ λνήκαηνο ηνπ θαλφλα δηθαίνπ ελψ ε ειάζζσλ πξφηαζε 

ζπλδέεηαη κε κηα ad hoc αμηνιφγεζε ζηελ εθάζηνηε ππφ θξίζε πεξίπησζε, ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

ππαγσγήο ζηνλ θαλφλα δηθαίνπ. Γίλεηαη, ζπλεπψο, αληηιεπηφ φηη κείδσλ θαη ειάζζσλ πξφηαζε 

δελ είλαη πξνδεδνκέλεο αιιά δηακνξθψλνληαη κέζσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζήο ηνπο ζηελ 

εθάζηνηε ππφ θξίζε πεξίπησζε πεξλψληαο, κάιηζηα, κέζα απφ ην «θίιηξν λφεζεο» ηνπ δηθαζηή, 

ν νπνίνο δελ εθθηλεί σο tabula rasa. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαηαιήγνπκε, ελ πξνθεηκέλσ, ζην ζπκπέξαζκα φηη  ηφζν ε νξζή 

εμεηδίθεπζε ηεο αφξηζηεο λνκηθήο έλλνηαο «εχινγε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε» ζηελ κείδνλα 

πξφηαζε ηνπ δηθαληθνχ ζπιινγηζκνχ, φζν θαη ε νξζή ππαγσγή ζε απηήλ ηνπ πξαγκαηηθνχ πνπ 

ζπγθξνηεί ηελ ειάζζνλα πξφηαζε, είλαη δεηήκαηα πνπ ειέγρνληαη αλαηξεηηθά, ζχκθσλα κε ην ά. 

559 αξ. 1 ή αξ. 19 ΚΠνιΓ. 

 Έρεη ππνζηεξηρζεί, φηη ζα έπξεπε λα θαζνξηζηνχλ λνκνζεηηθά, κε ηε δένπζα 

πεξηπησζηνινγία, θαηψηαηα θαη αλψηαηα φξηα χςνπο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο. Δίλαη φκσο 

αλακθηζβήηεην, φηη πάιη ηέηνηνο «θαηάινγνο» πεξηπηψζεσλ εζηθήο βιάβεο θαη αληίζηνηρεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο κεηαζέηεη ην πξφβιεκα απφ ην δηθαζηή ζην λνκνζέηε (γηα ηελ 

επζπθξηζία ηνπ νπνίνπ, δπζηπρψο, δελ ππάξρεη ζηελ θνηλσλία καο ηδηαίηεξε θαιή εληχπσζε). 

Άιισζηε, δελ θαίλεηαη λα εληάζζεηαη κηα ηέηνηα «θαηεγνξηνπνίεζε» νκαιά ζην δηθαητθφ καο 

ζχζηεκα.  
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 Οξζφηεξν είλαη λα παξακείλεη ην ζέκα ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ, πνπ έρνπλ 

ππφςε ηνπο ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο θάζε πεξίπησζεο. Με ηελ βειηησηηθή δηαθνξά, φηη θαη ην χςνο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ζα έπξεπε λα ππαρζεί ζε αλαηξεηηθφ έιεγρν, ψζηε 

λα ππάξρεη θαη απφ ηελ πιεπξά απηή θαηεπζπληήξηα νδεγία γηα ηα δηθαζηήξηα ηεο νπζίαο. 

Άιισζηε, θαη άιια πξνβιήκαηα, πνπ αλέθπςαλ ζην πιαίζην ηεο εζηθήο βιάβεο θαη ηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο γηα απηήλ, έρνπλ ππαρζεί ζε αλαηξεηηθφ έιεγρν, π.ρ. πνηά πξφζσπα 

αλήθνπλ ζηελ «νηθνγέλεηα» ηνπ ζαλαησζέληνο, ψζηε λα είλαη δηθαηνχρνη ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνηήζεσο γηα ςπρηθή νδχλε θαηά ηελ ΑΚ 932 ή αλ ν αλήιηθνο έρεη ή φρη ηελ απαξαίηεηε 

ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα γηα λα ππνζηεί εζηθή βιάβε.  

 Ο ηζρπξηζκφο ηνπ ελαγφκελνπ, φηη ε αμίσζε πνπ αζθείηαη κε ηελ αγσγή έρεη ππνθχςεη 

ζηελ παξαγξαθή ηεο ΑΚ 937 απνηειεί έλζηαζε. Ζ έλζηαζε απηή θαηά θαλφλα δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε απφ ην δηθαζηεξην απηεπαγγέιησο (ΑΚ 277). Ζ κε ιήςε ππφςε, απηεπαγγέιησο, ηζρχεη 

έζησ θαη αλ ηα ζπγθξνηνχληα απηή πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πεξηέρνληαη ζην ίδην ην δηθφγξαθν 

ηεο αγσγήο. Πξέπεη λα πξνηαζεί εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο ζχκθσλα κε ην λφκν (269 ΚΠνιΓ). 

Δμαηξεηηθά, φηαλ ελάγεηαη ην Γεκφζην, ε έλζηαζε παξαγξαθήο ιακβάλεηαη ππφςε θαη 

απηεπαγγέιησο (ά. 90 επ. Ν. 2362/1995 «πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θιπ.»).  

Δπηπξνζζέησο, ε έλζηαζε απηή γηα λα εξεπλεζεί πεξαηηέξσ πξέπεη λα είλαη νξηζκέλε. 
749

 

Ο ελαγφκελνο πνπ πξνηείλεη ηελ έλζηαζε πξέπεη λα επηθαιεζηεί θαη, ζε πεξίπησζε 

ακθηζβεηήζεσο, λα απνδείμεη ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ έλζηαζε απηή. πγθεθξηκέλα 

ν ελαγφκελνο νθείιεη λα απνδείμεη, πφηε ν ελάγσλ-παζψλ έιαβε γλψζε ηεο δεκίαο θαη ηνπ 

ππφρξενπ ζε απνδεκίσζε. 
750

 Ζ έλζηαζε απηή γίλεηαη βάζηκε θαη’νπζίαλ, αλ έθηνηε θαη κέρξη 

ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο έρεη πεξάζεη πεληαεηία. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ ελάγνληνο, φηη έιαβε γλψζε 

αξγφηεξα θαη φρη ζην ρξφλν πνπ πξνβάιιεη ν ελαγφκελνο δελ απνηειεί αληέλζηαζε αιιά άξλεζε 

ηεο βάζεσο ηεο ελζηάζεσο. 
751

 πλεπψο, δελ ηίζεηαη δήηεκα επηβνιήο ζηνλ ελαγφκελν βάξνπο 

απνδείμεσο θαη παξέρεηαη ε επρέξεηα γηα αληαπφδεημε.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ, απφ ηε δεκηνγφλν πξάμε, πξνθχπηεη θαη δπζκελήο ζπλέπεηα πνπ 

είλαη απξφβιεπηε θαη, ζπλεπψο, γηα ηε ζρεηηθή αμίσζε πνπ απνξξέεη απφ απηή αξρίδεη λέα 

ρσξηζηή παξαγξαθή ν ζρεηηθφο ηζρπξηζκφο ηνπ ελάγνληνο, φηη ε δπζκελήο ζπλέπεηα ήηαλ απφ 

ηελ αξρή απξφβιεπηε δελ απνηειεί αληέλζηαζε αιιά άξλεζε ηεο ελζηάζεσο παξαγξαθήο. Ο 

ελάγσλ δελ έρεη ην βάξνο λα επηθαιεζηεί ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο δεκίαο ηνπ σο απξφβιεπηεο, 

αιιά ν ελαγφκελνο σο εληζηάκελνο έρεη βάξνο λα επηθαιεζηεί θαη απνδείμεη φηη ε δεκία ήηαλ 

απφ ηελ αξρή πξνβιεπηή. Απηφ είλαη πεξηερφκελν ηεο ελζηάζεψο. ηνπ. 
752

  

Όηαλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο εξεπλά ηελ πξνβιεζείζα απφ ηνλ ελαγφκελν έλζηαζε 

παξαγξαθήο απφ ηελ ΑΚ 937 νθείιεη κε ζαθήλεηα λα δηεπθξηλίζεη, αλ αμηψλεηαη απνδεκίσζε 

απφ ηνλ παζφληα ιφγσ επηπινθψλ ηνπ αξρηθνχ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ, πνπ ζπληζηνχλ απξνζδφθεηε 

εμέιημε ηεο θαηαζηάζεσο ηεο πγείαο ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ηξαπκαηηζκφ, πνηέο είλαη νη 

απξνζδφθεηεο απηέο επηπινθέο θαη πφηε έιαβε γλψζε ησλ επηπινθψλ απηψλ. Αλ απνξξίςεη ηελ 

έλζηαζε παξαγξαθήο ρσξίο ζαθή δηεπθξίληζε ησλ παξαπάλσ νπζησδψλ δεηεκάησλ ππνπίπηεη 

ζηελ πιεκκέιεηα ηνπ ά. 559 αξ. 19 ΚΠνιΓ (έιιεηςε λφκηκεο βάζεσο). 
753

 

Αλ ν νθεηιέηεο ζπκπεξηθέξεηαη θαηά ηξφπν, ψζηε ν δαλεηζηήο επιφγσο επηηξέπεηαη λα 

ζπλάγεη, φηη ζε πεξίπησζε αζθήζεσο αγσγήο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο παξαγξαθήο ν νθεηιέηεο 

ζα πεξηνξηζηεί κφλν ζε νπζηαζηηθέο ελζηάζεηο θαη φηη δελ ζα πξνβάιιεη ηελ έλζηαζε ηεο 

παξαγξαθήο, ηφηε ε κεηαγελέζηεξε πξνβνιή ηεο ελζηάζεσο παξαγξαθήο πξνζθξνχεη ζηελ θαιή 

πίζηε θαη απνθξνχεηαη σο θαηαρξεζηηθή θαηά ηελ AK 281. 
754

 

Ζ απφξξηςε ηεο αγσγήο σο παξαγεγξακκέλεο νδεγεί ζε δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα απφ ηελ 

απφξξηςε ηεο αγσγήο θαη’ νπζίαλ. Σνχην, δηφηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε κέλεη κεηά ηελ 

παξαγξαθή αηειήο ή θπζηθή ελνρή, ε νπνία έρεη λνκηθή ελέξγεηα φπσο π.ρ. ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ ΑΚ 272, 276 θαη 443. Παξφκνην δελ ζπκβαίλεη επί απνξξίςεσο ηεο αγσγήο θαη’νπζίαλ. 
755

 

 Δλδεηθηηθψο αλαθεξφκαζηε ζην αθφινπζν ηζηνξηθφ: Σν πξσηνβάζκην δηθαζηήξην 

δέρζεθε θαηά έλα κέξνο ζηελ νπζία ηελ αγσγή απνδεκηψζεσο θαη επηδίθαζε, αληηζηνίρσο, 

θνλδχιηα απνδεκηψζεσο ηνπ ελάγνληνο θαη ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε. 

πγρξφλσο δέρζεθε θαηά έλα κέξνο (πνζνζηφ 30%) ζηελ νπζία ηεο ηελ έλζηαζε απφ ηελ ΑΚ 
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300 πνπ πξνέβαιε ην ελαγφκελν ΔΚ θαη κείσζε αληηζηνίρσο ηελ  απνδεκίσζε. Ο ελάγσλ άζθεζε 

έθεζε απαηηψληαο, θπξίσο, επαλεθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ γηα ηελ απφξξηςε ηεο ελζηάζεσο ηνπ 

30%. Ζ έθεζε αζθήζεθε εκπξφζεζκα, αιιά κέρξη ηε ζπδήηεζή ηεο παξήιζε δηάζηεκα 2 εηψλ, 

νπφηε ην εθεζίβιεην ΔΚ πξνέβαιε κε ηηο πξνηάζεηο ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο παξαγξαθήο ελ επηδηθία 

ζπκπιεξσζείζεο (ά. 10 § 2 Ν. 489/1976 εθαξκνδνκέλν ξεηψο θαη επί ΔΚ).  

Δξσηάηαη: Πνηά ζα πξέπεη λα είλαη ε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ; Δλψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ 

πξνζβιήζεθε (κε ηελ έθεζε) νιφθιεξν ην θεθάιαην ηεο απνδεκηψζεσο (ππαηηηφηεηα θαη 

θνλδχιηα), ην νπνίν ελ κέξεη έγηλε δεθηφ θαη ελ κέξεη απνξξίθζεθε. Σν Δθεηείν βέβαηα ζα 

εμεηάζεη κφλν ην κέξνο εθείλν ηεο απνθάζεσο πνπ πιήηηεηαη κε ιφγν εθέζεσο (ππαηηηφηεηα θαη 

φια ηα επεξεαδφκελα απφ απηή θνλδχιηα απνδεκηψζεσο). Γελ πξνζβιήζεθε, δειαδή, κε ηελ 

έθεζε ην κέξνο πνπ αθνξά ζηελ, ζε βάξνο ηνπ ελάγνληνο – εθθαινχληνο, γελνκέλε δεθηή 

έλζηαζε ηεο ΑΚ 300. 
756

  

Δπνκέλσο θαη ε πξνβιεζείζα έλζηαζε ηεο παξαγξαθήο απφ ηνλ εθεζίβιεην δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζην 30% ηεο απνδεκηψζεσο, ψζηε θαηά ην ππφινηπν ε αμίσζε ηνπ ελάγνληνο 

λα κείλεη αιψβεηε. Άιισζηε ηνχην δελ ζα είρε θαη ινγηθή βάζε, δειαδή λα παξαγξαθεί ε 

αμίσζε απνδεκηψζεσο κφλν θαηά 30% θαη λα δηαηεξεζεί ε αμίσζε θαηά ην ππφινηπν πνζνζηφ 

70%. Ζ πξνβιεζείζα απφ ηνλ εθεζίβιεην έλζηαζε παξαγξαθήο, σο νςηγελήο ηζρπξηζκφο, 

θαηαιχεη νιφθιεξε ηελ αμίσζε απνδεκηψζεσο ε νπνία σο εληαίν θεθάιαην κεηαβηβάζηεθε ζην 

Δθεηείν αλεμαξηήησο ηνπ εηδηθνχ ιφγνπ εθέζεσο. 

Ε. ΣΤΠΟ ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ  

Ζ ΑΚ 930 § 1 εδ. α΄ αλαθέξεηαη ζηνλ ηχπν ηεο επηδηθάζεσο ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ 

πεξηνπζηαθή δεκία ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΑΚ 928 θαη 929. Ζ ΑΚ 930 ηφζν ιφγσ ηεο ζέζεψο ηεο 

φζν θαη ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, αλαθέξεηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο. 

Γελ θαιχπηεη θαη ηελ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Καηά θαλφλα απηή, έζησ 

θαη αλ πεγάδεη απφ αδηθνπξαμία, ηεο νπνίαο νη ζπλέπεηεο αλαθέξνληαη ζην κέιινλ, επηδηθάδεηαη 

ζε θεθάιαην εθάπαμ. 
757

 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ηνπ 

αθξσηεξηαζκνχ ηνπ πνδηνχ ηνπ ζχκαηνο ζπλεπεία απηνθηλεηηθνχ αηπρήκαηνο. Σν δηθαζηήξην 

θαηά ηνλ πξζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιακβάλεη ππφςε, κεηαμχ άιισλ, 

φηη ζα είλαη δηαξθήο ζην κέιινλ ν ςπρηθφο πφλνο ηνπ ζχκαηνο. Με ηελ αγσγή δελ θαίλεηαη λα 
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κπνξεί λα απνθιεηζηεί επηδίσμε ελφο νξηζκέλνπ πνζνχ, κε βάζε ηελ κέρξη ηψξα θαηάζηαζε, αλ 

αθφκε δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ φιεο νη ζπλέπεηεο ηνπ αηπρήκαηνο ζην κέιινλ 
758

  

Μεηαγελέζηεξεο δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο αδηθνπξαμίαο, πνπ δελ ήηαλ πξνβιεπηέο θαη δελ 

ειήθζεζαλ ππφςε ζε πξνεγνχκελε δηθαζηηθή απφθαζε, κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ πεξαηηέξσ 

πξφζζεηε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε, έζησ θαη αλ ζηελ πξνεγνχκελε δηθαζηηθή 

απφθαζε δελ γίλεηαη ιφγνο γηα ελδερφκελε πξφθιεζε λέσλ βιαβψλ ζην κέιινλ. 
759

 Γελ ππάξρεη 

εκπφδην απφ ην δεδηθαζκέλν ηεο πξνεγνχκελεο απφθαζεο. Απηφ ζπκβαίλεη, φηαλ κεηαγελέζηεξα 

ζεκεηψλεηαη αηθλίδηα θαη απξφβιεπηε επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπ παζφληνο, ε νπνία κπνξεί λα 

θαηαζηήζεη αλαγθαία λέα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Γελ ζπληξέρεη, φκσο, ηνχην, φηαλ είλαη 

πξνβιεπηή θαη ζπλήζεο ε αλάγθε ελεξγείαο λέαο εγρεηξήζεσο, φπσο ηνχην ζπκβαίλεη επί 

νξζνπεδηθψλ εγρεηξήζεσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη πιηθά νζηενζπλδέζεσο, ηα νπνία κεηαγελέζηεξα 

πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ κε δεχηεξε εγρείξεζε ζε λνζνθνκείν πνπ επηβάιιεη νξηζκέλε 

λνζειεία θαη ζπλεπάγεηαη ζσκαηηθνχο θαη ςπρηθνχο πφλνπο. 

Ζ ειιεληθή λνκνινγία δελ θαίλεηαη, απφ ηελ έξεπλα πνπ κπνξέζακε λα θάλνπκε, φηη 

γλσξίδεη πεξηπηψζεηο επηδηθάζεσο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζε ρξεκαηηθέο δφζεηο θαηά κήλα. Ζ δπλαηφηεηα απηή δελ θαίλεηαη φηη κπνξεί λα 

απνθιεηζηεί αλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη π.ρ. δηαξθείο ζην κέιινλ ζσκαηηθνί πφλνη, ε 

αλαγθαηφηεηα εθηειέζσο ζην κέιινλ ηαηξηθψλ επεκβάζεσλ. 
760

 Πξέπεη φκσο λα απνθεχγεηαη, 

δηφηη κπνξεί λα πεξηπιέμεη ηελ θαηάζηαζε. 
761

 Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ νπζηαζηηθή 

πξνυπφζεζε απαηηείηαη αίηεκα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ελάγνληνο. Αλ ηειηθά επηδηθαζζεί ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ζε πεξηνδηθέο κεληαίεο δφζεηο, είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο 334 ΚΠνιΓ πεξί 

κεηαξξπζκηζηηθήο αγσγήο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο. 
762

 

Οη δηαηάμεηο 728 - 730 ΚΠνιΓ πξνβιέπνπλ πξνζσξηλή απφ ην δηθαζηήξην επηδίθαζε 

απαηηήζεσλ κε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ζ 728 § 1 πεξ. ε΄ θαη ζη΄ ΚΠνιΓ 

αλαθέξεηαη ζηηο ΑΚ 928 θαη 929, δειαδή ζηελ απνδεκίσζε γηα απνθαηάζηαζε πεξηνπζηαθήο 

δεκίαο. Γελ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πεξίπησζε ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είηε γηα εζηθή βιάβε 
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είηε γηα ςπρηθή νδχλε. 
763

 Ζ 728 § 1 πεξ. ε΄ θαη ζη΄ ΚΠνιΓ έρεη εμαηξεηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ 

επηηξέπεηαη αλαινγηθή εθαξκνγή θαη ζε άιιεο αμηψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ αδίθεκα φπσο απηή 

ηεο ΑΚ 932. 

Σ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΧΗ ΚΑΣΨΣΑΣΟΤ ΟΡΙΟΤ  

I. ΓΕΝΙΚΑ 

 Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα πνζά πνπ επηδηθάδνληαλ απφ ηα δηθαζηήξηα ήηαλ ηφζν 

ρακειά, ψζηε ν ζθνπφο ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο 

λα εμνπδεηεξψλεηαη. Υαξαθηεξηζηηθά έρεη ηνληζηεί φηη ε επηδίθαζε ειαρίζησλ πνζψλ απφ κφλε 

ηεο απνηειεί πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 
764

  

Ζ πξαθηηθή απηή ηεο λνκνινγίαο, πνπ σο έλα βαζκφ ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί απφ ηνλ 

θφβν ππέξκεηξεο επεθηάζεσο ηνπ χςνπο ησλ ρξεκαηηθψλ ηθαλνπνηήζεσλ θαη σο  εθ ηνχηνπ ηνλ 

θίλδπλν πξφθιεζεο αβεβαηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο ζηνπο θνηλσλνχο ηνπ δηθαίνπ νδήγεζε ην 

λνκνζέηε, ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο, λα θαζνξίζεη ειάρηζην πνζφ επηδηθαδφκελεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ θπξίσο πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ κέζα 

ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (π.ρ. ηειεφξαζε) θαη πξαθηηθήο (π.ρ. ζπγθέληξσζε πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε ειεθηξνληθά αξρεία), 
765

 πνπ ζέηνπλ ζε ζεκαληηθφ θίλδπλν ηα πξνζσπηθά 

αγαζά.  

II. ΟΙ ΚΑΘΕΚΑΣΟΝ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ  

α. Με ηελ § 2 ηνπ άξζξνπ κφλνπ Ν. 1178/1981, πνπ νξίδεη, φηη ε θαηά ην άξζξν 932 ΑΚ 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ηνπ αδηθεζέληνο απφ θάπνηα απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πξάμεηο νξίδεηαη, εθφζνλ απηέο ηειέζηεθαλ δηά 

ηνπ ηχπνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηή, φρη θαηψηεξε ησλ 10 εθ. δξρ. 
766

 γηα ηηο εκεξήζηεο 

εθεκεξίδεο Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη γηα ηα πεξηνδηθά πνπ θπθινθνξνχλ κέζσ ησλ 

πξαθηνξείσλ εθεκεξίδσλ, θαη ησλ 2 εθ. δξρ. γηα ηηο άιιεο εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά, εθηφο αλ 

δεηήζεθε απφ ηνλ ελάγνληα κηθξφηεξν πνζφ˙ θαη απηφ, αλεμάξηεηα απφ ηελ απαίηεζε πξνο 

απνδεκίσζε γηα πεξηνπζηαθή δεκία, ζπλάγεηαη, φηη ην δηθαζηήξην, ζε πεξίπησζε πνπ 
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δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε εζηθήο βιάβεο, δεζκεχεηαη απφ ην λφκν γηα ηελ επηδίθαζε ησλ λφκηκσλ 

απηψλ θαηψηαησλ ρξεκαηηθψλ νξίσλ. 

β. Καηά ην ά. 4 § 10 Ν. 2328/1995, πνπ νξίδεη φηη ζην άξζξν κφλν ηνπ Ν. 1178/1981 

ππάγνληαη θαη νη ηειενπηηθνί θαη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί, ζηα «δεκνζηεχκαηα» πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη ηειενπηηθέο θαη νη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, ζηελ έλλνηα ηνπ εθδφηε ν λφκηκνο ή νη 

πεξηζζφηεξνη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο αδεηνχρνπ εηαηξείαο θαη ζηελ έλλνηα ηνπ δηεπζπληή ν 

ππεχζπλνο πξνγξάκκαηνο. Σν ειάρηζην πνζφ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα 

ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, θαζνξίδεηαη ζε 100 εθ. δξρ., πξνθεηκέλνπ γηα ζηαζκνχο εζληθήο 

εκβέιεηαο, θαη 30 εθ. δξρ., πξνθεηκέλνπ γηα ζηαζκνχο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο. Σα 

πνζά πξνθεηκέλνπ γηα ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο κε δηθηχσζε ζε πεξηζζφηεξνπο λνκνχο 

θαζνξίδνληαη ζε 50 εθ. δξρ. θαη πξνθεηκέλνπ γηα ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο πνπ δελ  δηαζέηνπλ 

δηθηχσζε ζε 20 εθ. δξρ. 

γ. Με ηελ § 2 ά. 23 Ν. 2472/1997, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ νξίδεη φηη ε θαηά ην ά. 932 ΑΚ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ιφγσ εζηθήο βιάβεο γηα παξάβαζε ηνπ λφκνπ νξίδεηαη θαη’ ειάρηζην φξην ζην πνζφ ησλ 2 εθ. 

δξρ., εθηφο εάλ δεηήζεθε απφ ηνλ ελάγνληα κηθξφηεξν πνζφ ή ε παξάβαζε νθείιεηαη ζε 

ακέιεηα. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ην ά. 14 § 2 Ν. 3471/ 2006 «γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαηά ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 2472/1997», ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ζην ειιεληθφ δίθαην ηελ νδεγία 

2002/58/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ε θαηά ην άξζξν 932 ΑΚ 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο γηα παξάβαζε ηνπ λφκνπ απηνχ νξίδεηαη θαη’ 

ειάρηζην ζην πνζφ ησλ 10 ρηιηάδσλ €, εθηφο αλ δεηεζεί απφ ηνλ ελάγνληα κηθξφηεξν πνζφ. Ζ 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε επηδηθάδεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηνχκελε απνδεκίσζε γηα 

πεξηνπζηαθή βιάβε.  

III . ΑΝΣΙΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΔΙΑΣΑΞΕΨΝ;  

 Οη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαζνξηζκνχ ειάρηζηνπ πνζνχ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ πξνζβνιέο πνπ πξνθαινχληαη κε ηέηνηα 

κέζα, ψζηε ε πξνζβνιή λα απνθηά κεγάιε έθηαζε θαη ν πξνζβιεζείο λα εμνπζελψλεηαη, ρσξίο 

λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο άξζεο ηεο πξνζβνιήο. Σν κέγεζνο ησλ θαζνξηδφκελσλ 

πνζψλ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ε πηζαλφηεηα αλαληηζηνηρίαο ηνπο πξνο ηελ επειζνχζα 

εζηθή βιάβε πξνζδίδεη ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ηδηφξξπζκν πνηληθφ ραξαθηήξα, θαζψο 

θαζίζηαηαη εκθαλέο, φηη απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ απνηξνπή ησλ πξνζβνιψλ κε ηελ απεηιή 
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πςειψλ απνδεκηψζεσλ (πξβι. ηελ ιεηηνπξγία ησλ punitive damages ζην αγγινζαμσληθφ 

δίθαην).  

Δίλαη πξνθαλέο, φηη νη δηαηάμεηο απηέο ζέηνπλ πξνβιήκαηα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ιφγσ 

αληίζεζεο ζην ά. 20 § 1 . (ακάρεην ηεθκήξην εζηθήο βιάβεο πνπ καηαηψλεη ηε δηθαζηηθή 

πξνζηαζία) θαη ζηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ επηβάιιεη ηελ αλαινγία κέζνπ 

(ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο) θαη επηδησθφκελνπ ζθνπνχ (πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο). 
767

 

Δληνχηνηο, ν θαζνξηζκφο απφ ην λφκν ειάρηζηνπ πνζνχ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο έρεη ζθνπφ λα 

δηαζθαιίζεη κηα ειάρηζηε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ ηδηαηηέξσο έληνλεο - ιφγσ ηεο κεγάιεο 

δεκνζηφηεηάο ηνπο - πξνζβνιέο ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςήο ηνπο θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη 

ζχκθσλνο πξνο ηελ επηηαγή ηνπ ά. 2 § 1 . 
768

 Απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ε ΑΠ 

1667/2005, θαη’ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, έθξηλε νξζή ηελ επηδίθαζε 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε θαηά πνιχ θαηψηεξεο (60 ρηιηάδεο €) απφ ηελ 

νξηδφκελε ζην ά. 4 § 10 Ν. 2328/1995.  

Ο θαζνξηζκφο θαηψηαηνπ νξίνπ απφ ην λνκνζέηε δελ ζπληζηά επέκβαζε ζηε δηθαηνδνηηθή 

εμνπζία ηνπ δηθαζηή, αιιά άζθεζε ηεο παξερφκελεο απφ ην ά. 26 § 1 . εμνπζίαο ηνπ λα ζέηεη 

ειάρηζηα ή αλψηαηα φξηα θαη’ αθεξεκέλε αμηνιφγεζε, εληφο ησλ νπνίσλ ν δηθαζηήο πξνβαίλεη 

ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ θαλφλα δηθαίνπ, ελφςεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεο θαη πεξίπησζεο. Με 

ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο απφ ηα δηθαζηήξηα, ε κέρξη ηψξα εθηίκεζε απφ ην 

δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθψλ ηεο πξνζβνιήο, πνπ δηθαηνινγνχλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο απνδεκίσζεο, πνπ ζπληζηνχζε «πξάγκα», 
769

 θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

λφκνπ, κεηαηξέπεηαη ζε λνκηθφ δήηεκα θαη ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 
770

  

Ήδε, φκσο, ηα επηδηθαδφκελα γηα εζηθή βιάβε πνζά είλαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ηδηαίηεξα πςειά, πξάγκα πνπ επίζεο επηθξίλεηαη. 
771
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11. ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ 

Α. ΡΤΘΜΙΗ  

 ην γεληθφ κέξνο ηνπ ΑΚ πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο γηα ηελ παξαγξαθή ηεο αμηψζεσο 

(ΑΚ 247 επ., 251 θαη 252). Οη δηαηάμεηο απηέο δελ εθαξκφδνληαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα αμίσζε 

απφ αδηθνπξαμία (ΑΚ 914 επ.) ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αθεηεξία θαη ζηε δηάξθεηα 

ηεο παξαγξαθήο. Δδψ ηζρχεη εηδηθή ξχζκηζε ηεο ΑΚ 937. Ζ δηάηαμε απηή πξνβιέπεη δηπιή 

παξαγξαθή: (α) ηελ πεληαεηή, ε νπνία αξρίδεη απφ ηφηε πνπ ν δεκησζείο έιαβε γλψζε ηεο δεκίαο 

θαη ηνπ ππφρξενπ γηα απνδεκίσζε θαη (β) ηελ εηθνζαεηή, ε νπνία αξρίδεη απφ ηφηε πνπ 

ηειέζηεθε ε αδηθνπξαμία, έζησ θαη αλ δελ έρεη επέιζεη αθφκε ε δεκία θαη δελ έρεη αθφκε 

αξρίζεη ε πεληαεηήο παξαγξαθή. Παξφιν πνπ νη δηαηάμεηο 251 θαη 252 ΑΚ δελ εθαξκφδνληαη 

ζηελ πεληαεηή παξαγξαθή ηεο ΑΚ 937, θαη γηα ηελ πεληαεηή παξαγξαθή (937 ΑΚ) απαηηείηαη ε 

θαηά ηελ ΑΚ 251 δπλαηφηεηα δηθαζηηθήο επηδηψμεσο. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο ΑΚ 937 πξνυπνζέηεη αδηθνπξαμία. Αξθεί, σζηφζν, κηα αληηθεηκεληθά 

παξάλνκε ζπκπεξηθνξά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε δηάηαμε δελ εθαξκφδεηαη, φπνπ ιείπεη ην ζηνηρείν 

ηνπ παξαλφκνπ. 
772

 Ζ ΑΚ 937 εθαξκφδεηαη, φρη κφλν γηα ηηο αμηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ΑΚ 914 επ., αιιά θαη ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε αμίσζε γηα απνδεκίσζε πξνβιέπεηαη 

απφ άιιε δηάηαμε ηνπ ΑΚ ή άιινπ εηδηθνχ λφκνπ. Σν ηειεπηαίν ηζρχεη, βέβαηα, γηα ηελ 

πεξίπησζε, φπνπ ε ζρεηηθή ξχζκηζε δελ ζα επηθξαηήζεη σο εηδηθή. Σέηνηα πξάγκαηη πεξίπησζε 

είλαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. Γ Ν/1911, 
773

 ε νπνία νξίδεη φηη ε αγσγή απνδεκηψζεσο 

παξαγξάθεηαη κέζα ζε δχν ρξφληα απφ ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηελ 

επζεία αμίσζε ηνπ παζφληνο θαηά ηνπ αζθαιηζηή ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε 10 § 2 Ν. 489/1976. 

Ζ αμίσζε απηή ππφθεηηαη ζε παξαγξαθή δχν εηψλ θαηά ην παιαηφηεξν δίθαην θαη ήδε κεηά ην 

Ν. 3557/2007 πέληε εηψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο.  

Δδψ πάλησο πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη, αλ ν ελαγφκελνο επζχλεηαη βάζεη ηφζν ησλ ΑΚ 

914 επ. ή 922 (π.ρ. σο νδεγφο ή πξνζηήζαο ηνλ νδεγφ ηνπ δεκηνγφλνπ απηνθηλήηνπ) θαη σο 

νδεγφο ή θάηνρνο ηνχηνπ (ά. 2, 4 Ν. Γ Ν/1911), ηφηε δελ ηίζεηαη ζέκα ππεξνρήο ηεο εηδηθήο 

δηαηάμεσο απέλαληη ζηε γεληθή. Θα εμεηαζηεί πνηά είλαη ε βάζε ηεο αγσγήο: Αλ ε αγσγή 

ζηεξίδεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή επζχλε ηνπ Ν. Γ Ν/1911, ηφηε ζα εθαξκνζηεί ην ά. 7 Ν. Γ Ν/1911 

(δηεηήο παξαγξαθή), αλ φκσο ζηεξίδεηαη ζηελ επζχλε ηνπ ΑΚ (914, 922) ηφηε ζα εθαξκνζηεί ε 
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ΑΚ 937 (πεληαεηήο παξαγξαθή). 
774

 Ζ εμ αδηθνπξαμίαο αμίσζε θαηά ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ 

ππφθεηηαη ζηελ πεληαεηή παξαγξαθή ηνπ ά. 90 § 1 Ν. 2362/1995 «πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ», 

ε νπνία, φκσο, έρεη δηαθνξεηηθή αθεηεξία ελάξμεσο (ά. 91) απφ εθείλε ηεο ΑΚ 937 θαη ε νπνία 

ππεξηζρχεη σο εηδηθή. 
775

 

 ηελ παξαγξαθή ηεο ΑΚ 937 ππάγνληαη νη αμηψζεηο γηα απνδεκίσζε θαη ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε θαηά ηελ ΑΚ 932. 
776

 Τπάγνληαη επίζεο θαη νη αμηψζεηο ησλ έκκεζα δεκησζέλησλ 

θαηά ηηο ΑΚ 928 θαη 929. Γελ ππάγνληαη φκσο νη εμ αλαγσγήο αμηψζεηο θαη νη αμηψζεηο κεηαμχ 

πεξηζζνηέξσλ εηο νιφθιεξνλ νθεηιεηψλ θαηά ηελ ΑΚ 927. 

 ε έλλνκεο ζρέζεηο πνπ εκθαλίδνπλ ζηνηρεία αιινδαπφηεηαο θαη επηβάιινπλ ηελ 

πξνζθπγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ εθαξκνζηέα είλαη ε ΑΚ 26. Ζ 

ηειεπηαία απηή δηάηαμε θαιχπηεη θαη ην δήηεκα ηεο παξαγξαθήο πνπ απνηειεί θαλφλα 

νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ. πλεπψο, ζε αηχρεκα πνπ ηειείηαη ζηελ Διιάδα γηα ηηο αζθνχκελεο 

αμηψζεηο απφ αδηθνπξαμία (ΑΚ 914, 922, 932, ά. 4 Ν. Γ Ν/1911) ζα εθαξκνζηνχλ νη νηθείεο 

δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ, δειαδή ε ΑΚ 937, αλ πξφθεηηαη γηα αμίσζε ηνπ θνηλνχ δηθαίνπ 

θαη ην ά. 7 Ν. Γ Ν/1911, αλ πξφθεηηαη γηα αμίσζε βάζεη ηνπ Ν. Γ Ν/1911. Αλάινγα ηζρχνπλ θαη 

φηαλ ην αηχρεκα ηειείηαη ζηελ αιινδαπή, νπφηε ζα εθαξκνζηεί ν εθεί ηζρχσλ θαλφλαο πνπ 

ξπζκίδεη ηελ παξαγξαθή. 
777

  

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΠΕΝΣΑΕΣΟΤ ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ  

Γλώζε 

 Ζ γλψζε γηα ηελ νπνία θάλεη ιφγν ε ΑΚ 937 δελ πξνυπνζέηεη, φηη ν δηθαηνχρνο γλσξίδεη 

φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δεκίαο. Ζ γλψζε είλαη θάηη ιηγφηεξν απφ ηελ πεπνίζεζε θαη θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ ππφζεζε. Ακθηβνιίεο ηνπ παζφληνο κεηά ηελ ιεθζείζα γλψζε δελ 

κεηαβάιινπλ ηελ παξαγξαθή πνπ έρεη αξρίζεη. 
778

 Αξθεί φηη απηφο γλσξίδεη ηφζα πεξηζηαηηθά, 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηθαζηηθή απφ απηφλ επηδίσμε ηεο αμηψζεσο. Αξθεί ε γλψζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ ππνρξέσζε απνδεκηψζεσο. Γελ απαηηείηαη 
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νξζή λνκηθή αμηνιφγεζε. Δπί λνκηθήο θαηάζηαζεο, ε νπνία αθήλεη ακθηβνιίεο γηα ηε γέλεζε 

ηεο δεκίαο ή ηεο αμηψζεσο πξνο απνδεκίσζε ή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ππφρξενπ, είλαη δπλαηφ λα 

απνθιεηζηεί ε γλψζε ηεο δεκίαο κέρξη ηελ απνζαθήληζή ηεο.  

Μπνξεί λα ζεσξεζεί αξθεηή ε γλψζε ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο δηεπζχλζεσο ηνπ ππεπζχλνπ, 

ηελ νπνία ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα απνθηήζεη ρσξίο θφπν θαη ρσξίο ζεκαληηθή δαπάλε. 
779

 Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν παζψλ γλσξίδεη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ 

δεκηνγφλνπ απηνθηλήηνπ, έζησ θαη αλ δελ γλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ νδεγνχ. 
780

 Κξίζηκν 

ζεσξείηαη αλ ν παζψλ βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ηνπ είλαη γλσζηά κπνξεί λα 

εγείξεη αγσγή απνδεκηψζεσο (αξθεί θαη αλαγλσξηζηηθή αγσγή), 
781

 ελαληίνλ νξηζκέλνπ 

πξνζψπνπ, ε νπνία αγσγή εκθαλίδεηαη, φηη έρεη ειπίδεο επηηπρίαο. 
782

 Δπί πξνθιήζεσο δεκίαο 

απφ πξνζηεζέληα γηα ηελ νπνία, ππφ ηνπο φξνπο ηεο ΑΚ 922, επζχλεηαη ν πξνζηήζαο ππάξρεη 

γηα ηνλ παζφληα γλψζε ηνπ πξνζηήζαληνο θαη φηαλ δελ είλαη κελ γλσζηφ ην πξφζσπν εθείλνπ 

πνπ πξνθάιεζε ηε δεκία, είλαη φκσο γλσζηφ, φηη ε δεκία πξνθιήζεθε απφ έλαλ εθ ησλ 

πξνζηεζέλησλ. Σνχην, δηφηη ε επζχλε ηνπ πξνζηήζαληνο ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ην πνηφο 

πξνζηεζείο πξνθάιεζε ηε δεκία. 
783

 

Αλ ν παζψλ απέρεη απφ ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο, δηφηη απηή θαηά ηελ κέρξη ηψξα πάγηα 

ζέζε ηεο λνκνινγίαο δελ έρεη ειπίδεο επηηπρίαο θαη αθνινχζσο ε λνκνινγία απηή 

εγθαηαιείπεηαη ζε βαζκφ πνπ λα επηηξέπεη ηελ άζθεζε ηέηνηαο αγσγήο, ηφηε ε παξαγξαθή 

αξρίδεη απφ ηε γλψζε ηεο κεηαβνιήο ηεο λνκνινγίαο. 

Σνλίδεηαη, φηη δελ αξθνχλ απιέο ππφλνηεο ή άγλνηα απφ ακέιεηα. 
784

 Καηά θαλφλα, δελ 

πθίζηαηαη βάξνο ηνπ παζφληνο λα απνθηήζεη βεβαηφηεηα, κε δηθέο ηνπ έξεπλεο, ησλ 
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πξαγκαηηθψλ εθείλσλ πεξηζηαηηθψλ, ηα νπνία ζεκειηψλνπλ ηελ αμίσζή ηνπ. 
785

 Γελ απαηηείηαη, 

φκσο, θαη πιήξεο γλψζε φισλ ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. Άγλνηα ή πιάλε πεξί ην δίθαην 

είλαη θαηαξρήλ αδηάθνξε εθφζνλ δελ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζηέξεζε απφ ηνλ παζφληα ηεο 

γλψζεσο ηεο δεκίαο θαη ηνπ ππφρξενπ γηα απνδεκίσζε. 
786

  

Παζώλ 

Παζψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ΑΚ 937, είλαη εθείλνο, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ γελλάηαη ε 

αμίσζε απνδεκηψζεσο. 
787

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΑΚ 928, 929 παζψλ είλαη ν έκκεζα 

δεκηνχκελνο, ν νπνίνο είλαη δηθαηνχρνο ηεο απνδεκηψζεσο, ε γλψζε ηνπ νπνίνπ θαη εμεηάδεηαη. 

Αλ νη παζφληεο είλαη πεξηζζφηεξνη είλαη δπλαηφ λα είλαη δηαθνξεηηθφο ν ρξφλνο ελάξμεσο ηεο 

παξαγξαθήο γηα θαζέλα απφ απηνχο. Απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη είλαη δπλαηφ λα 

είλαη δηαθνξεηηθφο ν ρξφλνο γλψζεσο. Όηαλ θαηά ηελ ΑΚ 922 δεκηνπξγείηαη επζχλε ζε βάξνο 

ηνπ πξνζηήζαληνο γηα ηελ έλαξμε ηεο παξαγξαθήο, απαηηείηαη ν παζψλ λα γλσξίδεη ην πξφζσπφ 

ηνπ. 
788

  

 Αλ ν δεκησζείο είλαη πξφζσπν αλίθαλν γηα δηθαηνπξαμία ή πεξηνξηζκέλεο 

δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο, ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψζε ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. 
789

 Αλ 

νη λφκηκνη αληηπξφζσπνη είλαη πεξηζζφηεξνη, αξθεί ε γλψζε θαη ελφο, εθφζνλ θαη κφλν έλαο 

δηθαηνχηαη λα ελεξγήζεη. 
790

 Γηαθνξεηηθά, απαηηείηαη ε ελέξγεηα ακθνηέξσλ φπσο ζπκβαίλεη κε 

ηνπο γνλείο πνπ απφ θνηλνχ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα θαηά ηελ ΑΚ 1510 (βι. θαη ΑΚ 1516 πνπ 

αθνξά πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα ελεξγεζνχλ θαη απφ ηνλ έλα γνλέα). ε πεξίπησζε 

κεηαγελέζηεξεο παχζεσο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ, 
791

 δελ αλαηξέπεηαη ε 

παξαγξαθή πνπ ήδε έρεη αξρίζεη. 
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 Δπί λνκηθνχ πξνζψπνπ θξίζηκε είλαη ε γλψζε ηνπ νξγάλνπ, ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ε 

εθπξνζψπεζή ηνπ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη εηδηθψο ε άζθεζε αγσγψλ απνδεκηψζεσο. 

χκθσλα κε ην ά. 18 Ν. 1654/1986 κε ηελ ηέιεζε ηεο αδηθνπξαμίαο θαη ηε ζπλδξνκή ησλ 

ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ, ε αμίσζε απνδεκηψζεσο κεηαβηβάδεηαη ζην ΗΚΑ απφ ηνλ 

παζφληα αζθαιηζκέλν ηνπ. Αλ αθφκε δελ έρεη αξρίζεη ε παξαγξαθή ζην πξφζσπν ηνπ 

ηειεπηαίνπ, ηφηε ζα ιεθζεί ππφςε ε γλψζε ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ ηνπ ΗΚΑ ζην νπνίν έρεη 

αλαηεζεί ε άζθεζε ηεο αγσγήο απνδεκηψζεσο. Αλ ην λνκηθφ πξφζσπν ζηεξείηαη λφκηκν 

εθπξφζσπν, δηφηη ε δηνίθεζή ηνπ έρεη παξαηηεζεί, ηφηε απαηηείηαη λα δηνξηζηεί πξνεγνπκέλσο 

πξνζσξηλή θαηά ηελ ΑΚ 69.  

Ζ γλψζε ηνπ, δπλάκεη δηθαηνπξαμίαο, αληηπξνζψπνπ (ΑΚ 211 επ.) θαηά θαλφλα δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. Ζ ΑΚ 214 ηζρχεη κφλν πξνθεηκέλνπ πεξί δειψζεσο βνπιήζεσο θαη είλαη 

εδψ αλεθάξκνζηε. 

 ε πεξίπησζε αιιαγήο πξνζψπνπ δαλεηζηή ζπλεπεία εθρσξήζεσο (ΑΚ 455 επ.) ή εθ ηνπ 

λφκνπ (210 ΔκπΝ θαη κεηά ηελ θαηάξγεζή ηνπ ά. 14 Ν. 2496/1997), ππνθαηάζηαζε ηνπ ΗΚΑ 

θαηά ην ά. 10 § 5 Ν.Γ. 4104/1960, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 18 § 1 Ν. 4476/1965 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ά. 18 Ν. 1654/1986 ή θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: ε γλψζε 

ηνπ πξνεγνχκελνπ δαλεηζηή (παζφληνο) ηζρχεη θαη γηα ην λέν δαλεηζηή. 
792

 Αλ θαηά ην ρξφλν ηεο 

κεηαβηβάζεσο ηεο απαηηήζεσο ζην λέν δαλεηζηή ν πξνεγνχκελνο δαλεηζηήο δελ έρεη γλψζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ αμίσζε, ηφηε ε παξαγξαθή αξρίδεη ην πξψην 

φηαλ ν λένο δαλεηζηήο απνθηά γλψζε. 
793

 Δίλαη θαλεξφ, φηη δελ έρεη ζεκαζία ε κεηά ηελ 

κεηαβίβαζε ηεο αμηψζεσο γλψζε ηνπ παιαηνχ δαλεηζηή. Καη ηνχην, δηφηη ε αμίσζε έρεη ήδε 

κεηαβηβαζηεί ζε άιιν πξφζσπν. Σα ίδηα ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε εθρσξήζεσο κέξνπο 

απαηηήζεσο. Μηα ήδε αξμάκελε παξαγξαθή ηξέρεη θαη ζε βάξνο ηνπ δηαδφρνπ. 
794

 Αλ θαηά ηελ 

κεηαβίβαζε έρεη παξαγξαθεί ε αμίσζε, δηαηεξείηαη ε ζπλέπεηα απηή. 
795

  

 ηελ πεξίπησζε ηνπ ά. 210 ΔκπΝ θαη (κεηά ηελ θαηάξγεζή ηνπ) ά. 14 Ν. 2496/1997 ε 

κεηαβίβαζε ηεο απαηηήζεσο απφ ηνλ παζφληα (παιαηφ δαλεηζηή) ζηνλ αζθαιηζηή (λέν δαλεηζηή) 

επέξρεηαη θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ν δεχηεξνο θαηαβάιιεη ην αζθάιηζκα ζηνλ πξψην. ηε 

δηάηαμε ηνπ ά. 210 ΔκπΝ ε ππνθαηάζηαζε επέξρεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ παζφληνο 

αζθαιηζκέλνπ απφ ηνλ αζθαιηζηή ηνπ. Καηά ηε ζηηγκή ηεο ηθαλνπνηήζεσο θαηά θαλφλα ζα έρεη 
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αξρίζεη ε δηαδξνκή ηεο παξαγξαθήο ηεο αμηψζεσο ηνπ παζφληνο θαηά ηνπ ππφρξενπ ηξίηνπ θαη 

κε ηελ ππνθαηάζηαζε ζα ζπλερίδεηαη ζε βάξνο ηνπ αζθαιηζηή.  

 Ζ απηνδίθαηε κεηαβίβαζε ζην ΗΚΑ ηεο αμηψζεσο απνδεκηψζεσο ηνπ παζφληνο 

αζθαιηζκέλνπ, δπλάκεη ηνπ ά. 18 Ν. 1654/1986, ζπγρξφλσο κε ηε γέλεζε ηεο αμηψζεσο είλαη 

δπλαηφ λα δεκηνπξγήζεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ην ρξφλν ελάξμεσο παξαγξαθήο 

ηεο αμηψζεσο απνδεκηψζεσο.  

Γλώζε δεκίαο 

 Πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο πεληαεηνχο παξαγξαθήο είλαη ε γλψζε απφ ηνλ παζφληα 

ηεο δεκίαο ή βιάβεο. Απηή λνείηαη σο εληαίν ζχλνιν ή σο ελφηεηα. Δλφζσ ν δεκησζείο γλσξίδεη 

φηη ελ γέλεη ηνπ πξνθιεζεθε κηα βιάβε, αξρίδεη λα ηξέρεη ε πξνζεζκία ηεο παξαγξαθήο γηα 

νιφθιεξε ηε βιάβε. Γελ είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε γηα ηελ έθηαζε ηεο δεκίαο θαη ηηο επηκέξνπο 

ζπλέπεηέο ηεο. Ζ παξαγξαθή, δειαδή, αξρίδεη θαη γηα ηέηνηεο ζπλέπεηεο ηεο δεκίαο, νη νπνίεο 

απιψο θαη κφλν ήηαλ πξνβιεπηέο ζην ρξφλν ηεο γλψζεσο. 
796

  

Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο βιάβεο ζψκαηνο ή πγείαο, νπφηε απφ ηελ αδηθνπξαμία 

επέξρνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εμαθνινπζεηηθψο επηβιαβείο ζπλέπεηεο, δελ γελλάηαη 

θάζε θνξά λέα αμίσζε γηα απνδεκίσζε φηαλ επέξρνληαη δπζκελείο ζπλέπεηεο. Ζ αμίσζε είλαη 

κία θαη γελλάηαη γηα ηελ φιε δεκία (παξνχζα θαη κέιινπζα) ηε ζηηγκή πνπ αξρίδνπλ λα 

επέξρνληαη νη πξψηεο δπζκελείο ζπλέπεηεο. Σέηνηα είλαη ε πεξίπησζε εκθαλίζεσο ζηνλ παζφληα 

επηιεπηηθψλ θξίζεσλ κεηά πάξνδν ελλέα εηψλ απφ ηνλ ηξαπκαηηζκφ ζην θεθάιη ή εκθαλίζεσο 

δηαξθνχο βιάβεο κεηά πάξνδν έμη εηψλ απφ θάηαγκα ζηελ θλήκε.  

 Ζ αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ηεο αθξηβνχο εθηάζεσο ηεο δεκίαο θαη ησλ επηκέξνπο 

ζπλεπεηψλ ηεο δελ θσιχεη ηελ έλαξμε ηεο παξαγξαθήο, εθφζνλ ζπληξέρεη γηα ηνλ παζφληα 

γεληθψο ε γλψζε ηεο δεκίαο. Απηφ πξαθηηθά γηα ηνλ παζφληα ζεκαίλεη έλαξμε ηεο παξαγξαθήο 

αιιά θαη αδπλακία αζθήζεσο θαηαςεθηζηηθήο αγσγήο. Ζ δπζρέξεηα απηή αληηκεησπίδεηαη, 

εθφζνλ αλαγλσξηζηεί ε δπλαηφηεηα αζθήζεσο αγσγήο γηα ηελ αλαγλψξηζε γεληθψο 

ππνρξεψζεσο πξνο απνδεκίσζε ρσξίο ζχλδεζε απηήο κε νξηζκέλν πνζφ. 
797

 Αγσγή ηέηνηνπ 

πεξηερνκέλνπ έρεη αμία γηα ηνλ ελάγνληα-παζφληα, δηφηη απηή επηθέξεη δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο 

(ΑΚ 261). 
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 Άιινο ηξφπνο γηα λα αληηκεησπίζεη ν παζψλ ηηο δπζρέξεηεο απφ ηελ αδπλακία 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο εθηάζεσο θαη ηνπ χςνπο ηεο δεκίαο ηνπ γηα ην πξνβιεπηφ κέιινλ είλαη ε 

άζθεζε θαηαςεθηζηηθήο αγσγήο γηα δπλάκελν λα πξνζδηνξηζηεί πνζφ δεκίαο, δειαδή γηα 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηεο δεκίαο. Σνχην δηφηη, εθφζνλ επηηεπρζεί ηειεζηδηθία κέζα ζην ρξφλν ηεο 

παξαγξαθήο, ε ζχληνκε παξαγξαθή (πεληαεηήο θαηά ηελ ΑΚ 937) επηκεθχλεηαη ζε εηθνζαεηή, 

θαηά ηελ ΑΚ 268. 
798

 Ζ επηκήθπλζε απηή θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο έλλνκεο ζρέζεσο, δειαδή θαη 

ηηο ινηπέο δεκίεο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηελ αξρή θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

πξψηεο αγσγήο γηα κέξνο ηεο αμηψζεσο. 

 Πξνθχπηεη, απφ ηα ακέζσο παξαπάλσ, φηη ε ηειεπηαία άλσ κεζφδεπζε αθαηξεί κεγάιν 

κέξνο απφ ηελ αμία ηεο γεληθήο αλαγλσξηζηηθήο αγσγήο ζην πεδίν ησλ αδηθνπξαμηψλ, φηαλ απφ 

ηελ αξρή είλαη δπλαηή ε άζθεζε αγσγήο απνδεκηψζεσο γηα ζπγθεθξηκέλν κέξνο απνδεκηψζεσο.  

 Δμαίξεζε ππάξρεη γηα εθείλεο ηηο κεηαγελέζηεξεο βιάβεο, νη νπνίεο απξνζδνθήησο 

εκθαλίδνληαη κεηά απφ έλα θαηλνκεληθά ειαθξχ ηξαπκαηηζκφ θαη νη νπνίεο θαηά ηε ζπλήζε 

πνξεία ησλ πξαγκάησλ δελ ήηαλ πξνβιεπηέο απφ ηελ αξρή, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο. Πάλησο φηαλ απφ ηελ αξρή είλαη ζνβαξφο ν ηξαπκαηηζκφο ηνπ παζφληνο, δχζθνια 

κπνξεί λα γίλεη δεθηή ε άπνςε απξφβιεπησλ θαη απξνζδφθεησλ ζπλεπεηψλ. Γηα ηελ έλαξμε ηεο 

παξαγξαθήο ησλ κεηαγελέζηεξσλ απηψλ βιαβψλ απνθαζηζηηθή ζεκαζία έρεη φρη ην ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ην νπνίν ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ νη αλήθνληεο ζηνλ νηθείν επηζηεκνληθφ θιάδν. 

Αληηζέησο, θξίζηκε πεξί απηψλ γηα ηελ αθεηεξία ηεο παξαγξαθήο είλαη ε γλψζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

παζφληνο. Μφλν φηαλ παγηψλεηαη ηέηνηα γλψζε αξρίδεη ε παξαγξαθή. 
799

 Ζ λέα παξαγξαθή 

αξρίδεη, αθφηνπ ν παζψλ έιαβε γλψζε ηεο δπζκελνχο θαη απξνζδφθεηεο εμειίμεσο ηεο πγείαο 

ηνπ θαη ηεο αηηηψδνπο ζπλάθεηάο ηεο πξνο ηελ αδηθνπξαμία. Πάλησο, εθφζνλ ε αγσγή αζθείηαη 

κέζα ζηελ πεληαεηία απφ ηελ επέιεπζε ηεο δεκίαο είλαη αδηάθνξν ην ζέκα, πφηε ν παζψλ έιαβε 

γλψζε ηεο δεκίαο θαη ηνπ πξνο απνδεκίσζε ππφρξενπ. 

 Ζ απνδεκίσζε γηα ζηέξεζε δηαθπγφληνο εηζνδήκαηνο δελ απνηειεί πεξηνδηθή παξνρή, 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο ΑΚ 250 αξ. 17 θαη 268 εδ. β΄. 
800

 Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο δαπάλεο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Καη γηα ηηο αμηψζεηο απηέο εθαξκφδεηαη ε ΑΚ 268 εδ. α΄ κε 

ηελ ζπλδξνκή θαη ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ απνδεκίσζε 
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ιφγσ ζηεξήζεσο δηαηξνθήο απφ ηε ζαλάησζε ηνπ ππφρξενπ. 
801

 ην ζεκείν ηνχην είλαη πάγηα ε 

λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ καο.  

 Κξίζεθε, φηη ε αμίσζε ηεο ζπδχγνπ γηα ζηέξεζε ηεο δηαηξνθήο ηεο κεηά ην ζαλάζηκν 

ηξαπκαηηζκφ ηνπ ζπδχγνπ ηεο, ε νπνία αμίσζε δελ είλαη απφ πεξηνδηθέο παξνρέο δεδνκέλνπ φηη 

δελ έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ νξηζκέλν πεξηερφκελν θαη δελ παξάγεηαη ζε νξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα κε κφλε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν 

επέιεπζε θαη ην χςνο ησλ δεκηψλ απηψλ, παξαγξάθεηαη κεηά απφ κηα πεληαεηία (ΑΚ 937), 

εθηφο αλ βεβαησζεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε. Ζ θαηά ηελ ΑΚ 928 απνδεκίσζε, ιφγσ 

ζηεξήζεσο δηαηξνθήο, ε νπνία θαηαβάιιεηαη ζε πεξηνδηθέο δφζεηο θαηά κήλα (ΑΚ 930 § 1), δελ 

απνηειεί πεξηνδηθή παξνρή θαηά ηελ έλλνηα ηεο ΑΚ 250 αξ. 17 θαη ζπλεπψο, εθφζνλ 

βεβαηψζεθε κε ηειεζίδηθε απφθαζε (ΑΚ 268), ππφθεηηαη ζε εηθνζαεηή παξαγξαθή. 
802

  

 Όκσο ε, ρσξίο δηαθξίζεηο, παξαδνρή ηεο παξαπάλσ ζέζεσο γηα θάζε κειινληηθή δεκία 

αλεμάξηεηα αλ απηή είλαη πξνβιεπηή ή απξφβιεπηε, είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε άδηθα 

απνηειέζκαηα ζηελ πεξίπησζε απξφβιεπηεο δεκίαο. Καη ηνχην, δηφηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άλσ 

θαλφλα ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη κεηαγελέζηεξε ή απξφβιεπηε απφ ηελ αξρή δεκία ζα έρεη 

ήδε ζπκπιεξσζεί ε παξαγξαθή. Δλ πξνθεηκέλσ γίλεηαη ε αθφινπζε δηάθξηζε:  

 (α) Μεηαγελέζηεξεο δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο δεκίαο (π.ρ. επηδείλσζε ηεο θαηαζηάζεσο 

ηεο πγείαο ηνπ ηξαπκαηηζζέληνο) δελ ζεκειηψλνπλ λέα παξαγξαθή, εθφζνλ απηέο απφ ηελ αξρή 

ήηαλ πξνβιεπηέο. 
803

 Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ πεδφο ειηθίαο 80 εηψλ ηξαπκαηίδεηαη ζνβαξψο 

ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην θεθάιη, αθνινχζσο λνζειεχεηαη θαηά 

δηαζηήκαηα επί ηξίκελν θαη ελ ηέιεη ζηνλ ηέηαξην κήλα πεζαίλεη γηα ιφγν πνπ ζπλδέεηαη 

αηηησδψο κε ην αηχρεκα. Ο ζάλαηφο ηνπ δελ ζεσξείηαη ελ πξνθεηκέλσ απξφβιεπην γεγνλφο. 

 (β) Αληηζέησο, γηα εθείλεο ηηο κεηαγελέζηεξεο δπζκελείο ζπλέπεηεο, νη νπνίεο δελ 

κπνξνχζαλ απφ ηελ αξρή λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ε απνδεκίσζε ζπλίζηαηαη 

ζε πεξηνδηθά επαλαιακβαλφκελεο παξνρέο, ηφηε γηα απηέο ηζρχεη ρσξηζηή ηδηαίηεξε παξαγξαθή. 

Ζ λέα απηή παξαγξαθή αξρίδεη απφ ηφηε πνπ ν παζψλ έιαβε γλψζε ησλ λέσλ δπζκελψλ 

ζπλεπεηψλ θαη ηεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κε ηελ αδηθνπξαμία (πξψηε πεξίπησζε) ή κε ηελ 
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επαλαθνξά ζηνλ θαλφλα ηεο ΑΚ 250 αξ. 17 (δεχηεξε πεξίπησζε). Σν πξνβιεπηφ ησλ 

κεηαγελέζηεξσλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιείπεη, φηαλ 

απξνζδφθεηα απφ κηα ειαθξά ζσκαηηθή βιάβε επέξρνληαη βαξηέο ζπλέπεηεο, απφ κηα 

θαηλνκεληθά πξνζσξηλή αζζέλεηα επέξρεηαη κηα ρξφληα πάζεζε. 
804

  

 Ζ παξαγξαθή ηεο αμηψζεσο γηα πξνζαξκνγή κηαο πεξηνδηθά θαηαβαιιφκελεο 

απνδεκηψζεσο ζε θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί κεηαβνιή(π.ρ. κηζζνχ, ηηκψλ αγαζψλ -

ππεξεζηψλ) αξρίδεη ην πξψηνλ απφ ηε γλψζε ηεο αληίζηνηρεο κεηαβνιήο. Δδψ δελ πξφθεηηαη γηα 

κηα λέα ζπλέπεηα ηεο βιάβεο, ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ πξνζβνιή (αξρηθή) κε ηελ έλλνηα κηαο 

ήδε πξνβιεπηήο κεηαγελέζηεξεο δεκίαο, αιιά γηα κηα ζπλέπεηα ε νπνία επέξρεηαη ιφγσ 

εμσηεξηθψλ πεξηζηαηηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο ηεο βιάβεο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ.  

Γλώζε ηνπ πξνζώπνπ πνπ είλαη ππόρξεν ζε απνδεκίσζε 

 Ζ επηδίσμε ηθαλνπνηήζεσο ηεο αμηψζεσο γηα απνδεκίσζε θαζίζηαηαη εθηθηή φηαλ ν 

δηθαηνχρνο απηφο γλσξίδεη φρη κφλν ηε δεκία, αιιά θαη ηνλ ππφρξεν γηα απνδεκίσζή ηεο (φρη 

απιψο ην δξάζηε). Καη απηφ, δηφηη ηφηε κφλν κπνξεί λα εγεξζεί αγσγή κε ειπίδεο επηηπρίαο. Σν 

πξφζσπν ηνπ ππφρξενπ δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκπίπηεη κε ην δξάζηε ηεο αδηθνπξαμίαο. 

Σέηνηα δηαθνξνπνίεζε ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε βιάβεο πνπ πξνμελείηαη απφ ηνλ επνπηεπφκελν 

αλήιηθν (ΑΚ 923) ή ηνλ πξνζηεζέληα (ΑΚ 922). Όπσο γίλεηαη γεληθά δεθηφ, ν παζψλ  γλσξίδεη 

ην ππφρξεν πξφζσπν, φηαλ απηφο γλσξίδεη ηφζα πεξηζηαηηθά, ψζηε, βάζεη απηψλ, λα κπνξεί λα 

εγείξεη αγσγή ελαληίνλ νξηζκέλνπ πξνζψπνπ κε ειπίδεο επηηπρίαο. Γελ αξθνχλ απιέο εηθαζίεο, 

ππνςίεο ή εμ ακειείαο άγλνηα. 
805

 Πφηε ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, είλαη δήηεκα πξαγκαηηθφ θαη 

εμαξηάηαη απφ ηε ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο.  

 Γλψζε ζεσξείηαη φηη ππάξρεη, φηαλ ζηνλ παζφληα είλαη κελ άγλσζην ην φλνκα θαη ε 

δηεχζπλζε ηνπ ππφρξενπ, φκσο ν παζψλ κπνξεί λα ην πιεξνθνξεζεί ρσξίο ζεκαληηθφ θφπν θαη 

αμηφινγε δαπάλε. Έθηνηε ζεσξείηαη φηη ππάξρεη ε γλψζε. 
806

 Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν παζψλ γλσξίδεη κφλν ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ ηνλ 

ηξαπκάηηζε. Αλ κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππφρξενπ ζε 

απνδεκίσζε πξνζψπνπ, ηφηε ν παζψλ ζεσξείηαη φηη γλσξίδεη ην πξφζσπν ηνπ ππφρξενπ ζε 

απνδεκίσζε θαηά ηνλ ρξφλν πνπ απηφο, εξεπλψληαο, ζα κπνξνχζε λα ην πιεξνθνξεζεί.  
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Πάλησο ε παξαγξαθή δελ αξρίδεη λα ηξέρεη, αλ ν παζψλ, ηειψληαο ζε πιάλε σο πξνο ην 

πξφζσπν ηνπ ππφρξενπ ζε απνδεκίσζε, παξαιείπεη λα εξεπλήζεη θαη πιεξνθνξεζεί ην 

πξφζσπν ηνπ πξαγκαηηθνχ ππφρξενπ ζε απνδεκίσζε. Αλ ν ππφρξενο πξνο απνδεκίσζε δελ είλαη 

ηθαλφο πξνο παξάζηαζε επί δηθαζηεξίνπ, ηφηε είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε πεξί ηνπ πξνζψπνπ  

ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. Αλ σο βιάςαο εκθαλίδεηαη κηα επηρείξεζε ππφ νξηζκέλε 

επσλπκία (εηαηξία) θαη ππάξρνπλ αζάθεηεο σο πξνο ην λνκηθφ ηεο ηχπν, ηφηε ε παξαγξαθή 

αξρίδεη κε ηελ απνζαθήληζε ησλ ακθηβνιηψλ. 

 Αλ γηα ηελ ίδηα δεκία είλαη ππφρξεα ζε απνδεκίσζε πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ θαηά 

θαλφλα επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ (ΑΚ 922, 926 θιπ.), ηφηε γηα θάζε έλα απφ απηά αξρίδεη λα 

ηξέρεη ηδηαίηεξε παξαγξαθή. 
807

 Καη απηφ, δηφηη ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία κπνξεί λα γίλεη 

γλσζηφ ζηνλ παζφληα ην πξφζσπν ηνπ ππφρξενπ (ΑΚ 486, ε νπνία επί παζεηηθήο εηο νιφθιεξνλ 

ελνρήο αλαθέξεη ηελ παξαγξαθή κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ πνπ ελεξγνχλ ππνθεηκεληθά). 
808

  

 ρεηηθή, αιιά δηαθνξεηηθή, είλαη ε πεξίπησζε, αλ πεξηζζφηεξα πξφζσπα εκθαλίδνληαη 

σο ελδερφκελνη ππφρξενη πξνο απνδεκίσζε απφ ηα νπνία κφλν έλα πξαγκαηηθψο δχλαηαη λα 

επζχλεηαη. Ζ παξαγξαθή αξρίδεη ην πξψηνλ κε ην ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν εθιείπνπλ πιένλ 

βάζηκεο ακθηβνιίεο γηα ην πξφζσπν ηνπ πξαγκαηηθνχ ππφρξενπ πξνο απνδεκίσζε. Δπί 

ακθηβνιίαο γηα ην πνηφ πξφζσπν (απφ πεξηζζφηεξα ελδερνκέλσο επζπλφκελα) είλαη ππφρξεν ζε 

απνδεκίσζε, αλ πεξί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ππάξρεη εθθξεκήο δίθε, ε παξαγξαθή θαηά άιινπ 

πξνζψπνπ δελ αξρίδεη πξηλ απφ ηελ ηειεζίδηθε πεξάησζε ηεο πξψηεο δίθεο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο ζε απνδεκίσζε θιεξνλνκεζεί, γηα ηελ έλαξμε ηεο 

παξαγξαθήο δελ απαηηείηαη θαη γλψζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θαζνιηθνχ δηαδφρνπ (θιεξνλφκνπ), 

ζηνλ νπνίν κεηά ηε γέλλεζή ηεο κεηαβηβάζηεθε ε ππνρξέσζε. Απαηηείηαη θαη αξθεί γλψζε ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ αξρηθνχ ππφρξενπ. 

Γ. ΙΔΙΟΡΡΤΘΜΙΕ Ε ΟΡΙΜΕΝΕ ΑΞΙΨΕΙ  

 ηηο πεξηπηψζεηο ηεο γλήζηαο αληηθεηκεληθήο επζχλεο (π.ρ. ΑΚ 922) απαηηείηαη γλψζε 

ηνπ δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ππφρξενπ σο πξνζηήζαληνο. ηελ πεξίπησζε 

λφζνπ αληηθεηκεληθήο επζχλεο (π.ρ. ΑΚ 923: επζχλε ηνπ επνπηεχνληνο άιινλ) απαηηείηαη γλψζε 

ηνπ δεκηηνγφλνπ γεγνλφηνο θαη ηεο ζρέζεσο πνπ ζεκειηψλεη επζχλε ηνπ ππφρξενπ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο δελ απαηηείηαη αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνμέλεζε ηελ 

δεκία. Ζ παξαγξαθή δελ εκπνδίδεηαη λα αξρίζεη επεηδή ππάξρνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ην 
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 ΑΠ 72/2007, ΥξΗΓ 2007, ζει. 411 = ΝνΒ 2007, ζει. 1368, ΑΠ 1385/2007 (αδεκ). 



Η. ΖΘΗΚΖ ΒΛΑΒΖ 

 

 
 

295 

πξφζσπφ ηνπ. Αξθεί γλψζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ππφρξενπ ζε απνδεκίσζε (π.ρ. πξνζηήζαληνο, 

επνπηεχνληνο). 
809

 Γηα ηελ έλαξμε ηεο παξαγξαθήο έλαληη ηνπ πξνζηήζαληνο δελ απαηηείηαη 

γλψζε ηνπ πξνζψπνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζηεζέληνο. 
810

 

 Καηά ηελ 937 § 2 ΑΚ: «Αλ ε αδηθνπξαμία απνηειεί ζπλάκα θνιάζηκε πξάμε πνπ θαηά 

ηνλ πνηληθφ λφκν ππφθεηηαη ζε καθξφηεξε παξαγξαθή, απηή ηζρχεη θαη γηα ηελ απαίηεζε 

απνδεκίσζεο». Χο πξνο ην ζθνπφ ηεο λνκνζεηηθήο απηήο ξπζκίζεσο ηνλίδεηαη νκνθψλσο φηη 

απηή ππαγνξεχηεθε γηα ηνλ ιφγν φηη δελ ζα ήηαλ δηθαηνινγεκέλε ε θαηάιπζε κέζσ ηεο 

παξαγξαθήο κηαο αζηηθήο αμηψζεσο, ελφζσ ν ππεχζπλνο γηα ηελ αδηθνπξαμία ζα είλαη 

εθηεζεηκέλνο ζηε βαξχηεξα πιήηηνπζα απηφλ πνηληθή δίσμε.  

Ακθηζβεηείηαη ην δήηεκα αλ, γηα ηε δηαπίζησζε φηη ε πνηληθή παξαγξαθή είλαη ή φρη 

καθξφηεξε απφ ηελ αζηηθή παξαγξαθή, ζα ππνινγηζζεί ή φρη θαη ν ρξφλνο αλαζηνιήο ηεο 

πνηληθήο παξαγξαθήο, ε νπνία, πξνθεηκέλνπ πεξί πιεκκειεκάησλ, ζχκθσλα κε ην ά. 113 § 2 

ΠΚ αλέξρεηαη ζε ηξία έηε θαη ζπλνιηθά ζε 8 έηε. Καηά ηελ κάιινλ νξζφηεξε άπνςε πνπ 

επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή ζεσξία 
811

 θαη λνκνινγία 
812

 γηα ηε δηαπίζησζε, αλ ε πνηληθή 

παξαγξαθή είλαη ή φρη καθξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηελ αζηηθή παξαγξαθή, δελ ζα γίλεη 

ππνινγηζκφο θαη ηεο πνηληθήο αλαζηνιήο. Ζ αλαζηνιή ηεο αζηηθήο παξαγξαθήο ζα ρσξήζεη 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ. Αλ αζθεζεί πνιηηηθή αγσγή ζην πνηληθφ δηθαζηήξην, 

ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ εθδηθάδεηαη ε ππφζεζε ηέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεσο, γηα 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο γηα ην πνζφ ησλ 50 Δπξψ κε επηθχιαμε γηα ην 

ππφινηπν, δελ επηηπγράλεηαη δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο γηα ην ηειεπηαίν αλ ε αγσγή γηα απηφ 

(π.ρ. 5000 Δπξψ) αζθεζεί ελψπηνλ ηνπ αζηηθνχ δηθαζηεξίνπ ην έβδνκν έηνο, αθφηνπ ν παζψλ 

έκαζε ηελ δεκία θαη ηνλ ππφρξεν. Ζ ίδηα ακθηζβήηεζε επηθξαηνχζε θαηά ην παξειζφλ θαη ζην 

ρψξν ηνπ ειβεηηθνχ δηθαίνπ πνπ πεξηέρεη αλάινγεο δηαηάμεηο.
 813 
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Δ. ΕΙΚΟΑΕΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ 

Ζ αθεηεξία ηελ νπνία πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ έλαξμε ηεο πεληαεηνχο παξαγξαθήο 

(γλψζε ηεο δεκίαο απφ ην δηθαηνχρν θαη ζπλήζσο παζφληα θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ είλαη ππφρξεν 

ζε απνδεκίσζε) ελδερνκέλσο λα παξαηείλεη θαηά πνιχ ηελ παξαγξαθή εάλ δελ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο απηέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ΑΚ 937 νξίδεη φηη «ζε θάζε πεξίπησζε ε αμίσζε 

παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν 20 εηψλ απφ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεσο», δειαδή αλεμάξηεηα απφ 

ηε γλψζε ή άγλνηα εθ κέξνπο ηνπ παζφληνο. Δάλ, δειαδή, δελ είλαη γλσζηφ έλα απφ ηα ζηνηρεία 

ηεο ΑΚ 937, ηφηε ε αμίσζε παξαγξάθεηαη κεηά απφ 20 έηε. 
814

 Καηά ηελ νξζφηεξε άπνςε, εδψ 

εηζάγεηαη απφθιηζε απφ ηελ ΑΚ 251. Χο αθεηεξία ηεο εηθνζαεηνχο παξαγξαθήο ιακβάλεηαη 

ππφςε φρη ε γέλεζε ηεο αμηψζεσο, αιιά ε ηέιεζε ηεο άδηθεο πξάμεσο αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 

θαηά ηνλ νπνίν επήιζε ε δεκία. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΑΚ 922 θαη 923, θαηά ηελ νξζφηεξε άπνςε, ε παξαγξαθή αξρίδεη 

απφ ηφηε πνπ ν πξνζηεζείο, αλήιηθνο ή απαγνξεπκέλνο, ηέιεζε ηελ παξάλνκε πξάμε. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πξφβιεκα ηεο ελάξμεσο παξαγξαθήο ηεο αμηψζεσο ησλ πξνζψπσλ 

ηα νπνία εκκέζσο δεκηψλνληαη (ΑΚ 928 θαη 929). Σν ζέκα απαζρφιεζε θαη ηε λνκνινγία. Καηά 

κία άπνςε, 
815

 ε αμίσζε ηεο ΑΚ 929 γηα λα ππαρζεί ζηελ 20 εηή παξαγξαθή αξθεί λα έρεη 

βεβαησζεί, φηη ππάξρεη ηέηνηα αμίσζε ρσξίο λα απαηηείηαη λα έρεη πξνζδηνξηζηεί θαη ην πνζφ. 

Καηά άιιε άπνςε, 
816

 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 20 εηνχο παξαγξαθήο αξθεί λα έρεη βεβαησζεί ην 

γεληθφ δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε, δειαδή λα έρεη θξηζεί ε επζχλε ηνπ δεκηψζαληνο, νπφηε ζε 

νπνηνδήπνηε ρξφλν αζθείηαη θαη ε αμίσζε γηα πεξαηηέξσ δεκίεο πνπ ζα αλαθχςνπλ.  

ηηο πεξηπηψζεηο βιάβεο ζψκαηνο ή πγείαο (ζπλεπεία, ζπλήζσο, απηνθηλεηηθνχ 

αηπρήκαηνο) «ηδηαίηεξε ρξεζηκφηεηα πξνζθέξεη ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο βάζεη 

ηεο ΑΚ 268». 
817

 χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή θάζε αμίσζε πνπ βεβαηψζεθε κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε ή κε δεκφζην έγγξαθν εθηειεζηφ παξαγξάθεηαη κεηά απφ 20 ρξφληα θαη αλ αθφκε ε 

αμίσζε θαζεαπηή ππαγφηαλ ζε ζπληνκφηεξε παξαγξαθή. Ζ εηθνζαεηήο απηή παξαγξαθή αξρίδεη 

απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο δηθαζηηθήο απνθάζεσο. 
818

 Ζ αμία ηεο επηκεθχλζεσο απηήο θαίλεηαη 

βαζηθά γηα ηηο κέιινπζεο δεκίεο, νη νπνίεο κπνξνχζαλ απφ ηελ αξρή λα πξνβιεθζνχλ ζχκθσλα 
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κε ηε δηάθξηζε πνπ έγηλε παξαπάλσ, ζηνλ νηθείν ηφπν. Καη απηφ, δηφηη γηα ηηο απξφβιεπηεο 

δεκίεο αξρίδεη κεηαγελέζηεξα λέα ρσξηζηή παξαγξαθή. 

χκθσλα, έηζη, κε φζα παξαπάλσ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ επηκήθπλζε απηή ηεο 

παξαγξαθήο πξέπεη: (α) ε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε λα αλαγλσξίδεη ηελ έλλνκε ζρέζε απφ 

ηελ νπνία απνξξέεη ε πξνο απνδεκίσζε επζχλε ηνπ ππφρξενπ γηα ην κέιινλ 
819

 ή (β) φηαλ, ρσξίο 

ε δηθαζηηθή απφθαζε λα πεξηιακβάλεη αλαγλσξηζηηθή δηάηαμε, φπσο ζηελ ακέζσο παξαπάλσ 

πεξίπησζε, επηδηθάδεη απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ αλάγνληαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 

αδηθνπξαμία θαη αθνινχζσο. ηε δεχηεξε απηή πεξίπησζε ν παζψλ κπνξεί λα εγείξεη 

κεηαγελεζηέξσο θαη άιιε αγσγή γηα ην ελ ζπλερεία ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. έμνδα ζεξαπείαο, 

δηαθπγφληα θέξδε), έζησ θαη αλ θαηά ηελ έγεξζε ηεο δεχηεξεο απηήο αγσγήο έρεη παξέιζεη 

πεληαεηία απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε ηεο δεκίαο θαη ηνπ ππφρξενπ ζε απνδεκίσζε. 
820

 Ζ 

πεξίπησζε ηεο παξαγξαθήο ηεο ΑΚ 937 § 2 ζπάληα επξίζθεη πεδίν εθαξκνγήο ζηα απηνθηλεηηθά 

αηπρήκαηα πνπ ηεινχληαη απφ ακέιεηα. 

Κξίζεθε, φηη βάζεη ηεο ΑΚ 261 εδ. α΄ θαη 221 § 1 ΚΠνιΓ ζε πεξίπησζε αγσγήο γηα κέξνο 

κφλν ηεο αμίσζεο γηα απνδεκίσζε, ε επίδνζε ηεο αγσγήο δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή κφλν γηα ην 

κέξνο απηφ, σο πξνο ην νπνίν δεκηνπξγείηαη αληηζηνίρσο ε εθθξεκνδηθία. Δμάιινπ, βάζεη ηεο 

ΑΚ 268 εδ. α΄, επέξρεηαη επηκήθπλζε ηεο πεληαεηνχο παξαγξαθήο ζε εηθνζαεηή θαη σο πξνο ην 

κέξνο ηεο φιεο αμηψζεσο απνδεκηψζεσο γηα απνζεηηθή δεκία (απψιεηα πξνζφδσλ) πνπ 

αλάγεηαη ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν εθείλνπ γηα ηνλ νπνίν επηδηθάζηεθε απνδεκίσζε. Καη απηφ, 

δηφηη θαη ην κέξνο απηφ ηεο αμηψζεσο, θαίηνη δελ πεξηέρεηαη εηδηθή αλαγλσξηζηηθή δηάηαμε ζηελ 

απφθαζε, ζεσξείηαη φηη έρεη βεβαησζεί (εκκέζσο) ζηελ πεξίπησζε απηή κε ηελ παξεκπίπηνπζα 

δηθαζηηθή θξίζε, ε νπνία ήηαλ αλαγθαία γηα ηελ χπαξμε δηθαηψκαηνο απνδεκηψζεσο ηνπ 

παζφληνο. Ζ επηκήθπλζε φκσο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξαγξαθήο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο ΑΚ 268 

πξνυπνζέηεη αλαγθαίσο ηελ χπαξμε αμηψζεσο, πνπ δελ έρεη ήδε ππνθχςεη ζηελ κέρξη ηελ 

ηειεζηδηθία ηζρχνπζα βξαρπρξφληα παξαγξαθή, δεδνκέλνπ φηη ε ηειεζίδηθε επηδίθαζε ηεο 

επίδηθεο ηφηε αμηψζεσο δελ επηθέξεη αλαβίσζε ηεο αμηψζεσο θαη, θαηά ην κέξνο πνπ δελ έρεη 

αζθεζεί θαη έρεη πιένλ απνζβεζηεί ιφγσ παξαγξαθήο, ε νπνία δηέδξακε ρσξίο δηαθνπή θαηά 

ηελ ΑΚ 261. 
821
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Ε. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ  

 Γηα ηνπο ιφγνπο ηεο δηαθνπήο θαη αλαζηνιήο ηεο παξαγξαθήο ηεο ΑΚ 937 ηζρχνπλ νη 

γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ (255 επ., 260 επ.). Ζ παξαγξαθή δηαθφπηεηαη κε ηελ άζθεζε αγσγήο, 

είηε θαηαςεθηζηηθήο, είηε αλαγλσξηζηηθήο. Αληηζέησο δελ δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή ε άκπλα 

ηνπ ελαγφκελνπ ελαληίνλ κηαο αξλεηηθήο αλαγλσξηζηηθήο αγσγήο, εθφζνλ κε ηελ άκπλα απηή 

δελ αζθείηαη αμίσζε.  

Με ηελ άζθεζε αλαγλσξηζηηθήο αγσγήο κπνξεί λα δηαθνπεί ε παξαγξαθή φισλ ησλ 

κειινπζψλ αμηψζεσλ απνδεκηψζεσο. Αλ απφ αδηθνπξαμία επέξρνληαη δεκίεο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θαηά πνζφ θαη έθηαζε, κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηνχδε θαηαςεθηζηηθή αγσγή. 

Αλαθνξηθψο κε ηηο επηβιαβείο ζην κέιινλ ζπλέπεηεο, ε επέιεπζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

αλακέλεηαη, αιιά νη ιεπηνκέξεηεο ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηφ απφ ηψξα λα πξνζδηνξηζηνχλ, 

πξέπεη λα αζθεζεί απφ ηψξα αλαγλσξηζηηθή αγσγή γηα δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο. Σνχην ηζρχεη 

γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπλέπεηεο κηαο ζσκαηηθήο θαθψζεσο, πνπ πξέπεη λα αλακέλνληαη ζην 

κέιινλ ή ηα δπζκελή απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αξρηθά 

ηξαπκαηηζζέληνο πξνζψπνπ γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Καηά ηελ ΑΚ 260 ε παξαγξαθή δηαθφπηεηαη, φηαλ ν ππφρξενο αλαγλσξίζεη ηελ αμίσζε κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν. Ζ αλαγλψξηζε απηή κπνξεί λα έρεη νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν: (α) καξηπξία 

ελαληίνλ ηνπ δεινχληνο, (β) αλαγλσξηζηηθφ ραξαθηήξα θαη (γ) νπζηαζηηθφ ραξαθηήξα θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο ΑΚ 873. Χο αλαγλψξηζε θαηά ηελ ΑΚ 260 λνείηαη πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

νθεηιέηε, έζησ θαη αλ δελ εκθαλίδεη δηθαηνπξαθηηθφ ραξαθηήξα, εθ ηεο νπνίαο πξνθχπηεη 

αλακθηζβεηήησο ε ζπλείδεζε ηνπ ππφρξενπ φηη πθίζηαηαη ε αμίσζε. Ζ έρνπζα ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη πξηλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο παξαγξαθήο 

έλαληη ηνπ δαλεηζηή θαη φρη έλαληη ηξίηνπ πξνζψπνπ 
822

  

 Ζ δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο επέξρεηαη κε ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο. Πξάμεηο πνπ 

ζπληζηνχλ άζθεζε ηεο αγσγήο είλαη ε θαηάζεζή ηεο ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ έζησ θαη 

αλαξκνδίνπ, θαηά ηφπν ή θαζ’χιελ (46 ΚΠνιΓ), θαη ε επίδνζή ηεο ζηνλ ελαγφκελν (221 § 1 

ΚΠνιΓ). Δπηζεκαίλεηαη, φηη γηα ηε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο δελ αξθεί ε θαηάζεζε ηεο αγσγήο 

ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ κέζα ζην ρξφλν ηεο παξαγξαθήο. Απαηηείηαη θαη ε επίδνζή ηεο 

κέζα ζηελ ίδηα απηή πξνζεζκία. πλεπψο, δελ δηαθφπηεηαη ε παξαγξαθή, αλ ε επίδνζε ηεο 

αγσγήο ζηνλ ελαγφκελν γίλεη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξαγξαθήο. Δπηηξεπηψο, 
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ηφηε, ν ελαγφκελνο πξνβάιιεη ηελ έλζηαζε ηεο παξαγξαθήο. Εεηήκαηα γελλψληαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε θαηάζεζε θαη ε επίδνζε ηεο αγσγήο ζηνλ ελαγφκελν γίλεηαη κελ κέζα ζην 

ρξφλν ηεο παξαγξαθήο, αιιά ζε ρξφλν πνπ είρε απνβηψζεη ν ελάγσλ, ν δε παξαγγείιαο ηελ 

επίδνζε δηθεγφξνο αγλννχζε ηνλ ζάλαηφ ηνπ. 
823

 

 Καηά ηελ ΑΚ 261 παξαγξαθή, πνπ δηαθφπεθε κε ηελ έγεξζε ηεο αγσγήο, αξρίδεη θαη 

πάιη απφ ηελ ηειεπηαία δηαδηθαζηηθή πξάμε ησλ δηαδίθσλ ή ηνπ δηθαζηεξίνπ. Δλδεηθηηθά, 

δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο άλσ δηαηάμεσο απνηεινχλ: ν νξηζκφο δηθαζίκνπ, ε 

εγγξαθή ηεο ππφζεζεο ζην πηλάθην, ε εθθψλεζή ηεο, ε πξάμε αλαβνιήο ηεο ζπδήηεζεο, ε 

έθδνζε απνθάζεσο είηε κε νξηζηηθήο είηε νξηζηηθήο, ε θιήζε γηα ηε δηεμαγσγή απνδείμεσλ, ε 

θιήζε γηα ηελ κεη’ απφδεημε ζπδήηεζε, ε επίδνζε ηεο απνθάζεσο ηνπ πξψηνπ βαζκνχ, ε 

άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ.  

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ επίδνζε ηεο πξνδηθαζηηθήο απφθαζεο, ε νπνία έρεη σο ζθνπφ 

λα θηλήζεη ηελ πξνζεζκία δηεμαγσγήο απνδείμεσλ, αλ κεηά ηελ επίδνζε παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία πνπ νξίδεη ε απφθαζε, επέξρεηαη έθπησζε απφ ην δηθαίσκα. Αλ επηδνζεί γηα δεχηεξε 

θνξά ε ίδηα πξνδηθαζηηθή απφθαζε, ε επίδνζε απηή δελ έρεη ηελ έλλνκε ζπλέπεηα ηεο πξψηεο 

επίδνζεο. 
824

 Γεληθά σο δηαδηθαζηηθή πξάμε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ΑΚ 261, λνείηαη θάζε πξάμε 

ησλ δηαδίθσλ ή ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ θίλεζε, δηεμαγσγή θαη 

απνπεξάησζε ηεο δίθεο. 
825

  

 Αλ ε αμίσζε απνδεκηψζεσο αζθείηαη κε ηελ αγσγή γηα κέξνο κφλν απηήο, ε επίδνζή ηεο 

επηθέξεη δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο κφλν σο πξνο ην κέξνο απηφ γηα ην νπνίν δεκηνπξγείηαη 

εθθξεκνδηθία θαηά ηελ έλλνηα 221 θαη 222 ΚΠνιΓ. 
826

 Γηα ην ππφινηπν, κε επίδηθν, 

εμαθνινπζεί ε δηαδξνκή ηνπ ρξφλνπ ηεο παξαγξαθήο. Γελ έρεη λνκηθή αμία ε ζπλήζσο ζηελ 

πξαθηηθή δηαηππνχκελε επηθχιαμε γηα ην ππφινηπν κέξνο ηεο αμηψζεσο. Πξνο ηελ άζθεζε ηεο 

αμηψζεσο θαηά κέξνο κφλν εμνκνηψλεηαη θαη ε επηδίσμε απηήο κε παξάζηαζε ηνπ παζφληνο σο 

πνιηηηθψο ελάγνληνο ζηελ πνηληθή δίθε. Σνχην ηζρχεη, βέβαηα, γηα ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο κηαο 

θαη ηεο ίδηαο αμηψζεσο απνδεκηψζεσο, φπσο ηνχην ζπκβαίλεη επί κεηαβάζεσο απφ ηελ αμίσζε 
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γηα πιεξσκή απνδεκηψζεσο ζε θεθάιαην εθάπαμ (ΑΚ 930 § 1 εδ. β΄) ζε απνδεκίσζε κε ηελ 

κνξθή πεξηνδηθψλ παξνρψλ (ΑΚ 930 § 1 εδ. α΄). 

 Ζ άζθεζε αγσγήο γηα επηδίθαζε απνδεκηψζεσο θαηά ηηο ΑΚ 928, 929 ζε θεθάιαην 

εθάπαμ (θαηά ηελ ΑΚ 930 § 1 εδ. β΄) δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή αλαθνξηθψο κε ηελ αμίσζε 

πεξηνδηθψλ παξνρψλ ηνπ ηδίνπ χςνπο θαη αληηζηξφθσο. Όκσο, ε αμίσζε γηα απνθαηάζηαζε ηεο 

πεξηνπζηαθήο δεκίαο (ΑΚ 297, 298) είλαη απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε απέλαληη ζηελ αμίσζε γηα 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο (ΑΚ 932). πλεπψο, ε άζθεζε ηεο αγσγήο γηα ηελ 

πξψηε δελ δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή γηα ηε δεχηεξε (θαη αληηζηξφθσο).  

Αληηζέησο, ε αγσγή γηα αλαγλψξηζε ηεο ππνρξεψζεσο απνθαηαζηάζεσο φισλ ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο δεκίαο πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμίσζε ηεο ΑΚ 932. Αλ ππάξρνπλ, θαηά ην λφκν, 

πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο (π.ρ. 

πξνζηήζαο, πξνζηεζείο, αζθαιηζηηθή εηαηξία, νδεγφο, θάηνρνο, ηδηνθηήηεο ηνπ δεκηνγφλνπ 

απηνθηλήηνπ) ε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ελεξγεί ππνθεηκεληθά, δειαδή κφλν ππέξ ηνπ νθεηιέηε 

ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη. ε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ ελαγφκελνπ ζε απνδεκίσζε ηνπ παζφληνο 

πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζε κεληαίεο πεξηνδηθέο παξνρέο (ΑΚ 930), ε παξαγξαθή ηνπ θαζφινπ 

δηθαηψκαηνο ησλ πεξηνδηθψλ παξνρψλ αξρίδεη απφ ηφηε πνπ θαζίζηαηαη απαηηεηή ε πξψηε 

θαζπζηεξνχκελε πεξηνδηθή δφζε (ΑΚ 254). 

 Γηα ηελ αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο ηζρχνπλ θαη εδψ νη γεληθνί ιφγνη πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ ΑΚ 255 επ. Γελ αλαζηέιιεηαη, φκσο, ε παξαγξαθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνο απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ή γηα ζχλαςε ζπκβηβαζκνχ 
827

 κεηαμχ ηνπ 

δηθαηνχρνπ θαη ηνπ ππφρξενπ ζε απνδεκίσζε. 
828

 Σέηνην ιφγν αλαζηνιήο, κε ηηο ινηπέο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, απνηειεί (αλσηέξα βία) ε απνρή ησλ δηθεγφξσλ απφ ηελ άζθεζε ηνπ 

ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο θαη ε θαηά ηελ 249 ΚΠνιΓ αλαβνιή ηεο δίθεο κέρξη λα θαηαζηεί 

ηειεζίδηθε ή ακεηάθιεηε ε απφθαζε απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε επίδηθε. 
829

 Γελ 

ζπλππνινγίδνληαη ζηελ αλαζηνιή ε εκέξα πνπ ζπκβαίλεη ν ιφγνο ηεο αλαζηνιήο θαη ε εκέξα 

πνπ θαηαπίπηεη ν ιφγνο αλαζηνιήο. 

 Κξίζεθε, φηη απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην λφκν (ΑΚ 255) ιφγνπο αλαζηνιήο ηεο 

παξαγξαθήο κπνξεί λα ζπλαρζεί γεληθφηεξε αξρή, θαηά ηελ νπνία επέξρεηαη αλαζηνιή ηεο 

                                                           
827

 ΑΠ 4750/2007, ΔππγθΓ 2007, ζει. 432. Καηά ην απζηξηαθφ δίθαην ιφγν αλαζηνιήο απνηεινχλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο πξνο ζχλαςε ζπκβηβαζκνχ. Βι. Veit - Veit, φ.π. § 17 Δ37. 

828
 Αληίζεηε ζην ζεκείν απηφ είλαη ε ξχζκηζε ηεο § 852 ΗΗ ηνπ γεξκΑΚ. Ζ δηάηαμε ηζρχεη απφ 01.01.1978. 

829
 ΔθΑζ 121/2004, ΔιιΓλε 2006, ζει. 1701. 
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παξαγξαθήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο ζην δηθαζηήξην θαη ηελ 

εληεχζελ δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο κέρξη ηελ έθδνζε απνθάζεσο πνπ απνηειεί ηελ ακέζσο 

επφκελε δηαδηθαζηηθή πξάμε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζπκπιεξψλεηαη ν ρξφλνο ηεο παξαγξαθήο, φηαλ 

απηφο είλαη βξαρχηαηνο, φπσο ζην ά. 602 ΑΚ (αιιά θαη θαηά ην ά. 10 § 2 Ν. 489/1976), αθνχ 

ζην δηάζηεκα απηφ, θαηά ην νπνίν ν θάθεινο ηεο ππνζέζεσο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ δηθαζηή, ν 

δαλεηζηήο αλαγθαζηηθά αλακέλεη ηελ έθδνζε ηεο απνθάζεσο επξηζθφκελνο ζε αληηθεηκεληθή 

αδπλακία λα ελεξγήζεη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζηηθή πξάμε. Έηζη, βάζεη θαη ηεο ζπληαγκαηηθήο 

αξρήο ηεο ηζφηεηαο, επηβάιιεηαη ε πην πάλσ αξξχζκηζηε ζην λφκν πεξίπησζε λα αληηκεησπηζηεί 

κε ηνλ ίδην ηξφπν ιφγσ ηεο εξκελεπηηθά ζπλαγφκελεο νκνηφηεηαο πξνο ηηο ξπζκηδφκελεο ζην 

λφκν (αλαινγία δηθαίνπ). 
830

 

Σ. ΠΑΡΑΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΦΡΗΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΟ (ΑΚ 281)  

 Μφλε ε πάξνδνο αξθεηνχ ρξφλνπ πνπ, φκσο, δελ θηάλεη ηνλ νξηδφκελν ζην λφκν ρξφλν 

παξαγξαθήο δελ ζεσξείηαη ηθαλή λα ζεκειηψζεη ππέξ ηνπ νθεηιέηε θαη θαηά ηνπ δαλεηζηή 

έλζηαζε θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο ηεο αμίσζεο γηα απνδεκίσζε. παλίσο, έρνπλ εκθαληζηεί ζηε 

λνκνινγία πεξηπηψζεηο, φπνπ ε αγσγή απνδεκηψζεσο αζθείηαη ιίγεο κφλν εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

ζπκπιήξσζε ηεο πεληαεηνχο παξαγξαθήο ηεο ΑΚ 937. 

 Αλ κεηά ηελ ζπκπιεξσζείζα παξαγξαθή επέιζνπλ κεηαγελέζηεξεο (φρη απξφβιεπηεο) 

δεκίεο, δχλαηαη ν ππφρξενο (π.ρ. αζθαιηζηήο αζηηθήο επζχλεο) λα πξνηείλεη ηελ έλζηαζε 

παξαγξαθήο ρσξίο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ απηή λα θηλδπλεχεη λα πξνζθξνχζεη ζηελ θαιή πίζηε 

(ΑΚ 281, 288). Σνχην ηζρχεη θαη φηαλ ν δεκησζείο πεπιαλεκέλσο πίζηεπε φηη, έλεθα 

επηθπιάμεσο ζηελ νπνία είρε πξνβεί, δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηεο πξάμεηο δηαθνπηηθέο ηεο 

παξαγξαθήο. 

 Ζ έλζηαζε θαηαρξεζηηθήο αζθήζεσο δηθαηψκαηνο είλαη δπλαηφ λα ζεκειησζεί κε ηελ 

πξνζζήθε θαη άιισλ πεξηζηαηηθψλ, φπσο φηαλ ν δαλεηζηήο ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηνλ νθεηιέηε 

θαηά ηξφπν ψζηε κπνξεί αληηθεηκεληθά θαηά ηελ θαιή πίζηε λα ζρεκαηηζζεί ε πεπνίζεζε, φηη ν 

δαλεηζηήο δελ πξφθεηηαη λα αζθήζεη ηελ αμίσζή ηνπ. Ζ παξά ηαχηα φκσο κεηαγελέζηεξε 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο (αγσγή απνδεκηψζεσο) ζεσξείηαη φηη ζπληζηά θαηάρξεζε.  

ρεηηθψο αληίζηξνθε είλαη ε πεξίπησζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ν νθεηιέηεο, κέζα ζην 

ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ ρξφλνπ ηεο παξαγξαθήο (ΑΚ 255 εδ. β΄), απνηξέπεη κε δφιν ην 

δηθαηνχρν απφ ηελ άζθεζε ηεο αμηψζεσο. 
831

 Σνχην κπνξεί λα ζπκβεί, φηαλ ν νθεηιέηεο κε 

                                                           
830

 ΑΠ 852/2001, ΥξΗΓ 2001, ζει. 600 = ΝνΒ 2002, ζει. 966, ΑΠ 1891/2006, ΝνΒ 2007, ζει. 717. 

831
 Βι. Α. Κξεηηθφ, φ.π., ζει. 530. 
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δηάθνξεο πξνζρεκαηηθέο ππνζρέζεηο απνηξέπεη ην δαλεηζηή απφ ηελ επηρείξεζε πξάμεσλ πνπ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο. Ζ έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνο 

ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ρσξίο ηελ πξνζζήθε θαη άιισλ πεξηζηαηηθψλ δελ κπνξεί 

λα ζεκειηψζεη άλεπ εηέξνπ θαηαρξεζηηθή άζθεζε δηθαηψκαηνο. Ζ δηαδηθαζία ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα ζεκειηψζεη ιφγν αλαζηνιήο ηεο παξαγξαθήο.  

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ  

1. ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΚ 59 

Α. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 

Ζ πξνυπφζεζε χπαξμεο ζεκαληηθήο εζηθήο βιάβεο ζπλάγεηαη απφ ηε δηαηχπσζε ηεο 

δηάηαμεο, θαηά ηελ νπνία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο ιακβάλεηαη ππφςε σο 

ζηνηρείν (θξηηήξην) ην είδνο ηεο πξνζβνιήο. Δπνκέλσο, απφ ην γεγνλφο ηεο πξνζβνιήο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ή ηνπ νλφκαηνο δελ θαζηεξψλεηαη ηεθκήξην 
832

 γηα ηελ χπαξμε ηεο εζηθήο 

βιάβεο. Δπηζεκαίλεηαη, 
833

 φηη ελ πξνθεηκέλσ ην δηθαζηήξην πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ 

έθθαλζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ε πξνζβνιή. 
834

 

Β. ΑΙΣΗΗ  

 Ζ αίηεζε αζθείηαη απφ ηνλ πξνζβιεζέληα θαη απεπζχλεηαη ζην δηθαζηήξην, θαζφζνλ ε 

ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε ζπληζηά ίδηα απαίηεζε θαη ζπλαθφινπζα δελ αξθεί ε αίηεζε γηα 

απνδεκίσζε ηεο πιηθήο δεκίαο, αιιά απαηηείηαη απηνηειήο άζθεζε απηήο κε ίδηα αίηεζε, ε 

νπνία φκσο κπνξεί λα ζσξεπηεί ζην ίδην δηθφγξαθν κε ηελ αίηεζε γηα απνδεκίσζε. Γελ έρεη ηελ 

έλλνηα, φπσο απφ ηε δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο δηαθαίλεηαη, ηεο ππνρξεσηηθήο ζψξεπζεο ηεο 

αίηεζεο ζηελ αγσγή απνδεκίσζεο, αθνχ άιισζηε κπνξεί λα ππάξρεη απαίηεζε εζηθήο βιάβεο, 

ρσξίο απαίηεζε απνδεκίσζεο γηα πιηθέο δεκίεο. 
835

 ηελ απηνηειή αίηεζε πξέπεη λα 

κλεκνλεχεηαη θαη ην πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο. 
836

 

                                                           
832

 Κ. Λαδάο, φ.π., ζ. 439 θαη Β. Βαζξαθνθνίιεο, φ.π., ζ. 299. 

833
 Π. Φίιηνο, φ.π., ζ. 121.  

834
 ΔθΑζ 6805/1987, ΔιιΓ/λε 31, ζ. 1458. 

835
 Α. Γεσξγηάδεο, φ.π., ζ. 132 θαη Β. Βαζξαθνθνίιεο, φ.π., 299. 

836
 Η. ππξηδάθεο, φ.π., ζ. 507. 
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Γ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΚΑΙ ΤΠΑΙΣΙΑ;  

I. ΓΕΝΙΚΑ 

Σν δήηεκα απηφ είλαη έλα απφ ηα πην ακθηιεγφκελα φζνλ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

δηάηαμεο ΑΚ 59. Ζ ζχδεηεζε γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηάζηαζε 

κεηαμχ ζεσξίαο θαη λνκνινγίαο σο πξνο ηελ χπαξμε ππαηηηφηεηαο. Ζ ζπδήηεζε απηή δηεμήρζε 

κε κεγαιχηεξε έληαζε ζην παξειζφλ, δεδνκέλνπ φηη, ζηηο κέξεο καο, ε λνκνινγία θαίλεηαη λα 

ππνρσξεί, λα πηνζεηεί, δειαδή, κηα ιηγφηεξν απφιπηε ζηάζε, φζνλ αθνξά ζηελ απαίηεζή ηεο γηα 

ηελ χπαξμε ππαίηηαο πξάμεο. Απηή ηε λεφηεξε λνκνινγηαθή θαηεχζπλζε, πνπ είραλ 

δξνκνιφγεζεη απνθάζεηο ηνπ Δθεηείνπ, 
837

 πηνζεηνχλ θαη πξφζθαηεο απνθάζεηο ηνπ 

Αθπξσηηθνχ. 
838

 Αο πξνζεγγίζνπκε, φκσο, εγγχηεξα ην δήηεκα απηφ θαη ηα εθαηέξσζελ 

επηρεηξήκαηα ζεσξίαο θαη λνκνινγίαο.  

II. ΘΕΨΡΙΑ 

 ηελ ζεσξία θξαηεί ε άπνςε, φηη αξθεί ε πξνζβνιή λα είλαη παξάλνκε, δηφηη ε ρξήζε 

ηεο ιέμεο «ππαίηηνο» ζηελ ΑΚ 59 ππνδειψλεη εθείλνλ πνπ επηθέξεη ηελ πξνζβνιή θαη φρη φηη ν 

δξάζηεο ηεο πξνζβνιήο πξέπεη λα βαξχλεηαη κε ππαηηηφηεηα. Σα επηρεηξήκαηα πνπ 

πξνβάιινληαη ππέξ ηεο άπνςεο απηήο, φηη δειαδή αξθεί ε πξάμε λα είλαη παξάλνκε είλαη ηα 

εμήο: 

(i) Aλ δερζνχκε σο πξνυπφζεζε ηεο αμίσζεο ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ δξάζηε, ε ΑΚ 59 

θαίλεηαη λα θαζίζηαηαη άλεπ αληηθεηκέλνπ, αθνχ ε πεξίπησζε θαιχπηεηαη απφ ηελ ΑΚ 932 πνπ 

πξνυπνζέηεη αδηθνπξαμία. Καη’ ά. 932 ΑΚ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε παξέρεηαη 

ηφζν ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο απαηηείηαη ππαηηηφηεηα φζν θαη ζε απιέο αδηθνπξαμίεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ππαηηηφηεηαο. Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηεη ε ΑΚ 

932 ζπληζηνχλ ηαπηφρξνλα πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζα ήηαλ παξάινγν, γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε εζηθήο βιάβεο ιφγσ πξνζβνιήο πξνζσπηθφηεηαο θαη’ ά. 59 ΑΚ, λα απαηηείηαη ε 

χπαξμε ππαηηηφηεηαο, θαηά δε ηελ ΑΚ 932 γηα πξνζβνιέο πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε λα παξέρεηαη αλεμάξηεηα απφ ππαηηηφηεηα. 
839

 

ε απηφ κπνξεί λα αληηηαρζεί, φηη κε ηελ ΑΚ 59 δηεπξχλνληαη νη ηξφπνη απνθαηάζηαζεο ηεο 

εζηθήο βιάβεο, ψζηε λα ιεηηνπξγεί ελ πξνθεηκέλσ σο εηδηθή δηάηαμε ζε ζρέζε κε ην γεληθφ 

θαλφλα ηεο ΑΚ 932. 

                                                           
837

 Βι. ελδεηθηηθά, ΔθΘεζ 3424/1989, Αξκ 43, ζει. 1205. 

838
 ΑΠ 1565/2009, ΣΝΠ ΓΑ. 

839
 Η. Καξάθσζηαο, φ.π., ζει. 1385.  
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(ii) Σν δεχηεξν επηρείξεκα ζπλδπάδεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη δχν βαζηθέο αμηψζεηο ηεο 

άξζεο ηεο πξνζβνιήο θαη ηεο παξάιεηςεο ζην κέιινλ δελ πξνυπνζέηνπλ ππαηηηφηεηα. Καη ε ΑΚ 

59 εληάζζεηαη ζηε ινγηθή ηνπ λνκνζέηε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 
840

 Ο Π. Λαδάο 

πηνζεηεί, ζα ιέγακε, κηα ελδηάκεζε άπνςε, 
841

 ε νπνία δέρεηαη φηη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε εζηθήο βιάβεο πνπ ζπλίζηαηαη ζε δεκνζίεπκα ή νηηδήπνηε επηβάιιεηαη απφ ηηο 

πεξηζηάζεηο, φρη φκσο θαη ζηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ, φπνπ νξζά θαηά ηε γλψκε ηνπ 

πξνυπνηίζεηαη πηαίζκα, δηφηη δηαθνξεηηθά εηζάγεηαη έλα αλεπίηξεπην ξήγκα αλακεζα ζηελ ΑΚ 

59 θαη ζηελ ΑΚ 932. Άιιε ελδηάκεζε άπνςε εθθξάδεη ν Εέπνο 
842

, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε παξέρεηαη πάληνηε αλεμάξηεηα απφ πηαίζκα ελψ θάζε άιιε 

ηθαλνπνίεζε, θαηά ηελ ΑΚ 59, φπσο δεκνζίεπκα, επηδηθάδεηαη κφλν κε ηελ ζπλδξνκή 

πηαίζκαηνο (είλαη ζηελ νπζία ε αθξηβψο αληίζεηε άπνςε απφ ηνλ Π. Λαδά).  

(iii) Αλ πξνυπφζεζε ήηαλ ην πηαίζκα ηνπ πξνζβάιινληνο, «ζα ήηαλ αδχλαηε ε δη’ άιισλ 

κέζσλ άξζε ζπλεπεηψλ πξνζβνιήο επί απιψο παξάλνκσλ πξνζβνιψλ». 
843

 

III . ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  

Γηα ηελ ζέζε ηεο λνκνινγίαο αλαθεξφκαζηε ζε νξηζκέλεο (ελδεηθηηθέο) απνθάζεηο πνπ 

απαηηνχλ πξάμε φρη κφλν παξάλνκε αιιά θαη ππαίηηα:  

(i) ΑΠ 706/1969 
844

: Αλαθέξεηαη φηη «ν λνκνζέηεο αξθείηαη ζηελ αληηθεηκεληθή επζχλε 

ηνπ πξνζβάιινληνο κφλν σο πξνο ηελ άξζε ηεο πξνζβνιήο, πξνθεηκέλνπ φκσο γηα απνδεκίσζε 

απαηηείηαη ην ζηνηρείν ηεο ππαηηηφηεηαο. ην ά. 59 ΑΚ ξεηψο απαηηείηαη ππαηηηφηεηα». Δίρε 

αζθεζεί έθεζε θαηά πεηζαξρηθήο απνθάζεσο θαη ε δηνίθεζε παξέιεηςε λα αλαζηείιεη ηελ 

θαηαδηθαζηηθή πεηζαξρηθή απφθαζε θαη ν αλαηξεζείσλ επηθαιέζηεθε, φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

δηαζπξφηαλ. Ο Άξεηνο Πάγνο δελ δέρζεθε ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ νξγάλνπ, δηφηη ε δηάηαμε (ά. 1 § 

3 Ν. 3789/1957) πνπ θαζηέξσλε ην αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ηνπ ελδίθνπ κέζνπ δελ φξηδε ξεηά 

φηη θαηίζρπε αληίζεηεο δηαηάμεσο λφκνπ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, εμάιινπ, ππήξμε θαη 

γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ).  

                                                           
840

 Π. Λαδάο, φ.π., ζει 440. 

841
 Π. Λαδάο, φ.π., ζει. 440. 

842
 ΑΗΓ 10, ζ. 345 επ. (351). 

843
 Η. ππξηδάθεο, φ.π., ζ. 506. Με ηελ θξαηνχζα άπνςε ζπληάζζεηαη θαη ν Α. Γεσξγηάδεο, φ.π., ζ. 131.  

844
 ΑΠ 706/1969, ΝνΒ 18, ζ. 569.  
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(ii) ΑΠ 1756/1975 
845

: «Απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 59 ΑΚ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

δηθαζηήξην (γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ ππαηηίνπ γηα ηθαλνπνίεζε εζηθήο βιάβεο) ιακβάλεη ππφςε ην 

είδνο ηεο πξνζβνιήο, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηέηνηα θαηαδίθε πξνυπνζέηεη βαξηά ακέιεηα 

ηνπ πξνζβάιινληνο θαη δελ αξθεί ειαθξά.  

(iii) ΔθΑζ 348/1977 
846

: «... Ζ θαη’ άξζξν 59 ΑΚ (απαηηνχκελε) ππαηηηφηεηα (ηνπ 

πξνζβάιινληνο) απνθιείεηαη ζε πεξηπηψζεηο εχινγεο ακθηβνιίαο ηνπ πξάηηνληνο είηε κε ηελ 

κνξθή ηεο πξαγκαηηθήο πιάλεο, δειαδή ηεο πιάλεο σο πξνο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, είηε κε 

ηελ κνξθή ηεο ζπγγλσζηήο λνκηθήο πιάλεο, δειαδή ηεο πιάλεο ηνπ πξάηηνληνο ζρεηηθά κε ηε 

λνκηκφηεηα ηεο ελέξγεηάο ηνπ». 

(iv) ΑΠ 849/1985 
847

: «Σν δηθάζαλ Πξσηνδηθείν αλαγλψξηζε φηη ν αλαηξεζείσλ 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη εηο ηνλ αλαηξεζίβιεην ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε σο πξνζβιεζέληα 

παξαλφκσο ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ιφγσ ζηεξήζεσο ζε απηφλ ηεο δηθαηνχκελεο πξναγσγήο. 

Αξθέζηεθε ζηελ πξνυπφζεζε απηή ρσξίο λα εξεπλήζεη ηελ χπαξμε ππαηηηφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, παξαβίαζε ηε δηάηαμε ηνπ ά. 59 ΑΚ θαη ζεκειηψλεηαη ν ππ’ αξηζκ. 1 ηνπ ά. 559 ΚΠνιΓ 

ιφγνο αλαηξέζεσο (παξαβίαζε νπζηαζηηθήο δηάηαμεο λφκνπ)».  

IV. ΚΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

Απφ ηηο αλσηέξσ αλαπηπρζείζεο απφςεηο θαη ηα εθαηέξσζελ επηρεηξήκαηα, πνπ θαη νη δχν 

πιεπξέο, δειαδή επηζηήκε θαη λνκνινγία, πξνβάιινπλ, πξνθχπηεη ηειηθά, φηη ε ζρέζε 

παξαλφκνπ θαη ππαηηηφηεηαο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο, γηα λα θαηαιήμνπκε εξκελεπηηθά, ηί 

πξνυπνζέηεη ε ΑΚ 59, φζνλ αθνξά ζηελ αμίσζε ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ζπλεπεία 

πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Οξζφηεξε, θαηά ηε γλψκε καο, είλαη ε θξαηνχζα ζηελ 

επηζηήκε άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ πξνυπνηίζεηαη ε χπαξμε ππαηηηφηεηαο. Ζ κλεία ζην 

ά. 59 εδ. 1 ΑΚ ηνπ «ππαηηίνπ ηεο πξνζβνιήο» ζεκαίλεη απιψο ηνλ ππεχζπλν ηεο παξαλφκνπ 

πξάμεσο. Ζ γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ ά. 59 εδ. 1 ΑΚ δελ πξέπεη λα καο νδεγήζεη ζηελ 

εζθαικέλε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, λα εθιάβνπκε ηνλ «ππαίηην» κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, 

δειαδή λα ζεσξήζνπκε, φηη απαηηείηαη θάπνηα κνξθή ππαηηηφηεηαο.  

Αληηζέησο, πξνο ηελ νξζή εξκελεπηηθή θαηεχζπλζε ζα θηλεζνχκε, εάλ ιάβνπκε ππφςε ηνλ 

ζθνπφ ηεο δηαηάμεσο θαη ηελ εξκελεχζνπκε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ, «ζπγγεληθή» πξνο απηή, 

δηάηαμε ηεο ΑΚ 932. Με απιά ιφγηα, εθφζνλ ε, θαηά ηελ ΑΚ 932, ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα 

                                                           
845

 ΔθΑζ 1756/1975, ΝνΒ 23, ζ. 1181. 

846
 ΔθΑζ 348/1977, ΝνΒ 26, ζ. 555. Πξβι. Soergel - Siebert, Kommentar zum BGB, 1962, § 823 αξηζ. 9. 

847
 ΑΠ 849/1985, ΝνΒ 34, ζ. 836. 
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εζηθή βιάβε παξέρεηαη ηφζν ζε πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο απαηηείηαη ππαηηηφηεηα, φζν θαη ζε 

απιέο αδηθνπξαμίεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ππαηηηφηεηαο, ην ίδην πξέπεη λα ηζρχζεη θαη γηα 

ηελ ΑΚ 59. Πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ, φηη «σο αδηθνπξαμία θαηά ηελ έλλνηα ηεο ΑΚ 932 

λνείηαη φρη κφλν απηή πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΑΚ 914, δειαδή ε ππαίηηα θαη 

παξάλνκε πξάμε, αιιά θαη ε απιψο παξάλνκε πξάμε, εθφζνλ ζεκειηψλεη θαηά ην λφκν 

ππνρξέσζε απνδεκηψζεσο». 
848

  

Δίλαη επνίσλν ην γεγνλφο, φηη πξφζθαηεο απνθάζεηο ηνπ Αθπξσηηθνχ πηνζεηνχλ ηελ νξζή, 

αλσηέξσ αλαπηπρζείζα, άπνςε. πγεθξηκέλα, ζηελ κείδνλα πξφηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1565/2009 

απφθαζεο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 
849

 έγηλε δεθηφ, φηη «γηα ηελ ζεκειίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ιφγσ εζηθήο βιάβεο, αξθεί ε πξνζβνιή λα είλαη παξάλνκε». Μάιηζηα, ε ίδηα απφθαζε, 

αλαθνξηθά κε ην βαζκφ πηαίζκαηνο ηνπ δξάζηε ηεο πξνζβνιήο, δηαηππψλεη ηε γλψκε, φηη απηφ 

ιεηηνπξγεί σο θξηηήξην, ην νπνίν δχλαηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ην δηθαζηήξην, θαηά ηελ 

επηδίθαζε ηνπ νθεηιφκελνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Δπρήο έξγν ζα ήηαλ, θαηά ηε γλψκε καο, εάλ 

ζπλερηζηεί ε νξζή απηή λνκνινγηαθή θαηεχζπλζε, γηα ηελ νπνία ππήξραλ, σζηφζν, νησλνί (ήδε) 

πξν εηθνζαεηίαο. 
850

  

2. ΔΙΚΑΙΟΤΦΟ ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

ην εηδηθφηεξν απηφ θεθάιαην εξεπλάηαη πνηνί είλαη νη θνξείο ηεο αμίσζεο γηα 

ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο, δήηεκα δειαδή δηαθνξεηηθφ απφ ην αλσηέξσ 
851

 εμεηαζζέλ γηα 

ην πνηνί είλαη νη θνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο.  

Α. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ  

Κξαηνχζα είλαη ε άπνςε, φηη ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη δπλαηφ λα πθίζηαληαη εζηθή βιάβε 

θαη ζπλεπψο λα δηθαηνχληαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε εμ απηήο ηεο αηηίαο 
852

 Όκσο, ηα λνκηθά 

πξφζσπα δελ πθίζηαληαη ςπρηθή νδχλε, αθνχ δελ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν. πλεπψο, δελ 

δχλαληαη λα αμηψζνπλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο. 

                                                           
848

 Βι. ζρφιην Φ. Γσξή ζηελ ΔθΑζ 3770/1984, ΝνΒ 32, ζει. 301 θαη Η. Καξάθσζηα, Σν δίθαην ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, 2012, ζει. 57. ηε λνκνινγία ελδεηθηηθέο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη νη: ΔθΑζ 3770/1984, 

ΝνΒ 32, ζει. 301, ΔθΑζ 9376/1984, ΝνΒ 33, ζει. 655, ΑΠ 516/1967, ΝνΒ 16, ζει. 94. 

849
 Βι. ηελ απφθαζε απηή ζηελ ΣΝΠ ΓΑ. 

850
 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ππ’ αξηζκ. 3424/1989 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο, (Αξκελ. 43, ζει. 1205), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε δηαηχπσζε ηεο δηαηάμεσο πεξί ππαηηίνπ ηεο πξνζβνιήο ζεκαίλεη απιψο ηνλ ππεχζπλν, 

αλεμαξηήησο ππαηηηφηεηάο ηνπ». 

851
 Βι. αλσηέξσ, ζην νηθείν θεθάιαην. 

852
 Η. ππξηδάθεο, φ.π., ζ. 505. Δπίζεο ΑΠ 112/1962, ΝνΒ 10, ζ. 1221 θαη ΔθΑζ 6338/1981, ΝνΒ 29, ζ. 1412.  
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Β. ΑΜΕΨ ΚΑΙ ΕΜΜΕΨ ΖΗΜΙΨΘΕΝΣΕ  

Καλόλαο 

Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ζχγρπζε άκεζεο θαη έκκεζεο δεκίαο κε ην άιιν ζρήκα ακέζσο θαη 

εκκέζσο δεκησζέληνο, ην νπνίν έρεη κεγαιχηεξε πξαθηηθή ζεκαζία. Ακέζσο δεκησζείο είλαη ην 

πξφζσπν ην νπνίν είλαη θνξέαο ηνπ ελλφκνπ αγαζνχ, ην νπνίν πξνζβάιιεηαη απφ κηα άδηθε 

πξάμε ηξίηνπ θαη κπνξεί λα δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο (άκεζεο ή θαη έκκεζεο). 

Πνιιέο, φκσο, θνξέο κηα αδηθνπξαμία, ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, 

δεκηνπξγεί δπκελείο ζπλέπεηεο ζηα έλλνκα αγαζά (θπξίσο ζηελ πεξηνπζία) ηξίηνπ πξνζψπνπ ην 

νπνίν, είηε βάζεη ηνπ λφκνπ, είηε βάζεη ζπκβάζεσο, δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ ακέζσο 

δεκησζέληα κηα παξνρή. πλεπεία ηεο βιάβεο ηελ νπνία πθίζηαηαη ν ακέζσο δεκησζείο δελ 

κπνξεί πιένλ λα εθπιεξψζεη ηελ παξνρή ηνπ πξνο ην άιιν απηφ πξφζσπν. Σν ηειεπηαίν απηφ 

πξφζσπν είλαη εκκέζσο δεκηνχκελν.  

Σν ακέζσο δεκηνχκελν πξφζσπν πνιιέο θνξέο ζπλδέεηαη θαη κε άιια πξφζσπα. Ζ 

απνδεκίσζε θαη ησλ άιισλ απηψλ εκκέζσο δεκηνχκελσλ πξνζψπσλ είλαη δπλαηφ λα δηεπξχλεη, 

ζε κεγάιν βαζκφ, ην βάξνο απνδεκηψζεσο ην νπνίν επηβάιιεηαη ζηνλ ππφρξεν ζε απνδεκίσζε. 

Ο λφκνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πεξηνξίζεη ηελ απνδεκίσζε ζε θνηλσληθψο αλεθηά ζεκεία 

απνθιείεη θαηαξρήλ ηελ απνδεκίσζε ηνπ εκκέζσο δεκησζέληνο. Μφλν φηαλ ην ζπκθέξνλ ηνπ 

εκκέζσο δεκησζέληνο θξίλεηαη έληνλα σο άμην πξνζηαζίαο αλαγλσξίδεηαη αμίσζε 

απνδεκηψζεσο. Απηφ εμαηξεηηθά ζπκβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ΑΚ 928, 929. Οη δηαηάμεηο απηέο 

είλαη αλεπίδεθηεο αλαινγηθήο εθαξκνγήο, εθφζνλ θάηη ηέηνην ζα εμνπδεηέξσλε ην ζθνπφ ηνπ 

λφκνπ. 
853

 

 Δπίζεο, γίλεηαη δεθηφ φηη δηθαηνχρνο εζηθήο βιάβεο είλαη κφλν απηφο πνπ έρεη δεκησζεί 

άκεζα θαη φρη έκκεζα, εθηφο εάλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο ΑΚ 929, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

απηφο πνπ εδηθαηνχην έλαληη ηνπ δεκησζέληνο ζε παξνρή ππεξεζηψλ ή δηαηξνθήο κπνξεί λα 

ζηξαθεί θαηά ηνπ δεκηψζαληα. 
854

 Έηζη, γηα παξάδεηγκα, εάλ ηξαπκαηηζηεί αλήιηθνο, ηελ εζηθή 

                                                           
853

 Α. Κξεηηθφο, φ.π., 2008, ζει. 199. 

854
 ΑΠ 62/1991, ΝνΒ 1992, ζει. 1500. Βι. επίζεο εηδηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην δηθαζηήξην δέρζεθε χπαξμε 

εζηθήο βιάβεο ζε ηξίην, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο ΑΚ 929, ΔθΑζ 6055/1989, ΑξρΝ 41, ζει. 476. Αληίζεηα, ν Γ. 

Γαδήο ππνζηεξίδεη φηη νη γνλείο ηνπ ηέθλνπ πνπ π.ρ. θαζίζηαηαη αλάπεξν πθίζηαληαη (θαη) νη ίδηνη (άκεζε) εζηθή 

βιάβε, άπνςε πνπ θαίλεηαη νξζφηεξε. Γηα ζπλαθέο ζέκα, βι. Κξεηηθφ, ΔΔΝ 43, ζει. 88 επ. Σν εάλ ν δηθαηνχρνο 

έρεη αμίσζε γηα ηθαλνπνίεζε εζηθήο βιάβεο εμεηάδεηαη θαη γηα ηελ παξάζηαζή ηνπ σο πνιηηηθψο ελάγνληνο ζηελ 

πνηληθή δίθε. Βι. ελδεηθηηθά: ΑΠ 1277/1980, ΠνηλΥξνλ ΛΑ ,́ ζει. 266, ΑΠ 1152/1980, ΠνηλΥξνλ ΛΑ ,́ ζει. 235 

θαη ΔθΚεξθ 68/1985, ΔΔΝ 52, ζει. 195. 
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βιάβε κπνξνχλ λα ηε δεηήζνπλ νη γνλείο ηνπ κφλν ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο εθπξνζψπσλ ηνπ 

ηέθλνπ, φρη αηνκηθά.  

Ζ αμίσζε ζηξέθεηαη θαηά ηνπ ακέζσο πξνζβιεζέληνο αιιά θαη άιισλ πξνζψπσλ πνπ 

ηπρφλ επζχλνληαη ζε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, αλ θαη δελ βαξχλνληαη κε πηαίζκα. 
855

 Δλδεηθηηθή 

είλαη, ελ πξνθεηκέλσ, ε ΑΚ 926 γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξα πξφζσπα πξνζβάιινπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, φπνπ ελαγφκελνο είλαη ν πξνζβάιισλ ηελ πξνζσπηθφηεηα, θαζψο θαη ν 

πξνζηήζαο ηνλ πξνζβάιινληα. 
856

 

Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ακέζσο θαη εκκέζσο δεκηνχκελνπ 
857

 δελ έρεη ζρέζε κε ην ζέκα ηεο 

αηηηψδνπο ζπλάθεηαο, εθφζνλ κεξηθέο θνξέο ε βιάβε ηνπ εκκέζσο δεκηνχκελνπ είλαη δπλαηφ λα 

ζπλδέεηαη θαηά ηξφπν αηηησδψο πξφζθνξν κε ην δεκηνγφλν γεγνλφο. Πεξαηηέξσ, ε άλσ δηάθξηζε 

δελ έρεη ζρέζε πξνο ηε δηάθξηζε κεηαμχ άκεζεο θαη έκκεζεο δεκίαο. Σν ελλνηνινγηθφ δεχγνο 

ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο δεκίαο αλαθέξεηαη θαη απαληά ζην εξψηεκα ζε πνηφ έλλνκν αγαζφ 

επήιζε ε βιάβε. Όηαλ ηξαπκαηίδεηαη έλα πξφζσπν ζε ηξνραίν αηχρεκα, ε απαηηνχκελε δαπάλε 

ζεξαπείαο (π.ρ. θάξκαθα, ακνηβή γηαηξνχ, λνζειεία θιπ.) απνηειεί ηελ άκεζε δεκία. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή βιάβεο απηνθηλήηνπ. Δδψ ε δεκία αθνξά ην 

έλλνκν αγαζφ θαηά ηνπ νπνίνπ θαηεπζχλεηαη ε δεκηνγφλνο πξάμε. Όκσο, θαη πεξαηηέξσ 

δπζκελείο ζπλέπεηεο επέξρνληαη ζηελ πεξηνπζηαθή ζθαίξα ηνπ πξνζψπνπ, ην νπνίν 

πξνεγνπκέλσο πξνζβιήζεθε ζηα πξνζηαηεπφκελα απφ ην λφκν έλλνκα αγαζά ηνπ, φπσο π.ρ. 

φηαλ ν ηξαπκαηηζζείο δελ κπφξεζε λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη φπσο πξηλ θαη, έηζη, ράλεη 

εηζφδεκα ην νπνίν θαλνληθά ζα απνθηνχζε (δηαθπγφλ θέξδνο).  

ηελ πξψηε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα άκεζε δεκία ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαθπγφληνο 

θέξδνπο πξφθεηηαη γηα έκκεζε δεκία. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε έκκεζεο δεκίαο είλαη ν 

ηξαπκαηηζκφο νκφξξπζκνπ εηαίξνπ πνπ πξνζθέξεη σο ζπλεηζθνξά ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξγαζία 

ζηελ εηαηξία. πλέπεηα ηεο εληεχζελ αληθαλφηεηαο είλαη, φηη κεηψλνληαη ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο 

θαη, ζπλαθνινχζσο, ηα έζνδα ηνπ εηαίξνπ. Ζ κείσζε απηή απνηειεί έκκεζε δεκία ακέζσο 

δεκησζέληνο πξνζψπνπ. Καηά θαλφλα απνθαζίζηαηαη ηφζν ε άκεζε φζν θαη ε έκκεζε δεκία. 
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 Β. Βαζξαθνθνίιεο, φ.π., ζ. 300. 
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 Η. ππξηδάθεο, φ.π., ζ. 507. 
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 Βι. γηα ηε δηάθξηζε απηή ζε: ΔθΠεηξ 372/2010, ζει. 1716 -1717 θαζψο θαη ζηηο: ΑΠ 694/2005 (Πνηλ) ΔιιΓλε 

2005, ζει. 1554, ΑΠ 1198/1987, ΝνΒ 35 ζει. 1449, ΔθΓσδ 216/2005 ΣΝΠ ΝΟΜΟ. 
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Βέβαηα, εθηφο απνδεκηψζεσο κέλεη ε έκκεζε δεκία, φηαλ δελ ζπλδέεηαη αηηησδψο κε ηε 

δεκηνγφλν πξάμε. 
858

 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα γηα ηελ πεξίπησζε πξφθιεζεο ζην πξφζσπν βιάβεο ηεο 

πγείαο ή ηνπ ζψκαηνο έρεη απνηειέζκαηα θαη πέξα απφ ηνλ άκεζα βιαπηφκελν είλαη ηα 

αθφινπζα:  

(α) Ο θαιιηηέρλεο πνπ ηξαπκαηίδεηαη απφ θάπνην ηξίην δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

ζεαηξηθή παξάζηαζε, ζηελ νπνία παίδεη ξφιν πξσηαγσληζηή θαη έηζη απηή καηαηψλεηαη. Ο 

εξγνδφηεο ηνπ, ζεαηξηθφο επηρεηξεκαηίαο, δεκηψλεηαη ζνβαξφ πνζφ, θπξίσο δηφηη αλαγθάδεηαη 

λα επηζηξέςεη ζην θνηλφ ην αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ, ηα νπνία είραλ πξνπσιεζεί.  

(β) Οκάδα εξγαδνκέλσλ ζε κηα βηνηερλία ηξαπκαηίδεηαη ζε ηξνραίν αηχρεκα. Πεξηνξίδεηαη 

θαηά πνιχ ε παξαγσγή θαη ν επηρεηξεκαηίαο πνπ ηελ εθκεηαιιεχεηαη ράλεη ρξήκαηα. 
859

 Αλ 

ηξαπκαηίζηεθε αλήιηθν ηέθλν ην νπνίν δηακέλεη κε ηνπο γνλείο ηνπ, ζηνπο νπνίνπο πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο (ζην ζπίηη ή ζην θαηάζηεκα), νη γνλείο κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ αλειίθνπ θαη γηα 

φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε αληθαλφηεηά ηνπ γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζηεξνχληαη ηηο ηειεπηαίεο.  

(γ)Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηξαπκαηίζηεθε ε ζχδπγνο, εθφζνλ απηή 

ζπλεπεία ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηεο αδπλαηεί λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζην ζχδπγφ ηεο θαη γεληθά 

ζηνλ νηθνγελεηαθφ νίθν. 

Όπσο δείρλνπλ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα, εθηφο απφ ηνλ ακέζσο βιαπηφκελν, ε βιάβε 

ηνπ ζψκαηνο ή ηεο πγείαο θάπνηνπ πξνζψπνπ έρεη αληαλαθιαζηηθέο ζπλέπεηεο θαη ζε άιια ηξίηα 

πξφζσπα (εκκέζσο δεκηνχκελνη). ηε ζχγθξνπζε απηή ησλ αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ 

ηεο ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο αλάγθεο απνθαηαζηάζεσο ησλ δεκηψλ, 

πνπ απφ απηή πξνθαινχληαη ζε ηξίηνπο, ν λνκνζέηεο έξημε ην βάξνο ζηελ πξνζηαζία ηεο 

ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ΑΚ 914, 928 θαη 929 

θαζηεξψλεηαη ν θαλφλαο φηη απνδεκηψλεηαη ε δεκία ηνπ «ακέζσο δεκησζέληνο», δειαδή ηνπ 

πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη θνξέαο ηνπ ελλφκνπ αγαζνχ πνπ πξνζβιήζεθε.  

Ζ δεκία ηνπ εκκέζσο δεκησζέληνο θαηά θαλφλα δελ απνθαζίζηαηαη. Καη’ εμαηξεζε, 
860

 

απνδεκηψλεηαη θαη ε δεκία ηνπ «εκκέζσο δεκησζέληνο». Οη εμαηξέζεηο απηέο ζεζπίδνληαη ζηηο 

ΑΚ 928 θαη 929 θαη αθνξνχλ ηα πξφζσπα εθείλα, ηα νπνία δπλάκεη ηνπ λφκνπ δηθαηνχληαη λα 
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 Α. Κξεηηθφο, φ.π., 2008, ζει. 198 § 10.  
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 ΜΠξΘεζ 336/1980, ΔππγθΓ 1982, ζει. 184 (187). 

860
 ΜΠξΘεζ 336/1980, ΔππγθΓ 1982, ζει. 184. 
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απαηηήζνπλ απφ ην ζχκα ηεο αδηθνπξαμίαο δηαηξνθή ή παξνρή ππεξεζηψλ. Έκκεζα 

βιαπηφκελνο είλαη φπνηνο νχηε ν ίδηνο ζσκαηηθά πξνζβάιιεηαη, νχηε βιάπηνληαη πξάγκαηά ηνπ, 

αιιά, παξφια απηά, πθίζηαηαη πεξηνπζηαθή δεκία. 

Γελ απνδεκηψλνληαη ζπλεπψο ηξίηα πξφζσπα, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο ΑΚ 928 θαη 

929. Οη δηαηάμεηο απηέο είλαη εμαηξεηηθέο θαη πεξηνξηζηηθέο. Δξκελεχνληαη ζηελψο, αλαθνξηθψο 

κε ηνλ θχθιν ησλ λνκηκνπνηνχκελσλ πξνζψπσλ, θαη είλαη αλεπίδεθηεο αλαινγηθήο εθαξκνγήο 

ζε άιιεο πεξηπηψζεηο. Οη άιιεο ινηπφλ πεξηπηψζεηο απνθιείνληαη a contrario. 
861

  

Έηζη κε βάζε ηελ παξαπάλσ επηζήκαλζε «θαλφλα-εμαηξέζεσο» ζηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε 

ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ελδεηθηηθψο νη παξαθάησ πεξίπησζεηο πνπ κέλνπλ αδηθνπξαθηηθά 

αθάιππηεο θαη ζπλεπψο δελ παξέρνπλ αμίσζε απνδεκηψζεσο ζην βιαπηφκελν: ησλ γνλέσλ ηνπ 

ηξαπκαηηζζέληνο ηέθλνπ ηνπο, νη νπνίνη αλαγθάδνληαη λα δηαθφςνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα γηα λα βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ, φηαλ λνζειεχεηαη ζην λνζνθνκείν (π.ρ. δηαθνπή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο κεηέξαο ηεο παζνχζαο). 
862

 Απνηέιεζκα ηεο 

απνκαθξχλζεσο απηήο είλαη ηφζν ε απψιεηα εζφδσλ (αλ πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα ειεχζεξν 

επαγγεικαηία ή ηνπ κηζζνχ, αλ ν παηέξαο παίξλεη άδεηα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ άλεπ απνδνρψλ), 
863

 

φζν θαη ε δαπάλε κεηαθηλήζεσο (εηζηηήξηα, ηαμί, έμνδα δηακνλήο θιπ.). Σν ίδην ηζρχεη γηα ην 

ζχδπγν πνπ γηα ηνλ ίδην παξαπάλσ ζθνπφ πθίζηαηαη ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο απφ ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ. 
864

 

Αδηθνπξαθηηθά αθάιππηεο παξακέλνπλ θαη νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο εκκέζσο 

δεκηνχκελσλ ηξίησλ: (α) ηνπ παηέξα ηεο παζνχζαο γηα θαηαβιεζέληα κηζζψκαηα δηακεξίζκαηνο 

ζε άιιν ηφπν εθηφο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο, πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο ζην 

λνζνθνκείν πνπ λνζειεπφηαλ, (β) έμνδα δηαθφξσλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ Αζήλα θαηά ηε δηάξθεηα 

λνζειείαο ηεο παζνχζαο ζπγαηέξαο ηνπ ζην λνζνθνκείν, (γ) έμνδα δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηνπ 

παηέξα ηεο παζνχζαο ζην Λνλδίλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηεο ζε εθεί λνζνθνκείν, (δ) 
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 Απηφ απνηειεί ηελ θξαηνχζα άπνςε ζηελ ειιεληθή ζεσξία θαη λνκνινγία. Βι. ελδεηθηηθά, ΑΠ 1678/1987, ΔΔΝ 

1988, ζει. 889. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηα πιαίζηα ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ ειβεηηθνχ θαη γεξκαληθνχ δηθαίνπ 
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 ηΔ 9796/2006, ΝνΒ 2007, ζει. 1666 (1673). 
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αληίζηνηρνο πξνο ηελ ΑΚ 929 εδ. β ,́ αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα απνδεκηψζεσο ζηε ζχδπγν ε νπνία εγθαηαιείπεη ηελ 

πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηεα γηα λα πεξηπνηεζεί ηνλ αζζελή ζχδπγφ ηεο. Βι . ζρεηηθψο: Y. 

Lambert - Faivre, Le droit du dommage corporel, 1990, ζει. 185. 
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εμνδα επηθνηλσλίαο ηνπ παηέξα ηεο παζνχζαο απφ ην εμσηεξηθφ ζηελ Διιάδα κε ηα ινηπά κέιε 

ηεο νηθνγελείαο ηνπ, 
865

 (ε) ε πεξίπησζε ΝΠΗΓ πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ πάζεο θχζεσο θξαηηθή 

αξσγή πξνο ηνπο νκνγελείο παιηλλνζηνχληεο απφ ηα θξάηε ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο γηα ηα 

λνζήιεηα πνπ θαηέβαιε γηα ινγαξηζκφ αλήιηθεο πνπ εκπίπηεη ζηελ άλσ θαηεγνξία θαη 

λνζειεχζεθε ζπλεπεία απηνθηλεηηθνχ αηπρήκαηνο πνπ ππέζηε. 
866

 

Ζ πεξίπησζε ηνπ εξγνδφηε ν νπνίνο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ΑΚ 657-658, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη λα θαηαβάιεη ηηο απνδνρέο (θαη ελδερνκέλσο ηηο βαξχλνπζεο απηφλ 

σο εξγνδφηε θνηλσληθέο-αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) 
867

 ζηνλ εξγαδφκελν, ν νπνίνο ιφγσ 

ηξαπκαηηζκνχ ηνπ απφ αδηθνπξαμία ηξίηνπ αδπλαηεί λα πξνζθέξεη ηελ εξγαζία ηνπ ζηνλ 

εξγνδφηε ηνπ. 
868

 Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ αληίζηξνθε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εξγαδφκελνο 

αδπλαηεί λα πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία ηνπ ζηνλ εξγνδφηε αιιά παξάιιεια δηαηεξεί ηελ αμίσζε 

κηζζνχ, παξφιε ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξήζεσο ηνπ εξγνδφηε απφ αδηθνπξαμία 

ηξίηνπ (π.ρ. ν νδεγφο ηνπ ιεσθνξείνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ εξγαζία ηνπ, δηφηη ηνχην 

εκπιέθεηαη ζε ζχγθξνπζε κε άιιν απηνθίλεην πνπ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ 

νδεγνχ ηνπ άιινπ απηνθηλήηνπ). Παξφκνηα είλαη θαη ε πεξίπησζε Μνλήο ε νπνία ιεηηνπξγεί κε 

ηε κνξθή ζσκαηείνπ θαη ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ελφο κνλαρνχ εληαγκέλνπ ζηε Μνλαζηηθή 

αδειθφηεηα ζηεξείηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηα δηάθνξα δηαθνλήκαηα.  

Άιιε πεξίπησζε είλαη απηή ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ελφο απφ ηνπο δχν νκφξξπζκνπο εηαίξνπο 

νκφξξπζκεο εκπνξηθήο εηαηξίαο, κε απνηέιεζκα ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ή ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο θαη 

ακθνηέξσλ ησλ εηαίξσλ. Δδψ ηφζν ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο εηαηξίαο 
869

 φζν θαη ν κε 

ηξαπκαηηζζείο άιινο εηαίξνο είλαη εκκέζσο δεκηνχκελνη ηξίηνη. Ζ  ηπρφλ δεκία ηνπο κέλεη 

αδηθνπξαθηηθά αθάιππηε. Ο κφλνο δηθαηνχκελνο λα απαηηήζεη απνδεκίσζε, κε ηε ζπλδξνκή θαη 
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 ΑΠ 1213/2001, ΥξΗΓ 2002, ζει. 216. 

867
 Ghestin - Viney, Droit civil. La responsabilité, 1988, ζει. 161 ζεκ. 47. 
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 Βι. φκσο έηζη ΔθΑζ 309/1991, (αδεκ), ΔθΘεζ 1214/1990, ΔιιΓλε 1990, ζει. 1337 θαη θάησ απφ απηή 

ζεκείσζε Α. Κξεηηθνχ. Ζ απφθαζε απηή φκσο αλαηξέζεθε κε ηελ ΑΠ 900/1991, ΔιιΓλε 1992, ζει. 1587. ΔθΑζ 

4584/1990, ΔΔΝ 1990, ζει. 303 θαη θάησ απφ απηή ζεκείσζε Α. Κξεηηθνχ. χκθσλε πξνο ηελ νξζή άπνςε θαη ε 

ΔθΘεζ 1/2000, Αξκελ 2001, ζει. 917 (:αθνξά δεκία νκφξξπζκεο εηαηξίαο). 
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ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ, είλαη ν ίδηνο ν ηξαπκαηηδφκελνο. 
870

 Ζ κείσζε ησλ 

θεξδψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εηαηξία απνηειεί έκκεζε δεκία. 

Δίλαη δπλαηφ ν παζψλ νκφξξπζκνο εηαίξνο λα απφζρεη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξγαζία, 

ηελ νπνία πξνζθέξεη ζηελ εηαηξία, ε εξγαζία απηή λα αλαπιεξσζεί απφ άιιν κέινο ηεο εηαηξίαο 

άλεπ νηνπδήπνηε αληαιιάγκαηνο θαη ηειηθψο λα κελ κεησζνχλ νη εξγαζίεο ηεο εηαηξίαο. ε κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε δελ ππάξρεη ππνζεηηθή δεκία ηνπ παζφληνο εηαίξνπ. 
871

  

ηελ ακηγψο θεθαιαηνπρηθή αλψλπκε εηαηξία (Α.Δ.), ζηελ εηεξφξξπζκε εηαηξία γηα ηνλ 

εηεξφξξπζκν εηαίξν κε ππνρξενχκελν ζε παξνρή πξνζσπηθήο εξγαζίαο πξνο ην λνκηθφ 

πξφζσπν ηεο εηαηξίαο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Δ.Π.Δ., ζηελ νπνία ν εηαίξνο δελ ππνρξενχηαη ζε 

πξνζθνξά εξγαζίαο πξνο ηελ εηαηξία, ν ηξαπκαηηζκφο ελφο ηέηνηνπ εηαίξνπ δελ επάγεηαη 

θαηαξρήλ δπζκελή απνηειέζκαηα γηα ηελ εηαηξία. Αιιά θαη αλ αθφκε ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, ν 

βιαπηφκελνο έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εκκέζσο δεκηνχκελνπ ηξίηνπ, κε θαιππηφκελνπ 

αδηθνπξαθηηθψο απφ ηελ ΑΚ 929. 

Δλδηαθέξνπζα είλαη ε πεξίπησζε ηεο ιεγφκελεο «απηνδηαθηλδπλεχζεσο» ζηελ νδηθή 

θπθινθνξία. 
872

 Απηφ ζπκβαίλεη ζε νδεγφ ή άιιν πξφζσπν πνπ, ρσξίο λνκηθή ππνρξέσζε, 

ζψδεη άιινλ απφ θίλδπλν δσήο ή ζε κηα θξίζηκε θαηάζηαζε, κε δηθή ηνπ επζχλε, επηδηψθεη λα 

απνθχγεη αηχρεκα, «ζπζηάδεηαη» ν ίδηνο γηα λα πξνθπιάμεη ηξίην απφ βιάβε θαη πθίζηαηαη ν 

ίδηνο ζσκαηηθή θάθσζε. Δλ πξνθεηκέλσ δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα επζεία εθαξκνγή ηεο ΑΚ 

929. Ζ ζσκαηηθή θάθσζε πνπ πθίζηαηαη ν ζσηήξαο δελ πξνέξρεηαη απφ πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ 

ζσδφκελνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πξνο ζσηεξία ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαθηλδχλεπζε απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ζσηήξα. Αληηζέησο, απηή νθείιεηαη ζε πξάμε ηεο ειεχζεξεο βνπιήζεσο ηνπ 

απηνδηαθηλδπλεχνληνο. Δμάιινπ ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ηέηνηα ψζηε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ εμαηξεηηθφ ραξαθηήξα ηεο ΑΚ 929, λα κελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο νχηε γηα 

αλάινγηθή εθαξκνγή ηεο ΑΚ 929.  
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 Βι. έηζη νξζψο ΔθΑζ 2436/1991, (αδεκ), ΔθΠεηξ 1295/1990, ΔππγθΓ 1990, ζει. 451, ΔθΑζ 15109/1988, 

ΑξρΝ 1990, ζει. 578. χκθσλε ε γεξκαληθή ζεσξία θαη λνκνινγία. Βι. H. Becker – K. Böhme, 

Kraftverkehrshaftpflichtschäden, 1989, αξ. 467. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, βι. θαη OGH 15.03.1979, ZVR 1979, 

ζει. 225. 
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 ΔθΑζ 3199/1989, ΔππγθΓ 1990, ζει. 376. Γεληθφηεξα, αλ ε εξγαζία ηνπ παζφληνο εηαίξνπ αλαπιεξσζεί κε 

επηπιένλ πξνζθνξά εξγαζίαο απφ ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο ε αμίσζε απνδεκηψζεσο ηνπ παζφληνο εηαίξνπ 

ζεκειηψλεηαη κε απζηεξέο πξνυπνζέζεηο. BGH, VersR 1964, ζει. 1243, BGH, NJW 1955, ζει. 1227. 
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 Γ. Καιιηκφπνπινο, Ζ κε γλήζηα δηνίθεζε αιινηξίσλ 1978, ζει. 47 επ, Π. Φίιηνο, Δλνρηθφλ δίθαηνλ, εηδηθφλ 

κέξνο, 1976, § 19, ζει. 272 επ. Enneccerus - Lehrmann, Recht der Schuldverhältnisse, εθδ. 15ε 1958, ζει. 688 θαη 

Lange, Schadenersatz, 1979, § 8 ΗΗ, ζει. 278.  
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Βέβαηα ε αξλεηηθή παξαπάλσ ζέζε δελ ζεκαίλεη θαη εληειή απνθιεηζκφ θάζε αμηψζεσο 

απνδεκηψζεσο ηνπ ζσηήξα. Δδψ, θαηά ηελ νξζφηεξε άπνςε, γίλεηαη δεθηφ φηη ν ζσηήξαο κε ηελ 

ελέξγεηά ηνπ απηή, δηεμάγεη ππφζεζε ηνπ πεδνχ, εθφζνλ ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο 

ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ απνηειεί έθθαλζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπλεπψο έρεη ηηο αμηψζεηο ηεο δηνηθήζεσο αιινηξίσλ (ΑΚ 730, 736). 
873

 Ζ 

δεκία πνπ πθίζηαηαη ν ζσηήξαο-νδεγφο ηνπ απηνθηλήηνπ εμνκνηψλεηαη κε δαπάλε, ε νπνία 

απνθαζίζηαηαη ζηελ έθηαζε πνπ ζπλδέεηαη θαηά πξφζθνξε αηηηψδε ζπλάθεηα κε ηελ πξάμε ηνπ 

δηνηθεηή. Ζ δαπάλε απηή ζπλίζηαηαη ζε λνζήιεηα, θάξκαθα, θαηαζηξνθή ελδπκάησλ θαη άιισλ 

πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ, δηαθπγφληα εηζνδήκαηα ιφγσ αδπλακίαο αζθήζεσο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, άιιε παξνχζα αιιά θαη κέιινπζα ζεηηθή δεκία. Δλδερνκέλσο, θαηά ην 

απνηέιεζκα, ε απνθαζηζηάκελε δεκία ηνπ δηνηθεηή αιινηξίσλ λα θαιχπηεηαη κε ηε δεκία ηελ 

νπνία ν παζψλ δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη βάζεη ηεο ΑΚ 929. Απφ απηφ φκσο θαη κφλν δελ 

επηηξέπεηαη λα ζπλαρζεί, φηη κέζσ ησλ ΑΚ 730, 736 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε ΑΚ 929. 
874

 

Σέηνηα αλαινγία δελ επηηξέπεηαη ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ΑΚ 929. 

Απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ εκκέζσο δεκηηνχκελνπ θαηά ηελ ΑΚ 929 πξέπεη λα δηαθξίλεηαη ε 

πεξίπησζε ηνπ νηθείνπ, ν νπνίνο θαηαξράο πθίζηαηαη βαξχηαην λεπξηθφ θινληζκφ βιέπνληαο 

ελψπηφλ ηνπ ή πιεξνθνξνχκελνο ην ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ νηθείνπ ηνπ (ζπδχγνπ, γνλέα ή 

ηέθλνπ). Δδψ κπνξεί λα αλαθεξζεί ε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηνπ ζπδχγνπ ν νπνίνο 

ηξαπκαηίδεηαη ζνβαξψο ζε ηξνραίν αηχρεκα κε απνηέιεζκα λα θαηαζηεί «θπηφ» γηα δχν έηε. Ζ 

ζχδπγνο πνπ ηνλ πεξηπνηείηαη ζην ηέινο θάκπηεηαη θαη πεξηέξρεηαη ζε κειαγρνιία, κε 

απνηέιεζκα λα αλαγθαζηεί λα δηαθφςεη ηελ επαγγεικαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, λα ράζεη 

εηζνδήκαηα θαη λα ππνβιεζεί ζε δαπάλεο λνζειείαο. Δδψ γηα ηνλ νηθείν, ζπλεπεία ηνπ άλσ 

θινληζκνχ, παξίζηαηαη αλάγθε λα επηζθεθζεί γηαηξφ, δαπαλήζεη γηα θάξκαθα, λνζειεπζεί ζε 

θιηληθή θαη πθίζηαηαη εζηθή βιάβε απφ κηα ηέηνηα ηαιαηπσξία. 
875

 

Γελ πξφθεηηαη απιψο γηα αληαλαθιαζηηθή ζπλέπεηα κηαο αδηθνπξαμίαο, αιιά γηα κηα 

πεξαηηέξσ πξνζβνιή ηεο πγείαο άιινπ πξνζψπνπ νηθείνπ πξνο ηνλ ακέζσο βιαπηφκελν. Ζ 

βιάβε πξνμελείηαη ζε έλα δεχηεξν ζχκα ηεο αδηθνπξαμίαο θαη πάλσ ζηα ίδηα έλλνκα αγαζά 
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 Γ. Καιιηκφπνπινο, φ.π., ζει. 47. 
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 Βι. φκσο Staudinger, Kommentar zum BGB, 1990, § 844 αξ. 17, θαηά ην νπνίν κέζσ ησλ §§ 670, 683 BGB 

(δηαηάμεσλ ηεο δηνηθήζεσο αιινηξίσλ) εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη §§ 844, 845 BGB, πνπ είλαη δηαηάμεηο 

αληίζηνηρεο ησλ ΑΚ 928 θαη 929. 

875
 ΜΠξΑζ 441/1987 (αδεκ), ε νπνία αλαγλψξηζε δηθαίσκα απνδεκηψζεσο ζηελ ρήξα ηνπ ζαλφληνο ε νπνία 

ππέζηε γαζηξνξξαγία ζπλεπεία ηεο αηθλίδηαο ζαλαηψζεψο ηνπ θαη αλαγθάζηεθε λα ππνβιεζεί ζε δαπάλε 

λνζειείαο ζε λνζνθνκείν. 
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(ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα), ηα νπνία ε ΑΚ 929 ζέιεη λα πξνζηαηεχζεη. Ο βιαπηφκελνο θαηά ηνλ 

παξαπάλσ ηξφπν δελ είλαη ηξίηνο, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη κφλν ζηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

ησλ ΑΚ 928 εδ. β΄ θαη 929 εδ. β΄. Όκσο, γηα λα έρνπλ αδηθνπξαθηηθή θάιπςε νη πεξηπηψζεηο 

απηέο (Schockschaden ή Ferwirkungschaden) πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην ζπλήζεο κέηξν, ην νπνίν 

κηα ζνβαξή αδηθνπξαμία επάγεηαη ζηνλ θχθιν ησλ νηθείσλ ηνπ πξψηνπ ζχκαηνο ηεο 

αδηθνπξαμίαο θαη λα εκθαλίδνπλ ραξαθηήξα βιάβεο ηεο πγείαο. Υσξίο έλα ηέηνην πεξηνξηζκφ 

ππάξρεη θίλδπλνο λα επηβαξπλζεί ππεξβνιηθά ν αδηθνπξαθηψλ. Ζ δηαθνξά ηεο παξαπάλσ 

θαηεγνξίαο ησλ πεξηπηψζεσλ απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ εκκέζσο θαη’ εμαίξεζε δεκησζέληνο ηεο 

ΑΚ 929 έρεη επαξθψο επηζεκαλζεί ζηε γεξκαληθή ζεσξία θαη λνκνινγία. 
876

  

Πξνο ηελ αλσηέξσ νξζή θαηεχζπλζε άξρηζαλ λα θηλνχληαη ε ειιεληθή ζεσξία 
877

 θαη 

λνκνινγία. 
878

 Πξέπεη πάλησο λα ηνληζηεί, φηη ζε φζεο απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε δεκία 

ηνπ ηξίηνπ δελ θαιχπηεηαη αδηθνπξαθηηθά, δελ ζεκειηψλεηαη αμίσζε απνδεκηψζεσο φρη κφλν 

ζην πξφζσπφ ηνπ, αιιά νχηε θαη ζην πξφζσπν ηνπ επζέσο δεκηνχκελνπ, ν νπνίνο θαη δελ 

λνκηκνπνηείηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ηνπ ηξίηνπ. Κάηη ηέηνην, πέξαλ ηνπ 

φηη δελ αλαγλσξίδεηαη ζην ζχγρξνλν δίθαην, εμαηξέζεη νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί απφ ηε λνκνινγία (Drittschadensliquidation), ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

εμνπδεηέξσζε ηεο εμαηξεηηθήο δηαηάμεσο ηεο ΑΚ 929 εδ. β΄. 

Όηαλ βιάπηεηαη ζην ζψκα ή ηελ πγεία ηνπ αλήιηθνο, ηφηε ε αγσγή απνδεκηψζεσο γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ αλειίθνπ πξέπεη λα εγεξζεί θαη απφ ηνπο δχν γνλείο 

ηνπ, νη νπνίνη ηνλ εθπξνζσπνχλ λφκηκα απφ θνηλνχ (ΑΚ 1510). Οη γνλείο ζα δεηνχλ ηελ 

θαηαβνιή απφ ηνλ ελαγφκελν απνδεκίσζεο απφ θνηλνχ πξνο ακθνηέξνπο. Γελ ππάξρεη ζέκα 

δηαηξεηήο ή ελεξγεηηθήο εηο νιφθιεξνλ ελνρήο. 
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 Staudinger, Kommentar zum BGB, 1990, § 249 αξ. 58 θαη § 844 αξ. 9, κε πεξαηηέξσ παξαπνκπέο ζηελ ζεσξία 

θαη ηε λνκνινγία. 
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 Γειεγηάλλε-Κνξλειάθε, Δηδηθφ ελνρηθφ δίθαην, ηνκ. 3 § 374 ζει. 244 θαη Π. Φίιην, φ.π. ζει. 670. 
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 ΔθΑζ 9098/1990, (αδεκ): Αθνξά δηαθπγφληα εηζνδήκαηα απφ ηελ εξγαζία ηεο ζπδχγνπ ιφγσ αληθαλφηεηαο 

πξνο ηνχην ζπλεπεία λεπξηθνχ θινληζκνχ, ηνλ νπνίν έπαζε βιέπνληαο ην βαξχηαην ηξαπκαηηζκφ ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 

ΔθΑζ 3477/1985, ΔιιΓλε 26, ζει. 1167, ΔθΑζ 3839/1978, ΝνΒ 27, ζει. 581. Βι. φκσο ΠΠξΘεζ 4292/1983, 

Αξκελ 1984, ζει. 626 πνπ αθνξά ςπρηθφ θινληζκφ γηα ηνλ ιφγν φηη ν ζχδπγφο ηεο ζπλεπεία ηεο αδηθνπξαμίαο 

θαηέζηε ηζνβίσο αλίθαλνο γηα ζπλνπζία. Αληηζέησο, κε ηελ ΔθΑζ 5600/1996, ΔιιΓλε 1996, ζει. 1381, θξίζεθε κε 

λφκηκν ην θνλδχιην δηαθπγφλησλ εηζνδεκάησλ νηθείνπ ηνπ ζαλαησζέληνο, δηφηη ιφγσ ηνπ λεπξηθνχ θινληζκνχ πνπ 

ππέζηε δελ κπφξεζε λα αζθήζεη ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ νδνληηάηξνπ. 
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Δμαίξεζε: Σξίηνο δηθαηνύκελνο λα απαηηήζεη από ηνλ παζόληα παξνρή ππεξεζηώλ 

Γνλείο έλαληη ηέθλσλ 

Μεηαμχ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη νη γνλείο. Ζ ξχζκηζε 

πεξηέρεηαη ζηελ ΑΚ 1508. Απφ ηε δηάηαμε θαζηεξψλεηαη λφκηκε ππνρξέσζε ηνπ ηέθλνπ γηα 

παξνρή ππεξεζηψλ, ρσξίο δηθαίσκα ακνηβήο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνβιεπφκελεο ζην λφκν 

πξνυπνζέζεηο.  

Δξκελεπηηθά δηαπηζηψλεηαη ν θχθινο ησλ ηέθλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε δηάηαμε. 

Πεξηιακβάλνληαη: ηα γλήζηα, ηα εθηφο γάκνπ ησλ γνλέσλ ηνπο (εμψγακα), αλαγλσξηζκέλα θαη 

κε, ηα ζεηά, ηα πξνεξρφκελα απφ άθπξν γάκν ησλ γνλέσλ, ηα λνκηκνπνηεζέληα κε γάκν ή 

δηθαζηηθή απφθαζε, φρη φκσο ηα αδέιθηα κεηαμχ ηνπο, νχηε ηα αλήςηα απέλαληη ζην ζείν ηνπο. 

Γελ εμεηάδεηαη, αλ ην ηέθλν είλαη αλήιηθν ή ελήιηθν, 
879

 έγγακν ή άγακν. 
880

  

Πεξαηηέξσ πξνυπφζεζε γηα ηελ ζεκειίσζε ζε βάξνο ηνπ ηέθλνπ ηεο ex lege ππνρξεψζεψο 

ηνπ λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηνπο γνλείο ηνπ είλαη, φηη ην ηέθλν απνηειεί κέινο ηνπ νίθνπ ησλ 

γνλέσλ ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ηέθλν έρεη ηελ θαηνηθία ησλ γνλέσλ ηνπ σο ην θέληξν ησλ 

βηνηηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ. 
881

 Ζ ζπγθαηνίθεζε ηνπ ηέθλνπ κε ηνπο γνλείο ηνπ είλαη θξίζηκν, 

αιιά φρη απνθαζηζηηθφ ζηνηρείν. ε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή δηαθνπήο ηεο ζπκβηψζεσο ησλ 

γνλέσλ εξεπλάηαη ζηνλ νίθν πνίνπ απφ ηνπο γνλείο έρεη εληαρζεί ην ηέθλν. 
882

 Έηζη, ε έλλνηα ηεο 

εληάμεσο ηνπ ηέθλνπ ζηελ θαηνηθία ησλ γνλέσλ ηνπ δελ αίξεηαη απφ ηελ πξνζσξηλή απνπζία 

ηνπ ηέθλνπ ή απφ ηε βξαρππξφζεζκε γηα νξηζκέλν ζθνπφ (π.ρ. ιφγσ ζπνπδψλ) απνκάθξπλζή 

ηνπ. 
883

 πλεπψο, επί ελειίθνπ – άγακνπ επαγγεικαηηθψο απαζρνινπκέλνπ εθηφο ηεο θαηνηθίαο 
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 Αλήιηθν ηέθλν, ην νπνίν ιφγσ ειηθίαο (π.ρ. 10 εηψλ), δελ ζα κπνξνχζε λα ζπλάςεη κε ηξίην εξγνδφηε έγθπξε 

ζχκβαζε εξγαζίαο, δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο εξγαζίαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη φξνη ηεο ΑΚ 

1508. Βι. ΔθΑζ 11959/1987, ΔππγθΓ 1990, ζει. 41, ΔθΘεζ 344/1956, ΝνΒ 4, ζει. 862, ΔθΛαξ 96/1954, ΝνΒ 2, 

ζει. 935, ΔθΘεζ 1506/2003, Αξκελ 2003, ζει. 1759. Έηζη θαη ε θξαηνχζα άπνςε ζην ρψξν ηνπ γεξκαληθνχ 

δηθαίνπ. Βι. ζρεηηθά, ΒGH FamRZ 1958, ζει. 173 θαη 1965, ζει. 317, 430. 

880
 ΔθΑζ 11959/1987, ΔππγθΓ 1990, ζει. 441, ΔθΠεηξ 1199/1987, ΔιιΓλε 1989, ζει. 1039, ΜΠξΑζ 4610/1995, 

ΔππγθΓ 1996, ζει. 45 (αθνξά δχν ζαλαησζέληα ηέθλα, ειηθίαο 10 θαη 14 εηψλ). Α. Σνχζεο, Οηθνγελεηαθφλ 

Γίθαηνλ, 1979, η. Β ,́ ζει. 84 επ., Γ. Παπαδεκεηξίνπ, Οηθνγελεηαθφ Γίθαην, 1997, ζει. 705, ππφ ην άξζξν 1508 ΑΚ. 

881
 Βι. Γ. Παπαδεκεηξίνπ, φ.π., ζει. 706. Palandt, Kommentar zum BGB, 1993) § 1619 αξ. 3. 
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 Πξβι. ΔθΑζ 1115/1957, ΔΔΝ 1958, ζει. 663. 
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 Palandt,φ.π.,αξ. 3 θαη Staudinger, φ.π., § 845 αξ. 14. 
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ησλ γνλέσλ ηνπ θαη δηακέλνληνο ζε ρσξηζηή θαηνηθία δελ πθίζηαηαη ππνρξεσζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζηνπο γνλείο ηνπ θαηά ηελ ΑΚ 1508. 
884

  

Ο παηξηφο ή ε κεηξηά δελ είλαη γνλείο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ΑΚ 1508. Αλ ην ηέθλν έρεη 

πξνζιεθζεί ζηνλ νίθν άιινπ ζπγγελνχο ή πξνζψπνπ π.ρ. ζείνπ, ζείαο, παππνχ, γηαγηάο, 

επηηξφπνπ, θεδεκφλα, παηξηνχ ή κεηξηάο θιπ., ζηνπο νπνίνπο «ελ ηνηο πξάγκαζη» πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο, δελ ζεκειηψλεηαη ε ζρεηηθή εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζε γηα παξνρή ππεξεζηψλ νχηε κε 

αλάινγε εθαξκνγή ηεο ΑΚ 1508, εθφζνλ θάηη ηέηνην έκκεζα ζα νδεγνχζε ζε δηεχξπλζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ΑΚ 929. Απηφ, φκσο, δελ επηηξέπεηαη ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο 

ηειεπηαίαο.  

Γεχηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΚ 1508 είλαη, φηη ην ηέθλν αλαηξέθεηαη ή 

δηαηξέθεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ. Ζ αλαηξνθή απνηειεί ηκήκα θαη πεξηερφκελν ηεο επηκέιεηαο 

ηνπ πξνζψπνπ, πνπ ζπλήζσο αζθείηαη απφ ηνπο έρνληεο ην ζρεηηθφ δηθαίσκα γνλείο ηνπ (ΑΚ 

1518 § 1). Πξνυπνζέηεη ζπλεπψο αλήιηθν ηέθλν. 
885

 Γηα αλήιηθα ηέθλα έρεη, ζπλεπψο, ζεκαζία, 

αλ παξέρεηαη ζε απηά δηαηξνθή απφ ηνπο γνλείο ηνπο. 
886

 Σν αλήιηθν ηέθλν, εθφζνλ απνηειεί 

κέινο ηνπ νίθνπ ησλ γνλέσλ ηνπ, ππνρξενχηαη πξνο απηνχο ζε παξνρή ππεξεζηψλ, έζησ θαη αλ 

δηαηξέθεηαη απφ ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ηεο νπνίαο ηε δηνίθεζε έρνπλ νη γνλείο ηνπ 

(ΑΚ 1510) ή αλ δηαηξέθεηαη απφ ηα εηζνδήκαηα ηεο εθηφο νηθίαο εξγαζίαο ηνπ ζε εξγνδφηε ή 

άιιεο αλεμάξηεηεο ππεξεζίαο.  

Απαηηείηαη πάλησο πξαγκαηηθή παξνρή δηαηξνθήο απφ ηνπο γνλείο ζην ηέθλν. Γελ αξθεί 

κφλε ε ππνρξέσζε δηαηξνθήο. Καη ελήιηθα ηέθλα, εθφζνλ γίλνληαη δέθηεο δηαηξνθήο απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο, δχλαληαη λα ππνρξεσζνχλ ζε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο απηνχο, ππφ ηνπο φξνπο ηεο 

ΑΚ 1508. 
887

 Οη ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο ηα ηέθλα ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο 
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 ΔθΘεζ 2558/1999, Αξκελ 2000, ζει. 933, κε ηελ νπνία θξίζεθε κε λφκηκε απφ ηελ ΑΚ 1508 αγσγή ηεο κεηέξαο 

ηεο ζαλνχζαο, δηφηη ε ηειεπηαία εξγαδφηαλ θαη δελ δηαηξεθφηαλ απφ ηελ κεηέξα ηεο. Βι. αθφκε θαη ΔθΑζ 

10116/1988, ΔιιΓλε 1990, ζει. 865. 
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 ΑΠ 505/1999, ΔιιΓλε 1999, ζει. 1706, ΔθΑζ 3644/1999, ΔππγθΓ 2000, ζει. 107, ΔθΑζ 1571/2000, ΔιιΓλε 

2000, ζει. 799. Jauernig-Schlechtriem, Bürgerliches Gesetzbuch, 1991, § 1619 αξ. 2. 
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ζαλαησζέληνο ηέθλνπ ρσξίο λα δέρεηαη θαη φηη ν ζαλαησζείο δηαηξεθφηαλ απφ ηνπο γνλείο ηνπ. Βι. θαη ΔθΠαηξ 

84/2003, ΑρΝ 2004, ζει. 528, ε νπνία απνξξίπηεη σο αφξηζηε ηελ αγσγή απνδεκηψζεσο ησλ γνλέσλ ζαλαησζέληνο 

ελήιηθνπ ηέθλνπ, δηφηη δελ εθηίζεηαη ζε απηή, φηη ν ζαλαησζείο δηαηξεθφηαλ απφ απηνχο. ΒGH, VersR 1960, ζει. 

132 θαη FamRZ 1989, ζει. 180. 

887
 BGH, NZW 1991, ζει. 1227. 
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ζηα πιαίζηα ηεο ΑΚ 1508 δελ απνηεινχλ αληάιιαγκα ηεο παξερφκελεο πξνο απηά δηαηξνθήο. Ζ 

δηαηξνθή θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ δελ ηεινχλ κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε παξνρήο θαη αληηπαξνρήο.  

Αλ ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ απφ ην ηέθλν ζηνπο γνλείο ηνπ ζηεξίδεηαη ζε ζχκβαζε (π.ρ. 

ζχκβαζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε εηαηξίαο), νη γνλείο δελ έρνπλ αμίσζε απνδεκηψζεσο  θαηά ηνπ 

ηξίηνπ. 
888

 Σφηε, πξφθεηηαη γηα κηα θιαζηθή πεξίπησζε πξνζβνιήο ελνρηθνχ δηθαηψκαηνο απφ 

ηξίην (θαη φρη ηνλ νθεηιέηε). Δλφςεη ηεο δηαθνξνπνηήζεσο απηήο έρεη ζεκαζία, αλ ε εξγαζία 

απφ ην ηέθλν παξέρεηαη βάζεη ηνπ λφκνπ ή βάζεη ζπκβάζεσο. Αθεηεξία απνηειεί ε ξεηή ή 

ζησπεξή ζπκθσλία ησλ κεξψλ λα πξνζδψζνπλ ζπκβαηηθφ ραξαθηήξα ζηε ζρέζε ηνπο. 

εκαληηθφ είλαη ε επηζπκία ησλ κεξψλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εμαξηεκέλε ζρέζε απαζρνιήζεσο 

κε πιεξσκή αληαιιάγκαηνο ή κφλν παξνρή βνήζεηαο βάζεη ηεο εληάμεσο ηνπ ηέθλνπ ζηελ 

νηθνγέλεηα ησλ γνλέσλ ηνπ.  

ρέζε εξγαζίαο ζε ζπκβαηηθφ επίπεδν ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν 

ζπλεξγάδεηαη ζην λνηθνθπξηφ ή ζην θαηάζηεκα ησλ γνλέσλ ηνπ θαηά ηέηνην κέηξν, πνπ 

ππεξβαίλεη ηελ έθηαζε ηεο ζπλήζνπο, νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο έλαο 

εξγαδφκελνο ζηε ζρέζε εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ππάγεηαη ζην δηεπζπληηθφ δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε 

(θνξέα ηεο επηρεηξήζεσο) θαη παίξλεη αληάιιαγκα γηα ηελ εξγαζία ηνπ. 
889

 Ζ ζηαζεξφηεηα θαη 

ην χςνο ηνπ αληαιιάγκαηνο έρεη ζεκαζία γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο ζρέζεσο. Μηθξά, έζησ θαη 

ζηαζεξψο επαλαιακβαλφκελα ρξεκαηηθά πνζά (ραξηδηιίθη), νδεγνχλ θαηά θαλφλα ζε ππαγσγή 

ηεο ζρέζεσο ζην πιαίζην ηεο ΑΚ 1508. 
890

 Σν αληίζεην ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

δηδφκελα ζην ηέθλν πνζά θαηαρσξίδνληαη ζηα βηβιία ηεο επηρεηξήζεσο, θαηαβάιιεηαη γηα απηφ 

ν αλάινγνο θφξνο θαη πιεξψλνληαη γηα απηφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή γίλεηαη αλαγγειία ζην 

ΗΚΑ ηεο απαζρνιήζεσο ηνπ ηέθλνπ. Σν ζπλήζσο ζπκβαίλνλ, είλαη φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ 

ηέθλνπ ζηνπο γνλείο ηνπ ζηεξίδεηαη ζε ζρέζε νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ. Πάλησο ππέξ ηνπ 

ραξαθηήξα απηνχ δελ πθίζηαηαη λφκηκν ηεθκήξην. 
891
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 ΔθΑζ 6614/1992, ΔιιΓλε 1993, ζει. 1491 κε ζεκείσζε, ππφ ηελ απφθαζε, Α. Κξεηηθνχ, ΔθΑζ 11952/1987, 
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 ΔθΑζ 1571/2000, ΔιιΓλε 2000, ζει. 799. 

890
 Ζ έιιεηςε νπνηνπδήπνηε αληαιιάγκαηνο νδεγεί, ζπλήζσο, ζε ζρέζε πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ ΑΚ 1508. Κξίζεθε 
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ε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο ηνπ ηέθλνπ λα παξέρεη ζηνπο γνλείο ηνπ ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο 

νθείιεη πξνο απηνχο βάζεη ηεο ΑΚ 1508, ζεκειηψλεηαη αμίσζε ησλ γνλέσλ, σο εκκέζσο  

δεκησζέλησλ, θαηά ηνπ ππφρξενπ ηξίηνπ. Γελ είλαη λφκηκν ην θνλδχιην απνδεκηψζεσο ηνπ 

ηέθλνπ, ην νπνίν θαηαβάιιεη ζε ηξίην γηα ηελ πεξηπνίεζε ηεο θαηάθνηηεο κεηέξαο ηνπ, ιφγσ 

αδπλακίαο ηνπ ίδηνπ λα ηελ θξνληίδεη. Όκσο, απφ απηή ηελ (θαηά θαλφλα) αδηθνπξαμία ηνπ 

ηξίηνπ βιάπηεηαη θαη ην ίδην ην ηέθλν, εθφζνλ κε ηε βιάβε ηνπ ζψκαηνο ή ηεο πγείαο ηνπ 

εμαθαλίδεηαη ή πεξηνξίδεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ γηα εξγαζία. Τπέξ ηνπ ηέθλνπ γελλάηαη, έηζη, ε ίδηα 

θαη επζεία αμίσζε απνδεκηψζεσο θαηά ηνπ ππφρξενπ ηξίηνπ. Δπεηδή, φκσο, ν ππφρξενο ζε 

απνδεκίσζε ηξίηνο δελ επηηξέπεηαη λα πιεξψζεη δχν θνξέο ηελ ίδηα δεκία, αιιά κφλν κηα θνξά, 

ε αμίσζε ησλ γνλέσλ εθ ηεο ΑΚ 929, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΑΚ 1508, ηειεί ζε ζρέζε 

επηθνπξηθφηεηαο ζπγθξηηηθά κε ηελ ίδηα αμίσζε ηνπ ηέθλνπ. Ζ αμίσζε ησλ γνλέσλ 

παξακεξίδεηαη απφ ηελ ίδηα αμίσζε ηνπ ηέθλνπ θαηά ηνπ ηξίηνπ, ε νπνία θαη πξνεγείηαη.  

Δλφςεη ηνπ επηθνπξηθνχ ραξαθηήξα ηεο αμηψζεσο ησλ γνλέσλ ζηελ αγσγή απηψλ θαηά 

ηνπ ηξίηνπ πξέπεη λα εθηίζεηαη θαη, αλ ακθηζβεηείηαη, λα απνδεηθλχεηαη ε έιιεηςε ίδηαο 

αμηψζεσο ηνπ ηέθλνπ θαηά ηνπ ηξίηνπ. 
892

 Ο ελαγφκελνο γηα λα απνθχγεη ηνλ θίλδπλν δηπιήο 

ελαγσγήο απφ ηνπο γνλείο θαη ην ηέθλν, πνπ δελ ηεινχλ κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε «εηο νιφθιεξνλ 

δαλεηζηψλ» 
893

 έρεη ηελ επρέξεηα αλαθνηλψζεσο ηεο ζρεηηθήο αγσγήο ζην άιιν πξφζσπν (ηέθλν) 

γηα λα εθθξαζηεί ζρεηηθψο. 
894

  

ηελ πεξίπησζε πνπ βάζεη ηεο ΑΚ 929 ζεκειηψλεηαη ζην πξφζσπν ηνπ αλήιηθνπ 

απηνηειήο αμίσζε απνδεκηψζεσο θαηά ηνπ ηξίηνπ, ηφηε απηή ζα επηδησρζεί κε αγσγή πνπ ζα 

αζθεζεί απφ ηνλ αλήιηθν λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν απφ ηνπο αζθνχληεο ηε γνληθή κέξηκλα.  

Απνθαζίζηαηαη φρη θάζε βιάβε ηνπ δηθαηνχρνπ γνλέα, ηελ νπνία απηφο πθίζηαηαη, 

ζπλεπεία ηεο αδπλακίαο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηέθλνπ, αιιά ε αμία ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ. Ζ αμία απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξφζιεςε 

κηαο ηζάμηαο ππνθαηάζηαηεο δπλάκεσο 
895

 Πάλησο, δελ απαηηείηαη πξφζιεςε νπσζδήπνηε 
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 ΔθΑζ 3644/1999, ΔππγθΓ 2000, ζει. 107 (: ππνινγίδεη ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ ζε 120 ρηιηάδεο δξαρκέο 
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ππνθαηάζηαηεο δπλάκεσο. Έρεη ζεκαζία φρη ηί πξνζέθεξε πξαγκαηηθψο ην ηέθλν αιιά ηί ήηαλ 

ππνρξεσκέλν λα πξνζθέξεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

Γελ απνθαζίζηαηαη πεξαηηέξσ δεκία ησλ γνλέσλ απφ ηελ κε πξνζθνξά ππεξεζηψλ εθ 

κέξνπο ηνπ ηέθλνπ. Ζ θαηά ηελ ΑΚ 1508 ππνρξέσζε ηνπ ηέθλνπ έρεη πεξηζψξηα εθαξκνγήο 

ζηελ πξάμε γηα παηδηά πνπ ζπλήζσο ππεξβαίλνπλ ην 14
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο, εθφζνλ, θαηά θαλφλα, 

κφλν κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο απηήο, ηα ηέθλα έρνπλ ηελ αληηθεηκεληθή δπλαηφηεηα 

(εθφζνλ βέβαηα ζπληξέρνπλ θαη άιιεο επλντθέο πξνυπνζέζεηο) γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ. 

Αλ ην ηέθλν, ακέζσο κεηά ην αηχρεκα, απηνλνκήζεθε νηθνλνκηθψο ή θαη ρσξίο ην αηχρεκα ζα 

απηνλνκείην νηθνλνκηθψο, δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί αμίσζε απνδεκηψζεσο ππέξ ησλ γνλέσλ. 

Σέηνηα γελλάηαη κφλν ππέξ ηνπ ηέθλνπ.  

Αλ ην ηέθλν ιφγσ ειηθίαο ή εμ άιινπ ιφγνπ δελ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζην γνλέα, ηφηε ν 

ηειεπηαίνο δελ πθίζηαηαη δεκία θαη, ζπλεπψο, δελ ζεκειηψλεηαη αμίσζε απνδεκηψζεσο. Ζ 

δηάξθεηα ηεο ππνρξεψζεσο ηνπ ηέθλνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνβιεπηή 

εμέιημε ησλ πξαγκάησλ θαη ηελ πηζαλφηεηα, αλαιφγσο κε ηηο θξαηνχζεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο, γηα ηε δηαθνπή παξνρήο ππεξεζηψλ ιφγσ απηνηεινχο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ ηέθλνπ. πλεπψο, εθ ησλ πξνηέξσλ δελ είλαη δπλαηφ λα ραξαρζνχλ νξηζκέλα ρξνληθά φξηα. 

πλήζσο, δελ ζα ππεξβαίλεη ην 25
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

896
 Με ηελ ζπκπιήξσζε νξηζκέλεο 

ειηθίαο ηέθλνπ είλαη δπλαηφ ε ζεκειησκέλε ζηελ ΑΚ 1508 νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ ζρέζε ηνπ 

ηέθλνπ πξνο ην γνλέα ηνπ λα αληηθαηαζηαζεί απφ ζπλήζε ζρέζε ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Πάλησο, 

δελ είλαη απαξαίηεην, θαηά ηελ νξζφηεξε άπνςε, λα είλαη ήδε ζεκειησκέλε ε θαηά ηελ ΑΚ 1508 

ππνρξέσζε ηνπ ηέθλνπ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ θαηά ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο. Αξθεί φηη απηή 

κπνξεί λα γελλεζεί κεηαγελέζηεξα. 
897

  

Μεξηθέο θνξέο, φκσο, ε ζσκαηηθή βιάβε ηνπ ηέθλνπ έρεη αληαλαθιαζηηθέο (θαη 

δπζκελείο) νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνπζία ησλ γνλέσλ ηνπ. Οη γνλείο ζπλεπεία ηεο 

αηθληδηαζηηθήο βιάβεο ηνπ ζψκαηνο ή ηεο πγείαο ηνπ ηέθλνπ ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο, θπξίσο, πνπ 

αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ πξνζσξηλά ηελ άζθεζε απηνχ θαη 
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 Ζ απφθαζε ηνπ ΜΠξΓξεβ 175/1990, (ΑξρΝ 41, ζει. 804), ζέηεη σο φξην ην 30
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. Οκνίσο θαη ε 

ΔθΘεζ 1506/2003, (Αξκελ 2003, ζει. 1759), ζέηεη σο φξην ην 30
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. Βι. φκσο ΔθΑζ 2271/2003, 

(ΔιιΓλε 2004, ζει. 1058), ε νπνία γηα ηνλ ειηθίαο 15 εηψλ ζαλαησζέληα πηφ ησλ ελαγφλησλ δέρζεθε παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ κέρξη ην 20
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, δηφηη, κεηά ηαχηα, ζα ππεξεηνχζε ηε ζεηεία ηνπ ζην ζηξαηφ θαη 

θαηφπηλ ζα εξγαδφηαλ γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. Βι. Μünchener Kommentar, Bürgerliches Gesetzbuch, η. Η-VII, 

1978, § 1619 αξ. 14, κε πεξαηηέξσ παξαπνκπέο ζηε γεξκαληθή λνκνινγία. 
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 Βι. έηζη Α. Κξεηηθφ, φ.π., 2008, ζει. 328. 
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λα ελδηαθεξζνχλ γηα ην παηδί ηνπο (π.ρ. ηαηξηθέο εμεηάζεηο, παξακνλή ζην λνζνθνκείν θαη 

ζπλερείο ζε απηφ επηζθέςεηο ησλ γνλέσλ ηνπ), κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα πξνζφδσλ ηνπο. Γελ 

κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, φηη ε δεκία απηή ησλ γνλέσλ ηειεί ζε πξφζθνξε αηηηψδε ζπλάθεηα κε 

ηε βιάβε πνπ πξνμελήζεθε ελαληίνλ ηνπ ηέθλνπ ηνπο.  

Παξά ηαχηα, φκσο, ε δεκία απηή δελ απνδεκηψλεηαη, γηαηί δελ πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ 

πνπ πεξηνξηζηηθά νξίδεη ε ΑΚ 929, δειαδή δεκία απφ ζηέξεζε ππεξεζηψλ ηνπ ηέθλνπ. Ζ 

αξλεηηθή απάληεζε ζην ζεκείν απηφ απνηειεί ηελ πάγηα ζέζε ηεο πινχζηαο ειιεληθήο 

λνκνινγίαο. 
898

 Αληηζέησο, νχηε ε ΑΚ 1508, νχηε άιινο λφκνο επηβάιιεη ζηνπο γνλείο ηελ 

ππνρξέσζε λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηα παηδηά ηνπο. Δίλαη δηαθνξεηηθή ε ππνρξέσζε 

δηαηξνθήο πνπ βαξχλεη ηνπο γνλείο έλαληη ησλ ηέθλσλ (ΑΚ 1485 επ.). 
899

  

ύδπγνο 

Παξαθάησ εξεπλάηαη, αλ ν ζχδπγνο πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία 

δηθαηνχληαη λα απαηηήζνπλ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ άιιν ζχδπγν. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα 

εμεηαζηεί ην πξηλ θαη κεηά ην Ν. 1329/1983 δηάζηεκα. Ζ δηάθξηζε απηή επηβάιιεηαη λα γίλεη 

πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ δηαθνξεηηθήο ιχζεσο. 

(α) Παιαηό λνκνζεηηθό θαζεζηώο 

Απφ ηελ ΑΚ 1389 § 1 (παιαηά αξίζκεζε) ζαθψο πξνέθππηε ε ππνρξέσζε ηεο ζπδχγνπ λα 

παξέρεη ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα ηνπ λνηθνθπξηνχ. 
900

 Ζ ππνρξέσζε απηή βάξπλε κφλν ηε 

γπλαίθα, φρη θαη ηνλ άλδξα. Καηεπζχλεηαη απέλαληη ζην ζχδπγν θαη φρη ζηα ηέθλα. 

(β) Μεηαγελέζηεξε εμέιημε 

Όπσο παξαπάλσ ππνγξακκίζηεθε, ε ΑΚ 1389 (παιαηά αξίζκεζε) πεξηείρε ζαθψο 

ππνρξέσζε ηεο ζπδχγνπ λα παξέρεη ππεξεζίεο ζην ζχδπγφ ηεο ζηα πιαίζηα ηνπ λνηθνθπξηνχ. Ζ 

δηάηαμε απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ άιιε κε εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν, επεξεαζκέλν 

απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ Ν. 1329/1983, πνπ ζπκπησκαηηθά θαη κφλν έρεη ηνλ ίδην 

αξηζκφ (ΑΚ 1389).  
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 ΔθΑζ 4233/1985, ΔιιΓλε 26, ζει. 1178, ΔθΘεζ 433/1983, Αξκελ 1983, ζει. 768, ΔθΑζ 6290/1983, ΑξρΝ 

1984, ζει. 141, ΔθΑζ 2389/1983, ΔιιΓλε 1984, ζει. 144, ΔθΘξ 64/1983, ΔππγθΓ 1984, ζει. 58, ΔθΑζ 

1124/1982, Αξκελ 1983, ζει. 383. 
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 ΔθΑζ 15701/1988, (αδεκ), Β. Βαζξαθνθνίιεο, Σν λέν νηθνγελεηαθφ δίθαην, 1990, ζει. 560. 
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ζει. 290 = ΝνΒ 22, ζει. 1312, ΔθΘεζ 382/1958, ΔΔΝ 1958, ζει. 676, 785. 
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ηε λέα δηάηαμε βέβαηα δελ θαζηεξψλεηαη απηνηειήο ππνρξέσζε ηεο ζπδχγνπ έλαληη ηνπ 

ζπδχγνπ ηεο γηα παξνρή πξνο απηφλ ππεξεζηψλ. Με ηε λέα φκσο δηάηαμε θαζηεξψλεηαη, ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο ηζνλνκίαο ησλ δχν ζπδχγσλ, ακνηβαία ππνρξέσζε 

ησλ ζπδχγσλ γηα ζπλεηζθνξά ηνπ θαζελφο αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπ, γηα αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 
901

 Ζ ζπλεηζθνξά απηή γίλεηαη κε ηελ πξνζσπηθή εξγαζία, ηα 

εηζνδήκαηα θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο. Με ηελ ΑΚ 1390 νξίδεηαη, φηη ην κέηξν ηεο ππνρξεψζεσο 

απηήο πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο θαη ε εθπιήξσζή ηεο  

γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ επηβάιιεη ε έγγακε ζπκβίσζε.  

Γελ απνθιείεηαη, κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ, λα ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθφο θαηακεξηζκφο ζηελ 

πξνζθνξά εξγαζίαο, λα ζπκθσλεζεί, δειαδή, φηη ε ζχδπγνο δελ ζα πξνζθέξεη νηθηαθέο 

εξγαζίεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν ηξαπκαηηζκφο ηεο, πνπ ηελ θσιχεη ζε ηέηνηα πξνζθνξά 

εξγαζίαο δελ γελλά ζέκα εθαξκνγήο ηεο ΑΚ 929 εδ. β΄. 
902

 Μεηά ηε λέα ξχζκηζε απηφκαηα 

πξνβάιιεη ε αλάγθε ζπζρεηηζκνχ ησλ ΑΚ 1389, 1390 κε ηελ ΑΚ 929. 
903

  

Καηά ηελ ήδε θξαηνχζα ζηε λνκνινγία, αιιά θαη ηε ζεσξία, άπνςε ε κεηαβνιή κεηά ην 

Ν. 1329/1983 ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ΑΚ 1389 θαη 1390, δελ επέδξαζε θαη’ νπζίαλ ζηελ κε 

ζηγείζα, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε δηαηχπσζε, ξχζκηζε ηεο ΑΚ 929 εδ. β΄ φζνλ αθνξά ζην ζέκα ηνπ 

λνκηκνπνηνχκελνπ πξνζψπνπ λα αμηψζεη απνδεκίσζε απφ ηνλ ππφρξεν ηξίην. Απηφ ζεκαίλεη, 

φηη ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηνπ ζψκαηνο ή ηεο πγείαο ηεο ζπδχγνπ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα φηη 

ν ζχδπγνο ζηεξείηαη πιένλ ηηο ππεξεζίεο ηεο ζπδχγνπ ηνπ, δηθαηνχρνο θαηαξρήλ είλαη ν άιινο 

(κε πξνζβιεζείο), ν νπνίνο είλαη έκκεζα δεκηνχκελνο .
904

  

Ζ ζπλεπεία ηεο βιάβεο ηνπ ζψκαηνο ή ηεο πγείαο ηεο ζπδχγνπ αληθάλνηεηα γηα παξνρή 

νηθηαθήο εξγαζίαο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.  

(α) Δίλαη δπλαηφ ε εθηέιεζε ησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ λα δηεμάγεηαη θαλνληθψο απφ νηθηαθή 

βνεζφ, ε νπνία έρεη πξνζιεθζεί πξηλ απφ ην αηχρεκα θαη ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο 
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 Η. Αλδξνπιηδάθε - Γεκεηξηάδε, Ηζφηηκνη ζχδπγνη, 1977, ζει. 235 επ. 
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 Α. Γεσξγηάδεο, Δηζήγεζε ζην 21

ν
 πλέδξην ηεο Δλψζεσο Διιήλσλ Γηθνλνκνιφγσλ, Καιακάηα, 1995, ζει. 11. 
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 Αλάινγν πξφβιεκα γελλήζεθε ζην ρψξν ηνπ γεξκαληθνχ δηθαίνπ κεηά ηελ κεηαξξχζκηζε ησλ §§ 1356 θαη 1360 
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1978, § 1360 αξ. 23 επ. 
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ελδεηθηηθά, G. Küppersbusch, Ersatzansprüche bei Personenschaden, 2004, αξ. 180, κε πεξαηηέξσ παξαπνκπέο ζηε 
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ηεο θαη κεηά απφ απηφ. Δδψ ην αηχρεκα δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ην ζέκα ηεο πξνζθνξάο ησλ 

ππεξεζηψλ, εθφζνλ απηέο δελ πξνζθέξνληαη απφ ηελ ζχδπγν. Γελ ηίζεηαη δήηεκα δεκίαο θαη 

ζεκειίσζεο αμηψζεσο απνδεκηψζεσο. 
905

 

(β) Δίλαη δπλαηφ ε πξφζιεςε ηεο ππνθαηάζηαηεο δπλάκεσο λα γίλεη απφ ηελ ίδηα ηελ 

ηξαπκαηηδφκελε ζχδπγν, ε νπνία θαη θαηαβάιιεη ηε ζρεηηθή δαπάλε. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε 

θνξέαο ηεο ζρεηηθήο αμηψζεσο απνδεκηψζεσο είλαη ε ίδηα, ε νπνία θαη ζα θξαηήζεη ην πνζφ γηα 

ηνλ εαπηφ ηεο. 
906

 Γελ έρεη ζεκαζία αλ ε ππνθαηάζηαηε δχλακε ζα θαιχςεη πξνζσπηθέο 

αλάγθεο κφλν ηεο παζνχζαο ή νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο. 
907

 ηελ πεξίπησζε απηή ν κε 

ηξαπκαηηζζείο ζχδπγνο δελ ζηεξήζεθε ππεξεζίεο. πλεπψο, δελ δηθαηνινγείηαη ε πξνζκνλή ζε 

απηφλ αμηψζεσο απνδεκηψζεσο. Ζ ίδηα ε αμίσζε απνδεκηψζεσο αλήθεη ζηελ ζχδπγν πνπ είλαη 

δηαδεπγκέλε ή δεη ρσξηζηά απφ ην ζχδπγφ ηεο, ζην κέηξν πνπ ε αληθαλφηεηα γηα εξγαζία 

βιάπηεη ηελ ίδηα θαη ηα ινηπά κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο κε ηα νπνία δεη. 

(γ) Δίλαη δπλαηφ ην θελφ λα αληηκεησπίζηεθε κε πξφζιεςε κηαο άιιεο ππνθαηάζηαηεο 

δπλάκεσο, ε νπνία έγηλε απφ ηνλ κε ηξαπκαηηζζέληα άιιν ζχδπγν. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

αμίσζε απνδεκηψζεσο απφ ηελ ΑΚ 929 εδ. β΄ αλήθεη ζηνλ άιιν ζχδπγν πνπ ηελ πξνζέιαβε, 

είηε κε ακνηβή, είηε ρσξίο ακνηβή. Σν δεχηεξν δχλαηαη λα ζπκβεί κε ζπγγεληθφ ή θηιηθφ 

πξφζσπν, πνπ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο ππνθαηάζηαηεο απηήο δπλάκεσο. 
908

  

(δ) Δίλαη δπλαηφ ε αδπλακία ηεο ζπδχγνπ, πνπ ηξαπκαηίδεηαη, γηα πξνζθνξά πξνζσπηθήο 

εξγαζίαο λα αληηκεησπηζηεί κε ππεξέληαζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ ζπδχγνπ ή ησλ ινηπψλ κειψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο. Παγίσο γίλεηαη δεθηφ, ζηελ ζεσξία θαη ηε λνκνινγία, φηη δελ απαηηείηαη 

πξφζιεςε θάπνηαο ππνθαηάζηαηεο δπλάκεσο νχηε εμεηάδεηαη, αλ ην πνζφ πνπ ζα επηδηθαζζεί 

ζην δηθαηνχρν ζα δαπαλεζεί γηα άιιν ζθνπφ. 
909

 Καηά ηελ θξαηνχζα ζηε λνκνινγία άπνςε, 

ζηελ εδψ εμεηαδφκελε πεξίπησζε, ε αμίσζε απνδεκηψζεσο απφ ηελ ΑΚ 929 εδ. β΄ δελ αλήθεη 

ζηελ ηξαπκαηηζζείζα ζχδπγν, αιιά ζην ζχδπγν. 
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Οξζφηεξε είλαη, σζηφζν, ε άπνςε, 
910

 φηη γηα ζηέξεζε ππεξεζηψλ δηθαηνχρνη είλαη θαη νη 

δχν ζχδπγνη. Ζ θαηάζηαζε ηεο δπλαηφηεηαο εγέξζεσο αγσγήο απνδεκηψζεσο απφ ηελ 

ηξαπκαηηζζείζα ζχδπγν δελ πξνδηθάδεη θαη ηελ άξζε ηεο αληίζηνηρεο δπλαηφηεηαο ηνπ ζπδχγνπ 

ηεο. Καζέλαο απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο, αιιά θαη ακθφηεξνη απφ θνηλνχ ζα δηθαηνχληαη ζε 

άζθεζε αγσγήο απνδεκηψζεσο, αλεμάξηεηα απφ ην πνηφο θαηέβαιε ηα έμνδα ηεο ηπρφλ 

πξνζιεθζείζεο νηθηαθήο βνεζνχ. Πξφθεηηαη γηα πεξίπησζε λφκηκεο απαηηήζεσο εηο νιφθιεξνλ 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο ΑΚ 489 κε νθεηιέηε ηνλ ππφρξεν ζε απνδεκίσζε. Ο ηειεπηαίνο 

θαηαβάιινληαο ζε έλαλ απφ ηνπο δαλεηζηέο ζπδχγνπο ειεπζεξψλεηαη έλαληη ακθνηέξσλ. 
911

 

πλεπψο, ε αγσγή κπνξεί λα εγεξζεί είηε απφ έλα κφλν ζχδπγν είηε απφ ακθνηέξνπο. ε θάζε 

πεξίπησζε, φκσο, ζα επηδηψθεηαη ε θαηαβνιή απνδεκηψζεσο πξνο ακθνηέξνπο. 

Ζ αμίσζε απνδεκηψζεσο βάζεη ηεο ΑΚ 929 είλαη δπλαηφ λα ζπληξέμεη κε ηελ αμίσζε 

βάζεη ηεο ΑΚ 928. Σνχην ζπκβαίλεη, φηαλ ε ζχδπγνο ηξαπκαηίδεηαη ζπλεπεία ελφο αηπρήκαηνο 

θαη θαζίζηαηαη αλίθαλε λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηελ νηθνγέλεηά ηεο. πγρξφλσο ζην ίδην 

αηχρεκα ζαλαηψλεηαη θαη ν ζχδπγφο ηεο. Σνχην βέβαηα πξνυπνζέηεη θάιπςε δηαθνξεηηθψλ 

δεκηψλ ηνπ παζφληνο. 

Δίλαη δπλαηφ λα ππάξρεη δηάζηαζε κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ (δηαθνπή ηεο έγγακεο 

ζπκβηψζεσο). ηελ πεξίπησζε απηή δελ ηίζεηαη δήηεκα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ απφ ηνλ 

ηξαπκαηηδφκελν ζχδπγν πξνο ηνλ άιιν. πλεπψο δελ ηίζεηαη δήηεκα ζηεξήζεσο ππεξεζηψλ απφ 

ηνλ άιιν ζχδπγν θαη ζεκειίσζεο αμίσζεσο απνδεκηψζεσο. 
912

  

Χο πξνο ηελ έθηαζε ηεο αμηψζεσο απνδεκηψζεσο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θαιχθζεθε ην θελφ, ην νπνίν αθήλεη ηε ζπλέπεηα ηεο αληθαλφηεηαο πξνο παξνρή ππεξεζηψλ ζην 

ηξαπκαηηδφκελν πξφζσπν (ζπλήζσο ηε ζχδπγν). ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζιακβάλεηαη άιιε 

ππνθαηάζηαηε δχλακε, ε νπνία θαη ακείβεηαη ζρεηηθψο, ηφηε ε απνδεκίσζε θαζνξίδεηαη απφ ην 

χςνο ηεο θαηαβαιιφκελεο ακνηβήο. Απηφ ην πνζφ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη ν δηθαηνχρνο απφ ηνλ 

ππφρξεν ηξίην.  

Αλ δελ πξνζιήθζεθε ππνθαηάζηαηε δχλακε θαη ην θελφ θαιχθζεθε, είηε κε ππεξέληαζε 

ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ή κε πεξηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπο ή κε 

θάιπςε ησλ ηειεπηαίσλ απφ άιια πξφζσπα άλεπ ακνηβήο, ηφηε ε απνδεκίσζε ππνινγίδεηαη 

                                                           
910

 Α. Γεσξγηάδεο, Δλνρηθφ Γίθαην γεληθφ κέξνο, 1999, ζει. 645. 

911
 Πξαθηηθά 21

νπ
 Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Δλψζεσο Διιήλσλ Γηθνλνκνιφγσλ, 1995, ζει. 83 επ. θαη ηδίσο 94 επ., 

ΔιιΓλε 1996, ζει. 12 επ. 

912
 LG Bayreuth, VersR 1982, ζει. 607. 
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ζχκθσλα κε ηελ πιαζκαηηθή ακνηβή κηαο ππνθαηάζηαηεο δπλάκεσο. Σέηνηα δχλακε είλαη, 

ηνπιάρηζηνλ απφ πιεπξάο χςνπο ακνηβήο, ε εξγαζία ηελ νπνία πξνζθέξεη κηα νηθηαθή βνεζφο  

(θαηά ψξα ή εκεξνκίζζην), 
913

 δνζέληνο φηη ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

ηξαπκαηηδφκελνπ πξνζψπνπ απφ πιεπξάο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηεο εθηεινχκελεο νηθηαθήο 

εξγαζίαο. Βέβαηα ε απνηίκεζε, ζχκθσλα κε άιιε άπνςε, 
914

 κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηηο 

ζπλζήθεο δηαβηψζεσο ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ επηείθεηα, ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.  

Καηά ηελ ΑΚ 929 αμίσζε απνδεκηψζεσο ηνπ εκκέζσο βιαπηφκελνπ ηξίηνπ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ζεκειηψλεηαη ηέηνηα, φπσο είλαη ε πεξίπησζε ησλ γνλέσλ, νη νπνίνη ζηεξνχληαη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηέθλνπ θαη ηνπ ζπδχγνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο ζπδχγνπ (γηα φζνπο 

εμαθνινπζνχλ λα δέρνληαη θαη κεηά ην Ν. 1329/1983 αμίσζε απνδεκηψζεσο ηνπ ζπδχγνπ πνπ 

ζηεξείηαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζπδχγνπ), είλαη πξσηνγελήο. Γελλάηαη απεπζείαο ζην πξφζσπν ηνπ 

ηξίηνπ θαη δελ κεηαβηβάδεηαη ζε απηφλ απφ ην άκεζν ζχκα ηεο αδηθνπξαμίαο. πλέπεηα ηέηνηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ είλαη ε εμνπζία δηαζέζεψο ηεο κφλν απφ ηνλ θνξέα ηεο. Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο 

δελ εκπνδίδεη φκσο ηελ πξνβνιή, απφ ηνλ ππφρξεν ηεο απνδεκηψζεσο θαηά ηνπ εκκέζσο 

δεκησζέληνο, ηεο ελζηάζεσο θαηά ηελ ΑΚ 300, πνπ ζηεξίδεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ 

άκεζνπ ζχκαηνο ηεο αδηθνπξαμίαο  

Ζ θαηά ηελ ΑΚ 929 αμίσζε απνδεκηψζεσο κεηαβηβάδεηαη ελ δσή κε εθρψξεζε (ΑΚ 455 

επ.) ή κε νπνηνδήπνηε κε άιιν λφκηκν ηξφπν θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία. Κψιπκα δελ ππάξρεη, 

δηφηη ε απαίηεζε είλαη θαηαζρεηή απφ ηνπο δαλεηζηέο ηνπ δηθαηνχρνπ (ΑΚ 464). Μεηαβίβαζε 

ηεο απαηηήζεσο κπνξεί λα γίλεη θαη αηηία ζαλάηνπ. Σνχην κπνξεί λα ζπκβεί, φηαλ ν δηθαηνχρνο 

απνζλήζθεη κεηά ην αηχρεκα απφ αηηία αλεμάξηεηε απφ απηφ. Σν κεηαβηβαζηφ ηεο αμηψζεσο γηα 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ππφθεηηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΑΚ 933.  

Γ. ΠΡΟΨΠΑ ΠΟΤ ΤΥΙΣΑΝΣΑΙ «ΖΗΜΙΕ ΑΠΟ ΟΚ» 

 Σξίηα πξφζσπα, έζησ θαη αλ αλήθνπλ ζην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ άκεζνπ 

ζχκαηνο ηεο αδηθνπξαμίαο, εθφζνλ θαη απηά δελ πξνζβάιινληαη ακέζσο απφ ηελ αδηθνπξαμία 

π.ρ. γνλείο αλειίθνπ ην νπνίν ζπλεπεία ηνπ αηπρήκαηνο ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά θαη δηαηεξείηαη 

ζηε δσή σο «θπηφ», δελ είλαη θνξείο ηεο αμηψζεσο απφ ηελ ΑΚ 932, 
915

 έζησ θαη αλ ηα 

                                                           
913

 Reichenbach - Voger, Tabelle zur Berechnung der Behinderung der Hausfrau im Haftpflichtanspruch, VersR 

1981, ζει. 812. 

914
 ΜΠξΑζ 734/1988, ΔππγθΓ 1988, ζει. 169, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε πνπ ιακβάλεη ζην βαζηθφ ζέκα ηνπ 

λνκηκνπνηνχκελνπ πξνζψπνπ σο πξνο ην νπνίν κέλεη ζηελ πξνεγνχκελε λνκνινγία. 

915
 ΔθΓσδ 216/2005, ΝΟΜΟ, ΔθΑζ 9617/2000, ΔιιΓλε 2001, ζει. 946, ΔθΑζ 7347/1998 ΝνΒ 48, ζει. 642. 
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πξφζσπα απηά δνθηκάδνπλ πξάγκαηη (θαη κεξηθέο θνξέο πεξηζζφηεξε απφ ην άκεζν ζχκα ηεο 

αδηθνπξαμίαο) ςπρηθή ζηελαρψξηα. 
916

  

 Απνηειεί δηαθνξεηηθή πεξίπησζε φηαλ ν ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο ηνπ αλήιηθνπ παηδηνχ 

γίλεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηεο κεηέξαο ηνπ (ή θαη αληηζηξφθσο) πνπ παζαίλεη λεπξηθφ 

θινληζκφ, αλαγθάδεηαη λα λνζειεπζεί ζε θιηληθή θαη λα ππνβιεζεί ζε δαπάλεο. Απηφο ζεσξείηαη 

σο ζσκαηηθή θάθσζε ηεο ίδηα ηεο κεηέξαο, δειαδή θαη ζε βάξνο ηεο ηειείηαη αδηθνπξαμία.  

πλεπψο, θαη απηή ακέζσο πθίζηαηαη εζηθή βιάβε θαη δηθαηνχηαη θαηαξρήλ ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε. 
917

 Δλ πξνθεηκέλσ, δειαδή, ελεδερνκέλσο λα επηδηθαζζνχλ δχν ρξεκαηηθέο 

ηθαλνπνηήζεηο γηα εζηθή βιάβε, κία ππέξ ηνπ ηέθλνπ θαη κία ππέξ ηεο κεηέξαο.  

Όπσο θαζίζηαηαη ζαθέο ελ πξνθεηκέλσ, δελ πξφθεηηαη πεξί ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο γηα 

εζηθή βιάβε απφ ηελ εηο βάξνο νηθείνπ ηεινχκελε αδηθνπξαμία. Όκσο, γηα λα γίλεη δεθηή ηειηθά 

ζηελ νπζία ηεο ηέηνηα αμίσζε ηνπ νηθείνπ, επηβάιιεηαη ε εζηθή βιάβε ηελ νπνία απηφο 

πθίζηαηαη λα ππεξβαίλεη εθείλεο ηηο ζπλέπεηεο, ηηο νπνίεο νη νηθείνη πθίζηαληαη ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο 
918

 θαη λα απνθηά ζεκαζία ρσξηζηήο βιάβεο ηνπ νηθείνπ. 

 Σε λνκνινγία 
919

 απαζρφιεζε πεξίπησζε αλήιηθεο 10 εηψλ, ε νπνία, ζπλεπεία 

παξαζχξζεψο ηεο απφ απηνθίλεην, ππέζηε ζχλζιηςε ηνπ δεμηνχ θάησ άθξνπ κε κεγάιε 

αηκνξξαγία, κε εθηεηακέλε βιάβε δέξκαηνο θαη κπτθψλ καδψλ, θαζψο θαη ζπληξηπηηθά 

θαηάγκαηα ησλ νζηψλ ζην γφλαην. Σν παξαπάλσ αηχρεκα έγηλε κπξνζηά ζηα κάηηα ηεο κεηέξαο 

θαη ηνπ αδειθνχ ηεο παζνχζαο, απφ ηνπο νπνίνπο ε πξψηε έζπεπζε ακέζσο ζε βνήζεηά ηεο.  

Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο, ην δηθαζηήξην δέρζεθε σο λφκηκν θαη βάζηκν ην 

αγσγηθφ αίηεκα ηεο κεηέξαο θαη ηνπ αδειθνχ ηεο παζνχζαο (ε νπνία ηειηθά επέδεζε) γηα 

επηδίθαζε ζε απηνχο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ιφγσ εζηθήο βιάβεο (ΑΚ 932), πνπ απηνί νη 

ίδηνη ππέζηεζαλ ζπλεπεία ηνπ «ζνθ» πνπ δνθίκαζαλ. 
920

 Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, θηλείηαη θαη 

                                                           
916

 Αληηζέησο, φκσο, αιιά φρη νξζψο ε ΣξηκΓηνηθΠξΑζ 368/2004, ΔππγθΓ 2004, ζει. 75, πνπ επηδίθαζε 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ζηε ζχδπγν θαη ηνλ πηφ ηνπ ππνζηάληνο βαξχηαην ηξαπκαηηζκφ 

ζπδχγνπ θαη παηέξα, αληίζηνηρα. ΜΠξΒνι 253/2002, ΔππγθΓ 2004, ζει. 203 (210) = Δπη.Γηθ.Η.Α. 2003, ζει. 155, 

πνπ επηδίθαζε ηέηνηα αμίσζε ζηνπο γνλείο ηνπ θαηαζηάληνο αλαπήξνπ εθ’ φξνπ δσήο πηνχ ηνπο. 

917
 Με ην δήηεκα απηφ αζρνιήζεθε θαη ε ΔθΠεηξ 372/2010, ΝνΒ 2010, ζει. 1716 επ. 

918
 E. Hofmann, Haftpflichtrecht für die Praxis, 1989, ζει. 515, L. Jaeger – J. Luckey, Schmerzengeld, 2005, αξ. 

528 επ. κε πεξαηηέξσ παξαπνκπέο ζηε γεξκαληθή ζεσξία θαη λνκνινγία. 

919
 ΜΠξΑζ 6168/2001, ΔππγθΓ 2002, ζει. 53 επ. 

920
 Ύςνπο 5 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ γηα ηελ κεηέξα θαη 4 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ γηα ηνλ αδειθφ. 
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ε ΜΠξΠαηξ 441/2007, 
921

 ε νπνία επηδίθαζε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηελ ειηθίαο 18 εηψλ 

θφξε ιφγσ εζηθήο βιάβεο απφ ην ςπρηθφ «ζνθ», ζηελαρψξηα θαη ζιίςε πνπ δνθίκαζε απφ ηνλ 

ελψπηφλ ηεο ζνβαξφηαην ηξαπκαηηζκφ ηεο κεηέξαο ηεο. Τπνζηεξίρζεθε ε άπνςε, 
922

 φηη γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο γηα ηελ εζηθή βιάβε ππέξ ησλ νηθείσλ ηνπ άκεζα 

πξνζβιεζέληνο ζα έπξεπε λα αμησζνχλ πξφζζεηα ζηνηρεία, δειαδή βιάβε ηεο πγείαο ησλ 

νηθείσλ.  

 ρεηηθή, αιιά δηαθνξεηηθή, είλαη ε πεξίπησζε ζηελ νπνία απνβαίλεη ηειηθά 

ζαλαηεθφξνο ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο πξνζψπνπ, πνπ εθηπιίζζεηαη έκπξνζζελ νηθείνπ ηνπ (π.ρ. 

ηέθλνπ ελψπηνλ ησλ γνλέσλ, γνλέα ελψπηνλ ηνπ ηέθλνπ θαη ζπδχγνπ ελψπηνλ ηνπ άιινπ 

ζπδχγνπ). ηελ πεξίπησζε απηή δελ δχλαηαη λα επηδησρζεί απφ ηνλ επηδψληα νηθείν ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε ζπλεπεία ηνπ «ζνθ» πνπ πθίζηαηαη βιέπνληαο ηε ζθελή ηνπ 

ηζρπξνχ ηξαπκαηηζκνχ θαη άιιε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ςπρηθή νδχλε ζπλεπεία ηεο 

ζαλαηψζεσο. Ζ δεχηεξε απνξξνθά ηελ πξψηε θαη ζπλεπψο κπνξεί λα επηδησρζεί κφλν ςπρηθή 

νδχλε κε ζπλεθηίκεζε ζην χςνο ηεο φισλ ησλ πξνεγεζέλησλ. 
923

  

 Αλ ν εκπιαθείο ζε αηχρεκα δελ θαζίζηαηαη ν ίδηνο ζχκα θάπνηαο αδηθνπξαμίαο, ηφηε 

θαηαξρήλ δελ έρεη αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο θαηά ηελ ΑΚ 932. 

Σέηνηα είλαη ε πεξίπησζε νδεγνχ, ν νπνίνο εκπιέθεηαη ζε ηξνραίν αηχρεκα γηα ην νπνίν απηφο 

βαξχλεηαη κε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ππαηηηφηεηαο (π.ρ. 10% ή 20%) ζε ζχγθξηζε κε ην πνζνζηφ 

πνπ βαξχλεη ην δεκησζέληα (π.ρ. 80% ή 90%). Τπέξ ελφο ηέηνηνπ νδεγνχ γηα ηελ ηαιαηπσξία 

πνπ πθίζηαηαη εθ ηνπ αηπρήκαηνο ππνζηεξίδεηαη, φηη δχλαηαη λα ζεκειησζεί αμίσζε ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνηήζεσο γηα εζηθή βιάβε ιφγσ πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (ηαιαηπσξία) κε 

βάζε ηηο ΑΚ 57, 59.  

Πάλησο, ζπκφο, ηαξαρή ή αγαλάθηεζε ζπλεπεία έζησ θαη ελφο ζνβαξνχ αηπρήκαηνο, 

εθφζνλ δελ πξνθαινχλ πεξαηηέξσ επηδξάζεηο θάπνηαο δηάξθεηαο, δελ ζεσξνχληαη βιάβε ηνπ 

ζψκαηνο ή πξνζβνιή ηεο πγείαο ηνπ πξνζψπνπ θαη, επνκέλσο, δελ δηθαηνινγνχλ ζεκειίσζε 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο θαηά ηελ ΑΚ 932. 
924

 Αληηζέησο, θάηη ηέηνην 

δχλαηαη λα δηθαηνινγεζεί, φηαλ ν άλεπ ππαηηηφηεηάο ηνπ εκπιαθείο ζε ηξνραίν αηχρεκα 

δνθηκάδεη, επεηδή ηνχην εθηπιίρζεθε ελψπηφλ ηνπ, ηέηνηα ηζρπξή ηαξαρή (π.ρ. έγηλε απηφπηεο 

                                                           
921

 ΔππγθΓ, 2007, ζει. 362. 

922
 Βι. Α. Κξεηηθφ, φ.π., 2008, ζει. 401. 

923
 Όκσο, άιισο, ΔθΑζ 6334/2004, ΔππγθΓ 2005, ζει. 449. 

924
 Danzl - Lobos - Müller, Das Schmerzensgeld, 1998, ζει. 136 επ., κε πεξαηηέξσ παξαπνκπέο θπξίσο ζηε 

λνκνινγία ηνπ Απζηξηαθνχ Αθπξσηηθνχ. 



Η. ΖΘΗΚΖ ΒΛΑΒΖ 

 

 
 

327 

κάξηπξαο ζαλαησζέληνο νδεγνχ κνηνπνδειάηε), ε νπνία ρξήδεη ηαηξηθήο αληηκεησπίζεσο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο βιάβε ηεο πγείαο ηνπ. 
925

  

 Ζ απηνηέιεηα ηεο αμηψζεσο ηνπ νηθείνπ έρεη φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αμίσζε απηή. Όκσο, παξφιε ηελ απηνηέιεηα απηή επηβάιιεηαη λα γίλεη δεθηή ε δπλαηφηεηα 

πξνβνιήο θαηά ηεο αμηψζεσο ηνπ νηθείνπ θαη ηνπ ζπληξέρνληνο πηαίζκαηνο (ΑΚ 300) ηνπ 

ακέζσο πξνζβιεζέληνο. 
926

  

 Ζ παξαπάλσ ακεζφηεηα δελ λνείηαη ρξνληθά αιιά ηξνπηθά. Έηζη, ινηπφλ, ην γεγνλφο φηη 

θαηά ηε ζηηγκή ηεο αδηθνπξαμίαο ην ζχκα δελ αηζζάλζεθε (π.ρ. ιφγσ κέζεο ή γηα άιιν ιφγν) 

ςπρηθφ πφλν αιιά απηφ έγηλε κεηαγελέζηεξα φηαλ ζπλήιζε, δελ απνθιείεη ηελ ζεκειίσζε ηεο 

αμηψζεσο. 
927

 Απηφ θαίλεηαη, ηδίσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηξαπκαηίδεηαη ζνβαξά ζε ηξνραίν 

αηχρεκα έλα θνξίηζη ειηθίαο 10 εηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο, κεηαμχ άιισλ ζηνηρείσλ, ιακβάλεηαη ππφςε ε κεησκέλε (κέρξη 

ζεκείνπ απνθιεηζκνχ) πηζαλφηεηα ηειέζεσο γάκνπ. Ο ςπρηθφο απηφο πφλνο ζα δνθηκαζηεί ηδίσο 

κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ειηθίαο γάκνπ. 

Δ. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΨ ΑΝΑΠΗΡΑ ΑΣΟΜΑ 

Ζ πξνβιεκαηηθή γηα ην δήηεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη ππφ ηελ νπηηθή κηαο απφθαζεο ηνπ 

γεξκαληθνχ Αθπξσηηθνχ (BGH), ην 1992, ε νπνία κάιηζηα ραξαθηεξηζηήθε σο «απφθαζε – 

ζηαζκφο» ζηελ ειιεληθή επηζηήκε. 
928

 Μέρξη ηφηε ζηε γεξκαληθή λνκνινγία γηλφηαλ δεθηφ, 

φπσο δηαπηζηψλεη ε Γ. Παπαδνπνχινπ – Κιακαξή, φηη «ε απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε είρε δχν 

ζθνπνχο, έλαλ εμηζνξξνπεηηθφ (: ε απνδεκίσζε απνηειεί αληηζηάζκηζκα ηνπ πφλνπ, ηεο 

ηαιαηπσξίαο, ζηελαρψξηαο θιπ. πνπ αηζζάλζεθε ν δεκησζείο) θαη έλαλ ζθνπφ παξνρήο 

ηθαλνπνίεζεο (Genugtuung), ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ ζχλδεζε ηεο δεκίαο πξνο ηελ απφιαπζε 

– κέζσ θαη δηα ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο – αγαζψλ πνπ απνθηά ν δεκησζείο». 

Δθθηλψληαο ινηπφλ απφ ηελ αλσηέξσ λνκνινγηαθή ζέζε νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα, 

φηη ελφςεη ησλ ζθνπψλ απηψλ, άηνκν ην νπνίν είλαη πλεπκαηηθά αλάπεξν δελ εκπίπηεη ζηνλ 

θχθιν ησλ δηθαηνχρσλ γηα εζηθή βιάβε, δηφηη «νχηε ηελ ίδηα ηε βιάβε αηζζάλεηαη νχηε ηελ 

ζχλδεζή ηεο πξνο ηελ απνδεκίσζε». Αληηζέησο, φκσο, κε κηα ζεκαληηθή απφθαζή ηνπ ην 
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 Βι. έηζη απφθαζε Απζηξηαθνχ Αθπξσηηθνχ OGH ζηηο 21.05.2003 παξαηηζέκελε ζην ZVR, 2004, ζει. 89. 
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 Α. Κξεηηθφο, φ.π., 2008, ζει. 402 § 22. 
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 ΑΠ 145/1953, ΝνΒ 1, ζει. 855. 
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γεξκαληθφ Αθπξσηηθφ (BGH), 
929

 κεηέβαιε ηελ ζέζε ηνπ ζεσξψληαο «φηη θαη ν πλεπκαηηθά 

αλάπεξνο είλαη δηθαηνχρνο απνδεκίσζεο γηα εζηθή βιάβε, αληηιακβαλφκελν ηελ εζηθή βιάβε 

πην αληηθεηκεληθά κε ηε βνήζεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο» εξεηδφκελν κάιηζηα γηα 

ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ ζρεηηθή πληαγκαηηθή δηάηαμε. 

 Σα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 
930

 είραλ σο εμήο: Η ελάγνπζα ζηξάθεθε θαηά ηέσο γηαηξνχ 

ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο θαη δήηεζε ηελ πιεξσκή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο 

βιάβεο εμαηηίαο βαξηάο βιάβεο ηεο πγείαο ηεο, πνπ πξνθιήζεθε ζε απηήλ θαηά ηε γέλλεζή ηεο, ηελ 

03.07.1979. Η κεηέξα ηεο ελάγνπζαο, 40 εηψλ, θαηά ηνλ ρξφλν γέλλεζεο ηεο ελάγνπζαο, 

επηζθεπηφηαλ ηαθηηθά ην γηαηξφ ζηελ πξναλαθεξφκελε θιηληθή θαη παξαθνινπζείην ζε απηήλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Δθεί πιεξνθνξήζεθε φηη, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ παηδηνχ, έπξεπε λα 

ππνβιεζεί ζε θαηζαξηθή ηνκή. Η κεηέξα ηεο ελάγνπζαο έδσζε γξαπηψο ηελ ζπγθαηάζεζή ηεο γηα 

ηελ θαηζαξηθή ηνκή. Τελ 03.07.1979 ε κεηέξα ηεο ελάγνπζαο, ε νπνία είρε εηζαρζεί ζηελ θιηληθή 

δχν εβδνκάδεο λσξίηεξα, εμαηηίαο σδηλψλ, παξειήθζε απφ ηνλ αξκφδην γηαηξφ ηεο αίζνπζαο 

ηνθεηψλ. Πεξί ηελ 13.00 κκ. ηελ αλέιαβε ν ελαγφκελνο (γηαηξφο), ν νπνίνο άξρηζε ηνλ ηνθεηφ κε 

θπζηνινγηθφ ηξφπν. Δπεηδή, φκσο, δελ πξνρσξνχζε ν ηνθεηφο, ν ελαγφκελνο απνθάζηζε λα 

ηξαβήμεη ην παηδί. Έηζη, ζεθψζεθαλ ηα ρέξηα ηνπ παηδηνχ ςειά, ην θεθάιη δελ κπνξνχζε λα βγεη 

εχθνια, κε απνηέιεζκα ζηε 13.24 κκ. γελλήζεθε ε ελάγνπζα κε βαξηά αλαπεξία. 

 Τν Δθεηείν, πνπ δέρζεθε επζχλε βάζεη ησλ §§ 839 θαη 847 BGB, επηξξίπηεη ζηνλ 

ελαγφκελν ζθάικα, δηφηη επηρείξεζε λα βγάιεη ην παηδί κε ηνλ θπζηνινγηθφ ηξφπν θαη δελ 

αθνινχζεζε ηελ ελέρνπζα ιηγφηεξν θηλδχλνπο θαηζαξηθή ηνκή, εθφζνλ ε ζέζε ηνπ παηδηνχ ήηαλ 

γλσζηή. Με ηελ απφθαζή ηνπ λα «ηξαβήμεη ην παηδί» ν ελαγφκελνο ππνηίκεζε ηνλ θίλδπλν. Με ηελ 

θαηζαξηθή ηνκή ε βιάβε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ ζα είρε, κε κεγάιε πηζαλφηεηα, απνθεπρζεί.  

  Απφ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή άπνςε ε αλάπηπμε ηεο ελάγνπζαο είλαη απηή ελφο βξέθνπο 

κεξηθψλ κελψλ. Δπί ηε βάζεη απηψλ ην Δθεηείν επηδίθαζε πνζν 30.000 DM εθάπαμ θαη 250 DM 

κεληαίσο. Τν Δθεηείν δηαπίζησζε, φηη ε ελάγνπζα δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί κηα ζπλάθεηα 

κεηαμχ ηεο πξνζβνιήο θαη ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο θαη δελ ζα αηζζαλζεί 

βειηίσζε. Πάλησο κε ηα ρξήκαηα κπνξεί λα ηεο πξνζθεξζεί πξφζζεηε ραξά θαη λα δηεπθνιπλζεί ε 

δσή ηεο. Τν BGH δελ πηνζέηεζε ηηο απφςεηο ηνπ Δθεηείνπ. Γέρζεθε, φηη ε ιεηηνπξγία ηεο εζηθήο 
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βιάβεο είλαη λα πξνζθέξεη ζην ζχκα εμηζνξξφπεζε γηα ηε βιάβε πνπ ππέζηε θαη ηθαλνπνίεζε γηα 

ηνλ πφλν. 

 Σν γεξκαληθφ Αθπξσηηθφ, δέρζεθε, φηη «ε κείσζε ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα 

εζηθή βιάβε ζε ζπκβνιηθή έθηαζε, δελ ήηαλ νξζή. Γελ δηθαηνινγείηαη ζε πεξηπηψζεηο πιήξνπο 

θαηαζηξνθήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζχκαηνο θαη ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο βαξηάο αλαπεξίαο ην 

εγθεθάινπ». Απφξξνηα πηνζέηεζεο απηήο ηεο λνκνινγηαθήο ζέζεο είλαη φηη, «ηφζν ζνβαξέο 

βιάβεο, φπσο εδψ, απνθηνχλ, αθνχ ιεθζεί ππφςε θαη ε πληαγκαηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ά. 1 ηνπ 

Θεκειηψδνπο Νφκνπ (GG), κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη απνθιείνπλ κηα ζπκβνιηθή ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε». πλεπψο, φπνηνο πθίζηαηαη ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο ηνπ είλαη 

δηθαηνχρνο απνδεκίσζεο επί ηε βάζεη ηεο § 847 BGB. 

Με αθνξκή ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ γεξκαληθνχ Αθπξσηηθνχ, αο κνπ επηηξαπεί ε 

δηαηχπσζε νξηζκέλσλ ζθέςεσλ, ηδίσο ζε ζρέζε κε ην γεληθφηεξν δήηεκα ηνπ ςπρηθνχ 

ζπλδέζκνπ ηνπ πξνζβαιιφκελνπ, πνπ ελ πξνθεηκέλσ ηπγράλεη λα είλαη πλεπκαηηθψο αλάπεξν 

άηνκν, κε ηελ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Δίλαη, θαηά ηε γλψκε καο, ηνπιάρηζηνλ 

επηθαλεηαθφ ην επηρείξεκα, φηη έλα πλεπκαηηθψο αλάπεξν άηνκν δελ κπνξεί λα «αηζζαλζεί» ηε 

βιάβε πνπ πθίζηαηαη, νχηε ηελ αλαθνχθηζε πνπ, ελ ζπλερεία, ιφγσ ηεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, ηνπ παξέρεηαη. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν δελ «αηζζάλεηαη», 

θάηη πνπ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο ζχγρξνλεο ςπρνινγίαο, 
931

 ηίζεηαη ζήκεξα ελ 

ακθηβφισ, είλαη ε πξνζβιεηηθή ελέξγεηα ηνπ δξάζηε.  

Δάλ πξνζθνιιεζνχκε ζηελ ηππηθή έλλνηα ηνπ ςπρηθνχ ζπλδέζκνπ θαη αξλεζνχκε ηελ 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, θαη’ νπζίαλ 

θαηαθάζθνπκε ζε αδηθνπξαθηηθέο ή θαη ζε αμηφπνηλεο ζπκπεξηθνξέο κε κηα (πξν)δεδνκέλε 

κάιηζηα αηηκσξεζία. Χο λνκηθνί δεζκεπφκαζηε απφ ην δίθαην θαη ηα θειεχζκαηά ηνπ, δελ 

λνείηαη φκσο λα κελ ιακβάλνπκε ππφςε ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο απφςεηο, πνπ δέρνληαη φηη ην 

αίζζεκα ηνπ πφλνπ θαη ηεο ζηελαρψξηαο, ηδίσο επί ζνβαξψλ βιαβψλ ηεο πγείαο, δελ είλαη 

«πξνζφλ» ηνπ κέζνπ ζθεπηφκελνπ αλζξψπνπ, αιιά θάζε άλζξψπνπ. Πξνο επίξξσζε ηνπ 

επηρεηξήκαηνο απηνχ, επηθαινχκαζηε ηδίσο ηνλ ζεβαζκφ ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ζε κηα 

θνηλσλία πνπ απηναπνθαιείηαη δηθαηνθξαηνχκελε, έρεη πξσηεχνληα ξφιν θαη επηηάζζεη ηνλ 

ζεβαζκφ ζε θάζε άλζξσπν, έζησ θαη αλ απηφο «αθνπζίσο» θαίλεηαη λα εμνκνηψλεηαη κε 
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«πξάγκα». Μηα ηέηνηα ζέζε ζα ήηαλ επηθίλδπλε θαη νπσζδήπνηε δελ αξκφδεη ζε έλα 

αλζξσπνθεληξηθφ ζχζηεκα δηθαίνπ. 

Ε. ΠΛΕΙΟΝΕ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ 

 ε πεξίπησζε πνπ πιείνλεο δηθαηνχληαη λα απαηηήζνπλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, φινη 

απηνί κπνξνχλ λα ηε δηεθδηθήζνπλ είηε κε ην ίδην δηθφγξαθν αγσγήο, πξάγκα ην νπνίν ζηελ 

πξάμε είλαη θαη ην πιένλ ζπλεζηζκέλν (ελεξγεηηθή νκνδηθία), είηε κε ρσξηζηφ δηθφγξαθν. Ζ 

απαίηεζε θαζελφο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζεσξεηηθά είλαη απηνηειήο θαη ζηελ πεξαηηέξσ εμέιημή 

ηεο γίλεηαη αλεμάξηεηε απφ εθείλε ησλ άιισλ δηθαηνχρσλ (π.ρ. παξαγξαθή, απφζβεζε, 

κεηαβίβαζε θιπ.). 
932

 χκθσλν κε ηελ απηνηέιεηα απηή είλαη θαη ην φηη ζε θαζέλα απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο είλαη δπλαηφ λα επηδηθαζζεί δηαθνξεηηθφ πνζφ. 

 Όπσο θαη παξαπάλσ ηνλίζηεθε, ε αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θάζε κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο γελλάηαη ζην πξφζσπφ ηνπ πξσηφηππα θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο 

θιεξνλφκνπ ή απφ ην αλ έρεη απηφο αμίσζε απνδεκηψζεσο γηα πεξηνπζηαθή δεκία. 
933

 Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, γίλεηαη δεθηφ ζηε λνκνινγία, φηη ν ελάγσλ δελ ππέρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιεη 

δήισζε θιεξνλνκίαο. 
934

 

 Έρεη αλαθχςεη ακθηζβήηεζε, θαηά πφζν επί πξνψξνπ δηαθνπήο θπήζεσο εγθχνπ 

γπλαίθαο ιφγσ ηνπ αηπρήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο 

κφλν ζηελ έγθπν γπλαίθα ή δχλαηαη λα αλαγλσξηζηεί ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο 

νδχλεο, είηε κφλν ζε απηή, είηε θαη ζην ζχδπγφ ηεο. Μεξίδα ηεο λνκνινγίαο αθνινπζεί ηελ 

άπνςε, φηη ζηελ άλσ πεξίπησζε είλαη λφκηκν ην αίηεκα γηα επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο ηφζν ππέξ ηεο εγθχνπ γηα ηνλ ιφγν φηη απηή έραζε ην θπνθνξνχκελν, φζν 

θαη ππέξ ηνπ ζπδχγνπ απηήο. Καη ηνχην δηφηη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αλζξψπνπ θαη επνκέλσο 

ε χπαξμή ηνπ, σο δψληνο νξγαληζκνχ, αξρίδεη κε ηελ ζχιιεςή ηνπ. 
935

 

 Όκσο, ε άπνςε απηή δελ είλαη νξζή. Πξάγκαηη, θαηά ην ζηάδην απηφ, ελφςεη θαη ηεο ΑΚ 

35 δελ κπνξεί λα γίλεη αθφκε ιφγνο πεξί ζαλαηψζεσο αλζξψπνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ α΄ 

εδαθίνπ ηεο ΑΚ 932 ψζηε λα κπνξεί λα επηδηθαζζεί ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ, δειαδή ζηνλ παηέξα θαη ζηελ κεηέξα. Αληηζέησο, νξζή είλαη ε αληίζεηε ζηε λνκνινγία 

αθνινπζνχκελε άπνςε, ε νπνία αληηκεησπίδεη ηελ πεξίπησζε απηή ππφ ην πξίζκα ηεο βιάβεο 
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ηεο πγείαο κφλεο ηεο εγθχνπ ζηελ νπνία αλαγλσξίδεη δηθαίσκα ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ 

εζηθήο βιάβεο. 
936

 

Όκσο, ζην ζχδπγν απηήο δελ αλαγλσξίδεηαη αληίζηνηρν δηθαίσκα, εθφζνλ απηφο είλαη 

ηξίηνο φρη άκεζα πξνζβιεζείο ζηελ πγεία ηνπ ή ζην ζψκα θαη σο ηνηνχηνο δελ αλαγλσξίδεηαη σο 

θνξέαο ηεο ζρεηηθήο αμηψζεσο. Πεξαηηέξσ ελδερφκελε αληθαλφηεηα ηεο εγθχνπ γπλαίθαο λα 

ηεθλνπνηήζεη ζην κέιινλ, εθφζνλ ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηεο, ζα ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

 πλαθήο, αιιά δηαθνξεηηθή, είλαη ε πεξίπησζε εγθχνπ γπλαίθαο πνπ επέβαηλε ζε έλα 

απφ ηα ζπγθξνπζζέληα απηνθίλεηα θαη ε νπνία πθίζηαηαη εληεχζελ λεπξηθφ θινληζκφ κε 

απνηέιεζκα ηνλ πξφσξν ηνθεηφ, κεηά πάξνδν κελφο απφ ηνλ νπνίν ην λενγλφ πέζαλε γηα ιφγνπο 

πνπ ζπλδένληαη αηηησδψο κε ην αηχρεκα. Δλ πξνθεηκέλσ πξφθεηηαη πεξί ζαλαηψζεσο ηέθλνπ θαη 

ακθφηεξνη νη γνλείο ηνπ δηθαηνχληαη γηα ηνλ ζάλαηφ ηνπ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο 

νδχλεο. 
937

 

 Πξνβιεκαηηθή είλαη ε ζπάληα πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα πξφζσπν ηξαπκαηίδεηαη 

ζνβαξά ζε απηνθηλεηηθφ αηχρεκα θαη αξγφηεξα πεζαίλεη ζπλεπεία ηνχηνπ. Δίλαη δπλαηφ ν 

ηξαπκαηηζζείο, φηαλ δνχζε, λα επηδίσμε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε, ηελ νπνία θαη 

εηζέπξαμε. Ο κεηαγελέζηεξνο ζάλαηφο ηνπ απφ ηελ ίδηα αξρηθή αηηία πξνβιεκαηίδεη θαηά πφζν 

ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ δηθαηνχληαη λα απαηηήζνπλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο 

νδχλεο. Ο Άξεηνο Πάγνο αζρνιήζεθε κε ην ζέκα θαη έδσζε θαηαθαηηθή ιχζε. 
938

 Βέβαηα απφ 

κηα ηέηνηα εμέιημε ησλ πξαγκάησλ νη ππφρξενη θηλδπλεχνπλ λα βαξπλζνχλ ζεκαληηθά.  
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 ΔθΠεηξ 603/2006, ΠεηξΝ 2007, ζει. 149 (154), ΔθΠαηξ 398/2004, ΑρΝ 2005, ζει. 613, ΔθΠαηξ 498/1999, 
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ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο, ππφ ηνπο φξνπο ηεο ΑΚ 933. Παξάιιεια, φκσο, ζηνπο γνλείο επηδηθάζζεθε θαη 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ηελ νπνία απηνί πξνζσπηθψο ππέζηεζαλ απφ ηνλ ζνβαξφ 

ηξαπκαηηζκφ ηνπ πηνχ ηνπο. 
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 Δλδερνκέλσο, γηα κεηξηαζκφ αλεπηεηθψλ ιχζεσλ (δηπιή, ζρεδφλ, ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε), ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί ε άπνςε ηεο αθαηξέζεσο ηνπ πνζνχ ην νπνίν 

θαηαβιήζεθε ζηνλ παζφληα, φηαλ δνχζε. Απηφ φκσο είλαη δπλαηφ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα 

κελ ηθαλνπνηεί, ηδηαίηεξα αλ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε είλαη ηνπ ίδηνπ χςνπο κε απηφ πνπ 

ηψξα δεηείηαη. Με έλα ηέηνην ζπλππνινγηζκφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θηλδπλεχνπλ λα κελ 

ιάβνπλ ηίπνηα σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ςπρηθή νδχλε.  

Σν ίδην πξφβιεκα είλαη δπλαηφ λα γελλεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξρηθά 

ηξαπκαηηζζείο είρε εγείξεη απιψο αγσγή (ρσξίο λα επαθνινπζήζεη θαη είζπξαμε) δεηψληαο θαη 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. Ζ απαίηεζή ηνπ απηή, ζχκθσλα κε ηελ ΑΚ 933, κεηαβηβάδεηαη 

«θιεξνλνκηθφ δηθαηψκαηη» ζηνπο θιεξνλφκνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη θιεξνλφκνη 

πεξηιακβάλνληαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, γελλάηαη ην ζέκα, αλ απηά δηθαηνχληαη λα 

επηδηψμνπλ ηελ είζπξαμε ηφζν ηεο απαηηήζεσο πνπ θιεξνλφκεζαλ φζν θαη απηήο πνπ αζθνχλ, 

ηδίσ νλφκαηη, βάζεη ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο ΑΚ 932.  

Οξζφηεξε θαη επηεηθέζηεξε θαίλεηαη ε άπνςε ηνπ ζπλππνινγηζκνχ. Tέηνηα πεξίπησζε 

έρεη θξηζεί θαη λνκνινγηαθά.
 939

 πγθεθξηκέλα, ε πξψηε αγσγή αζθήζεθε απφ ηνλ 

ηξαπκαηηζζέληα θαη κεηέπεηηα, κεηά δηεηία πεξίπνπ, ζαλφληα θαη είρε σο αληηθείκελν ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Ζ δεχηεξε αγσγή αζθήζεθε κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ απφ ηα 

ηέθλα ηνπ θαη εμ αδηαζέηνπ θιεξνλφκνπο ηνπ (εγγφληα) θαη είρε σο αληηθείκελν ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο. Με ηελ απφθαζε επηδηθάζηεθε ζηνπο θιεξνλφκνπο 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηφζν ιφγσ εζηθήο βιάβεο, φζν θαη ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο, ζσξεπηηθά, 

δειαδή, ρσξίο νπνηαδήπνηε αθαίξεζε. 

 Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε παξαθάησ πεξίπησζε: Aξρηθά ν ηξαπκαηηδφκελνο εγείξεη 

αγσγή απαηηψληαο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε. Μεηαγελέζηεξα απνζλήζθεη 

ζπλεπεία ηνπ αηπρήκαηνο. Δδψ ε αμίσζε θιεξνλνκείηαη κε ηελ ζπλδξνκή ηεο ΑΚ 933. Όκσο, 

επεηδή ν ζάλαηνο νθείιεηαη ζην ίδην ην αηχρεκα αλαθχπηεη ζέκα εθαξκνγήο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εδαθίνπ ηεο ΑΚ 932, εθφζνλ νη θιεξνλφκνη ζπλήζσο είλαη θαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο ΑΚ 932. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε νη θιεξνλφκνη δελ έρνπλ ιφγν λα ζπλερίζνπλ ηε 

δίθε γηα ηελ αμίσζε πνπ ηνπο κεηαβηβάδεηαη, αιιά ζα αξρίζνπλ λέα δίθε επηδηψθνληαο 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο θαηά ηελ ΑΚ 932, ε νπνία ζπλήζσο είλαη 
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 ΔθΑζ 7741/2003, ΔππγθΓ 2004, ζει. 281.  
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πςειφηεξε. Θέκα εθθξεκνδηθίαο δελ ηίζεηαη, δηφηη πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθή ηζηνξηθή θαη 

λνκηθή αηηία. 
940

  

Φαίλεηαη έηζη θαζαξά, φηη ε ΑΚ 933 ζα εθαξκφδεηαη, φηαλ ν ζάλαηνο ηνπ αξρηθνχ 

δηθαηνχρνπ ηεο αμηψζεσο νθείιεηαη ζε αηηία, αλεμάξηεηε απφ ην αηχρεκα. Σέηνηα είλαη ε 

πεξίπησζε πνπ κε ηελ αγσγή δεηήζεθε απνδεκίσζε γηα ην νινζρεξψο θαηαζηξαθέλ απηνθίλεην 

θαη επηπιένλ γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Μεηά ηνλ 

ζάλαην ηεο αξρηθψο ελάγνπζαο νη εμ αδηαζέηνπ θιεξνλφκνη ηεο λνκίκσο ζπλερίδνπλ ηε δίθε, 

θαζφζνλ αθνξά ην θνλδχιην ηεο εζηθήο βιάβεο βάζεη ηεο ΑΚ 933. 
941

 

 Γελ είλαη φκσο πξνβιεκαηηθή ε πεξίπησζε πνπ ν ηξαπκαηηζζείο θαη χζηεξα απφ ηελ ίδηα 

αηηία ζαλψλ δελ είρε ελ δσή πξνβεί ζε θακηά πξάμε γηα επηδίσμε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ 

εζηθήο βιάβεο, αιιά ηελ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο επηδηψθνπλ γηα πξψηε 

θνξά ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ θαηά ηελ ΑΚ 932 (ηειεπηαίν εδάθην). Δίλαη απηνλφεην, φηη 

δελ ζεκειηψλεηαη αμίσζε γηα ςπρηθή νδχλε ζην πξφζσπν ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

ζαλφληνο, αλ ν ζάλαηνο νθείιεηαη ζε άιιε αηηία. Έρεη, ζπλεπψο, ζεκαζία ε αηηηψδεο ζχλδεζε 

ηνπ ζαλάηνπ κε ηελ αξρηθή ζσκαηηθή θάθσζε. 

3. ΤΠΟΦΡΕΟ ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

 Τπφρξενο γηα πιεξσκή ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο 

νδχλεο είλαη ν ππεχζπλνο θαηά ην λφκν. ηε γλήζηα αληηθεηκεληθή επζχλε ηνπ Ν. Γ Ν/1911 

ππφρξενο είλαη ν νδεγφο, ν θάηνρνο, ν ηδηνθηήηεο θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξία θαηά ην Ν. 

489/1976. ηελ ππνθεηκεληθή επζχλε, θαηά ηηο ΑΚ 914 επ. θαη 922 επ., ππφρξενο είλαη ν ίδηνο ν 

αδηθνπξαγήζαο ή απηφο πνπ είλαη ν πξνζηήζαο. Πάλησο, ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αλ νη 

ππφρξενη είλαη πεξηζζφηεξνη κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγείηαη ελνρή εηο νιφθιεξνλ θαηά ηηο ΑΚ 926 - 

927. 
942

 Σν ηδηαίηεξν εδψ είλαη, φηη γηα θάζε έλα ππφρξεν είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξίδεηαη 

δηαθνξεηηθφ χςνο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο.
 943

  

Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή δχλακε πνπ έρνπλ γηα θάζε εηο 

νιφθιεξνλ ππφρξεν (π.ρ. ππνθεηκεληθά επζπλφκελνο νδεγφο θαη αληηθεηκεληθά επζπλφκελνο 

ηδηνθηήηεο ηνπ απηνθηλήηνπ) ηα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, πνπ ηειηθά επηδηθάδεηαη. Σε δηαθνξνπνίεζε απηή ζπλαληάκε ζπρλά 
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941
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ζηε λνκνινγία καο. 
944

 Ζ θαηαβνιή φινπ ηνπ πνζνχ απφ θάπνην εηο νιφθιεξνλ ππφρξεν 

απαιιάζζεη ηζφπνζα άιινλ ππφρξεν. Απηφ ιφγσ ηεο αληηθεηκεληθήο ελέξγεηαο ηεο ΑΚ 483. Γηα 

ην επηπιένλ πνζφ ε ππνρξέσζε ζα δηαηεξείηαη ζην πξφζσπν πνπ κε ηελ απφθαζε βαξχλζεθε λα 

πιεξψζεη παξαπάλσ. πλεζηζκέλε πεξίπησζε δηαθνξνπνηήζεσο ζπλαληάηαη ζηελ πξάμε, φηαλ ν 

παζψλ παξίζηαηαη σο πνιηηηθψο ελάγσλ ζηελ πνηληθή δίθε ελαληίνλ ηνπ νδεγνχ ηνπ δεκηνγφλνπ 

απηνθηλήηνπ (εδψ δελ κπνξεί θαηά θαλφλα λα είλαη θαηεγνξνχκελνο ν θάηνρνο ή ν πξνζηήζαο). 

ηελ πνιηηηθή δίθε ν παζψλ κπνξεί λα απαηηήζεη πεξηζζφηεξν απφ άιινπο εηο νιφθιεξνλ 

ππφρξενπο. 

 ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππφρξενπ (θαηλφκελν ζπλεζηζκέλν ζηα ηξνραία αηπρήκαηα) 

ε ππνρξέσζε ηεο ΑΚ 932, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ππνρξέσζε γηα πεξηνπζηαθή δεκία, 

κεηαβηβάδεηαη ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ (ΑΚ 1710) θαη κεξίδεηαη κεηαμχ ηνπο, θαηά ηνλ ιφγν ηεο 

θιεξνλνκηθήο ηνπο κεξίδαο. Μεηαμχ ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ ζαλφληνο δελ ππάξρεη εηο νιφθιεξνλ 

ελνρή (ΑΚ 926). 
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II . ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΚ 931  

Α. ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΕΓΕΙΡΟΝΣΑΙ  

1. ΔΙΑΣΤΠΨΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Σν αξρηθφ άξζξν 931 ΑΚ φξηδε ηα αθφινπζα: «Αλαπεξία ή παξακφξθσζηο, ήλ ππέζηε ν 

παζψλ, ιακβάλεηαη ηδηαηηέξσο ππ’ φςεη θαηά ηελ επηδίθαζηλ απνδεκηψζεσο, εάλ επηδξά εηο ην 

κέιινλ απηνχ, ηδία δε εηο ηελ απνθαηάζηαζηλ γπλαηθφο». Με ην Ν. 1329/1983 αληηθαηαζηάζεθε 

ην ά. 931 ΑΚ θαη εθεμήο ηζρχεη κε ην αθφινπζν θείκελν: «Ζ αλαπεξία ή ε παξακφξθσζε πνπ 

πξνμελήζεθε ζηνλ παζφληα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε θαηά ηελ επηδίθαζε ηεο απνδήκησζεο 

αλ επηδξά ζην κέιινλ ηνπ».  

Με ηε λέα δηαηχπσζε ΑΚ 931, απαιείθζεθε ε θξάζε «ηδία γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

γπλαηθφο». Σέζεθε ινηπφλ ην εξψηεκα, αλ ππφ ην λέν δίθαην κπνξεί λα ζεκειησζεί αμίσζε 

άγακεο γπλαίθαο, ε νπνία ππέζηε αλαπεξία ή παξακφξθσζε γηα απνδεκίσζή ηεο ιφγσ 

πεξηνξηζκνχ ησλ δπλαηνηήησλ γηα απνθαηάζηαζή ηεο κε γάκν. Ζ θαηαθαηηθή απάληεζε ζην 

πξφβιεκα ππνζηεξίρζεθε θπξίσο απφ ηνλ Α. Κξεηηθφ, 
945

 έγηλε δεθηή απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο 

νπζίαο θαη ηελ ΑΠ 1320/1988, 
946

 φρη φκσο θαη απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 
947

 

Ζ θξαηνχζα ζηε λνκνινγία γλψκε 
948

 θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηελ αληίζεηε (αξλεηηθή) 

ιχζε: Ζ γπλαίθα (ή ν άλδξαο, ελφςεη ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο) δελ έρεη αμίσζε απνδεκίσζεο 

θαηά ηελ ΑΚ 931, κφλν αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο.  

Οξζφηεξε πξέπεη λα ζεσξεζεί ε αξλεηηθή ιχζε, δηφηη ε «απνθαηάζηαζε» ή ε «κε 

απνθαηάζηαζε» (γπλαίθαο ή άλδξα) δελ κπνξεί λα κεηξεζεί σο πιηθή δεκία. Βέβαηα, ζην 

πξντζρχζαλ δίθαην ε «κε απνθαηάζηαζε» κπνξνχζε λα κεηξεζεί σο πιηθή δεκία, αιιά ε 

κέηξεζε απηή βξηζθφηαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνίθα, πνπ, φκσο, ζην λέν δίθαην φρη κφλν δελ  

 

 

                                                           
945

 ΔιιΓλε 1990, ζ. 777 επ.  

946
 ΔιιΓλε 1990, ζ. 775 (φπνπ θαη ην ζρφιην Κξεηηθνχ). 

947
 ΟιΑΠ 15/1990, ΔιιΓλε 1990, ζ. 1602. ηελ Οινκέιεηα παξαπέκθζεθε σο γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο ην ζέκα  

κε ηελ άλσ αλαθεξφκελε απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.  

948
 ΟιΑΠ 15/1990, ΔιιΓλε 1990, ζει. 1602, ΑΠ 70/1994 ΔιιΓλε 1996, ζ. 78, ΔθΑζ 7725/1995, ΔιιΓλε 1997, ζ. 

867 (: ΝνΒ 1996, ζ. 997).  
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ππάξρεη 
949

 αιιά απαγνξεχεηαη.  

Ζ δηάηαμε πξνυπνζέηεη αλαπεξία ή παξακφξθσζε ηνπ παζφληνο αλεμαξηήησο αλ 

νθείιεηαη ζε ππνθεηκεληθά ή αληηθεηκεληθά άδηθε πξάμε. Χο «αλαπεξία» ζεσξείηαη θάπνηα 

έιιεηςε ηεο ζσκαηηθήο, λνεηηθήο ή ςπρηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ (π.ρ. ηχθισζε, 

αθξσηεξηαζκφο πνδηνχ ή ρεξηνχ, κείσζε ηεο νξάζεσο θιπ.). Χο «παξακφξθσζε» λνείηαη θάζε 

νπζηψδεο αιινίσζε ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ηνπ πξνζψπνπ, ε νπνία θαζνξίδεηαη φρη 

αλαγθαία θαηά ηηο απφςεηο ηεο ηαηξηθήο, αιιά θαη ηηο αληηιήςεηο ηεο δσήο. 
950

  

Γελ απαηηείηαη ε αλαπεξία ή παξακφξθσζε λα θζάλεη κέρξη ζεκείνπ, ψζηε λα πξνθαιεί 

αηζζήκαηα απνζηξνθήο ή ζπκπάζεηαο ζηνπο ηξίηνπο, νχηε λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο 

ηξίηνπο. Βέβαηα θαηαξρήλ ε αλαπεξία ή παξακφξθσζε πξέπεη λα είλαη κφληκε θαη δηαξθήο. 

Καίηνη δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί, εληνχηνηο δχζθνια κπνξεί λα εκθαληζηεί, πεξίπησζε φπνπ 

κπνξεί λα επεξεάδεη ην κέιινλ ηνπ πξνζψπνπ κηα πξνζσξηλή αλαπεξία ή παξακφξθσζε. Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβεί ζην κέηξν πνπ ε παξακφξθσζε ή ε αλαπεξία θαίηνη πξνζσξηλή, επεξεάδεη 

εληνχηνηο ην κέιινλ ηνπ πξνζψπνπ θαηά ηξφπν θαζνξηζηηθφ, π.ρ. φηαλ ν παζψλ πξνβάιιεη φηη 

ζηελ πξνζσξηλή απηή δηάξθεηα ράλεη κία πξνζθεξφκελε επλντθή επθαηξία. 

Ζ αλαπεξία ή παξακφξθσζε ηνπ πξνζψπνπ έρεη ζεκαζία, εθφζνλ επεξεάδεη ην κέιινλ 

ηνπ. Γελ απαηηείηαη βεβαηφηεηα δπζκελνχο επηξξνήο ζην κέιινλ ηνπ πξνζψπνπ. Αξθεί θαη απιή 

δπλαηφηεηα, θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ. 
951

 Χο κέιινλ λνείηαη ε επαγγεικαηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ηνπ πξνζψπνπ, εθφζνλ επεξεάδεηαη ηνχην απφ ηε δεκία, ηελ 

νπνία ζπλεπεία ηεο αδηθνπξαμίαο ππέζηε ην πξφζσπν. Γελ θαίλεηαη λα θαιχπηεηαη απφ ηελ ΑΚ 

931 ε πεξίπησζε κεγάιεο ειηθίαο γπλαίθαο πνπ έρεη νπιέο ζην πξφζσπν θαη δελ κπνξεί λα 

θπθινθνξήζεη δεκφζηα κε αηζζεηηθή άλεζε θαη γίλεηαη αληηθείκελν ζρνιίσλ, φρη επκελψλ.  

ηνλ επαγγεικαηηθφ - νηθνλνκηθφ ηνκέα, ε επηβάξπλζε ηνπ πξνζψπνπ κε αλαπεξία ή 

παξακφξθσζε απνηειεί αξλεηηθφ ζηνηρείν ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξναγσγήο 

                                                           
949

 Βι. ην δεχηεξν άξζξν ηνπ θπξσηηθνχ Ν. 1329/1983. Ακθηζβήηεζε επηθξαηνχζε, σζηφζν, θαη ππφ ην παιαηφ 

δίθαην. Βι. ελδεηθηηθά, ΔθΑζ 996/1976, ΝνΒ 24, ζ. 737, φπνπ θαη ζεκείσζε Η. ππξηδάθε. Ζ απφθαζε δέρζεθε, 

θαηά πιεηνςεθία, φηη ε δηάηαμε εθαξκφδεηαη θαη «επί γπλαηθφο ηεινχζεο ελ ρεξεία» θαη φρη κφλν ζε άγακε 

γπλαίθα. Σελ άπνςε απηή έθξηλε νξζή ν Η. ππξηδάθεο. Βι. επίζεο, Κ. Καπθά, Δλνρηθφλ Γίθαηνλ, 1949, η. Β ,́ ζ. 

548, ζηνλ νπνίν παξαπέκπεη ε κεηνςεθήζαζα γλψκε ηεο απφθαζεο. Όκσο, ν Κ. Καπθάο δελ απνθιείεη - 

ηνπιάρηζηνλ ξεηψο - ηελ αμίσζε απνδεκίσζεο ηεο «ελ ρεξεία ηεινχζεο γπλαηθφο».  

950
 ΑΠ 1073/2001, ΝνΒ 2002, ζει. 1835. 

951
 Βι. R. Veit – E. Veit, Das Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz, 1984, § 13 Δ 243 θαη Rummel, 

Kommentar zum Österreichischen ABGB, 1992, § 1326 αξ.7. 
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ησλ αλζξψπσλ. Οη δπζκελείο ζπλέπεηεο είλαη πεξηζζφηεξν έληνλεο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ 

δπζρεξεηψλ θαη ζηελφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Με άιια ιφγηα, νη βαξπλφκελνη κε αλαπεξία ή παξακφξθσζε θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν 

έλαληη ησλ αξηηκειψλ ζπλαδέιθσλ ηνπο λα βξεζνχλ εθηφο εξγαζίαο. 
952

 Έηζη, ππάξρνπλ 

επαγγέικαηα ζηα νπνία ε παξακφξθσζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ εξγαδφκελνπ απνηειεί ζνβαξφ 

εκπφδην ζηελ άζθεζή ηνπο ή θαη ηελ απνθιείεη (π.ρ. νπιή ζην πξφζσπν εζνπνηνχ, δπζκνξθία 

γπλαίθαο-θσηνκνληέινπ, δηαηαξαρέο ζηε θσλή ηξαγνπδίζηξηαο, δπζκνξθία πξνζψπνπ ζε 

ζεξβηηφξν εζηηαηνξίνπ). Δπηζεκαίλεηαη, πάλησο, φηη ε ζπλεπεία ηεο αλαπεξίαο ή 

παξακνξθψζεσο αληθαλφηεηα γηα εξγαζία, θαη εληεχζελ θηήζε εηζνδεκάησλ, δελ ηαπηίδεηαη 

αλαγθαίσο κε ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο ή παξακνξθψζεσο. Δίλαη δπλαηφ λα ππάξρεη κεγάιε 

αλαπεξία κε κηθξή φκσο επίπησζε ζηελ ηθαλφηεηα θηήζεσο εηζνδεκάησλ. 
953

  

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παζφληνο πξνζψπνπ, ηνλ νπνίν, γηα λα 

έρεη λνκηθή ζεκαζία, πξέπεη λα επεξεάδεη ε αλαπεξία ή ε παξακφξθσζε, ε λνκνινγία 

παξνπζηάδεη ηελ αθφινπζε εηθφλα. Δηδηθφηεξα ζπλαληψληαη νη εμήο δηαηππψζεηο:  

(α) «Δπεξεάδεηαη δπζκελψο ζπλεπεία ηεο παξακνξθψζεσο ηεο ηξαπκαηηζζείζεο 

ηξαγνπδίζηξηαο ε επαγγεικαηηθή θαη γεληθά ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηεο εμέιημε». 
954

  

(β) Ζ ελάγνπζα, ειηθίαο 23 εηψλ, εξγαδφηαλ σο ζχκβνπινο επηρεηξήζεσο θαη ε κφληκε εθ 

ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηεο βαξεθντα «ζα επεξεάδεη δπζκελψο ηελ επαγγεικαηηθή ηεο εμέιημε». 
955

  

(γ) Ο ηξαπκαηηζζείο εξγαδφηαλ σο κνπζηθφο θιάνπηνπ ζην δήκν Αζελαίσλ θαη ζπλεπεία 

ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ζηα ρείιε ζα είρε κεησκέλε απφδνζε σο κνπζηθφο. Κξίζεθε, φηη ε κφληκε 

παξακφξθσζε ζα απνηειέζεη ζνβαξφ εκπφδην ζηελ άζθεζή ηνπ σο άλσ επαγγέικαηφο ηνπ θαη 

«ζα επηδξάζεη δπζκελψο ζηηο κειινληηθέο θνηλσληθέο θαη ινηπέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπ θαη ζηελ ελ 

γέλεη θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε». 
956

 

(δ) πλεπεία ηεο δπζκνξθίαο ηνπ πξνζψπνπ ηξαπεδηθήο ππαιιήινπ «ζα επεξεαζηεί ε 

επαγγεικαηηθή – νηθνλνκηθή ηεο εμέιημε». 
957

  

                                                           
952

 M. Keller – Gabi – Bollinger, Haftpflichtrecht, η. Η, 1973 θαη η. ΗΗ, 1984, ζει. 88. 

953
 ΑΠ 1503/2000, ΔιιΓλε 2001, ζει. 1283. 

954
 ΔθΑζ 8167/1993, (αδεκ). 

955
 ΔθΑζ 391/1993, ΔππγθΓ 1993, ζει. 294. 

956
 ΔθΑζ 1291/1993, ΔππγθΓ 1993, ζει. 255 (260). 

957
 ΔθΑζ Ναππι 57/1993, ΔππγθΓ 1993, ζει. 297. 



ΗΗ. ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΚ 931 

 

 
 

338 

(ε) Ζ ελάγνπζα, άγακε γπλαίθα ειηθίαο 18 εηψλ, ππέζηε κφληκε παξακφξθσζε ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ αηπρήκαηνο. Κξίζεθε, φηη ε 

παξακφξθσζε ηεο παζνχζαο ζα «έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, 

νηθνγελεηαθέο θαη νηθνλνκηθέο». Με ηελ ίδηα απφθαζε επηζεκαίλεηαη, φηη νη δπζκελείο 

επαγγεικαηηθέο επηπηψζεηο ζπλίζηαληαη ζην φηη «ε παζνχζα δελ ζα κπνξεί κειινληηθψο λα 

αζθήζεη νξηζκέλα επαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ θαιαίζζεηε εκθάληζε, φπσο π.ρ. πσιήηξηα 

θαηαζηήκαηνο 
958

 ή κνληέιν».  

(ζη) Κξίζεθε, επίζεο, φηη κηα κφληκε αλαπεξία θαη παξακφξθσζε ζα επηδξνχζε ζε αξθεηφ 

βαζκφ ζην κέιινλ ηνπ παζφληνο, δειαδή ζηελ επαγγεικαηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπ 

εμέιημε. 
959

 

Ζ δπζκελήο επηξξνή ηεο αλαπεξίαο ή παξακνξθψζεσο ζηελ θνηλσληθή εμέιημε ηνπ 

πξνζψπνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, ζπλεπεία ησλ αλσηέξσ, πεξηνξίδνληαη νη 

δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζψπνπ (άλδξα ή γπλαίθαο αδηαθξίησο) λα ηειέζεη γάκν θαη, κέζσ απηνχ, λα 

βειηηψζεη ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε. Όπσο αλαπηχρζεθε εθηελέζηεξα, 
960

 θαηά ηηο 

αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ηνπ λνκνζέηε, κέζσ ηνπ γάκνπ επεξεάδεηαη ε θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ πξνζψπνπ. Με ηελ αλαπεξία ή παξακφξθσζε δπζρεξαίλεηαη ε ηέιεζε ηνπ 

γάκνπ θαη κέζσ απηνχ ε βειηίσζε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζέζεσο ηνπ πξνζψπνπ. Σνχην 

ζπληζηά δεκία, ε απνθαηάζηαζε ηεο νπνίαο ζθνπείηαη λα επέιζεη κέζσ ηεο απνδεκηψζεσο βάζεη 

ηεο ΑΚ 931. Μέζσ απηήο ζα εμηζνξξνπεζνχλ νη λέεο, ζπλεπεία ηεο αλαπεξίαο, δπλαηφηεηεο κε 

εθείλεο πνπ ζα ππήξραλ ρσξίο ηελ αλαπεξία. 

Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα ζεκειησζεί ε άπνςε πεξί ηεο βαζηκφηεηαο, θαηά ηελ ΑΚ 

931, αμηψζεσο ηεο αγακεο γπλαίθαο πνπ πθίζηαηαη αλαπεξία ή παξακφξθσζε γηα απνδεκίσζε, 

επεηδή εληεχζελ επεξεάδεηαη ε απνθαηάζηαζή ηεο ζην κέιινλ κε γάκν. Παξάιιεια αμηφινγε 

κεξίδα ηεο λνκνινγίαο 
961

 ζην κέηξν πνπ έθξηλε νξηζκέλε ηε ζρεηηθή αγσγή πξνρσξνχζε θαη 

ζηελ ελ φισ ή ελ κέξεη νπζηαζηηθή παξαδνρή ηεο. Σν ζέκα έθζαζε θαη ελψπηνλ ηνπ 

Αθπξσηηθνχ, 
962

 ην νπνίν ηάρζεθε κελ ππέξ ηεο εθαξκνγήο ηεο ΑΚ 931 ζηελ άλσ πεξίπησζε, 

                                                           
958

 ΔθΑζ 378/1993, ΔππγθΓ 1993, ζει. 291. 

959
 ΔθΑζ 364/1991, ΔππγθΓ 1993, ζει. 35. 

960
 Α. Κξεηηθφο, εκείσζε θάησ απφ ηελ ΑΠ 1320/1988, ΔιιΓλε 1990, ζει. 775 (777 επ.), κε πεξαηηέξσ 

παξαπνκπέο ζηελ αιινδαπή ζεσξία θαη λνκνινγία (θπξίσο απζηξηαθή θαη ειβεηηθή). 

961
 Πξνο ηελ νξζή απηή θαηεχζπλζε: ΔθΑζ 11184/1988, ΔππγθΓ 1990, ζει. 127, ΔθΑζ 10577/1987, ΔππγθΓ 

1990, ζει. 119, ΔθΗσαλ 97/1984, Αξκελ 1984, ζει. 457. 

962
 ΑΠ 1320/1988, ΔιιΓλε 1990, ζει. 775 θαη θάησ απφ ηελ απφθαζε ζεκείσζε Α. Κξεηηθνχ. 
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πιελ φκσο παξέπεκςε ηειηθά ην ζέκα ζηελ Οινκέιεηα ιφγσ ηνπ γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο. 

Σειηθά ε Οινκέιεηα, 
963

 κε πιεηνςεθία κηαο ςήθνπ, έθξηλε, φηη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο 

πξνίθαο ε άγακε γπλαίθα δελ κπνξεί λα πξνβάιιεη ηελ εθ ηεο ΑΚ 931 αμίσζε, αιιά έρεη κφλν 

αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ιφγσ εζηθήο βιάβεο γηα κείσζε ηεο δπλαηφηεηαο 

απνθαηαζηάζεψο ηεο κε γάκν απφ ηελ αλαπεξία ή παξακφξθσζε. Όκσο, ε παξαπάλσ 

αηηηνινγία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζρλή πιεηνςεθία αθήλεη ηθαλά πεξηζψξηα κεηαβνιήο ηεο 

ζέζεσο ηνπ Αθπξσηηθνχ πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε ζε κηα κειινληηθή επαλεμέηαζε ηνπ 

ζέκαηνο. 

2. ΠΕΡΙΠΣΨΙΟΛΟΓΙΑ 

Κιαζηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απνηεινχλ αθελφο νη απνηπρεκέλεο 

πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο ζε εζνπνηνχο θαη αθεηέξνπ ζσκαηηθέο βιάβεο ζε αζιεηέο ή ελ ελεξγεία 

ζηξαηησηηθνχο. 
964

  

Άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ, θαηά ηε λνκνινγία, ζπληζηνχλ αλαπεξία ή παξακφξθσζε, είλαη νη 

αθφινπζεο: νπιέο ζην ζψκα θαη θπξίσο ζηα ρέξηα ή ζην κέησπν, κφληκε ειαθξά εξπζξίαζε ζε 

ηκήκα ηνπ δέξκαηνο, ηχθισζε εμαηηίαο βιάβεο ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν νθζαικψλ ή κείσζε ηεο 

νξάζεσο, αιινίσζε ηεο εθθξάζεσο ηνπ πξφζσπνπ ζπλεπεία ηεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο κχηεο, 

εκθαλήο ρσιφηεηα ή δπζρέξεηα θαηά ην βάδηζκα, βξάρπλζε ηνπ θάησ άθξνπ θαηά νξηζκέλα 

εθαηνζηά, εκθαλήο δπζθνιία ή δηαηαξαρέο θαηά ηελ νκηιία, εκθαλήο αζπκκεηξία ηεο 

αλζξψπηλεο δηαπιάζεσο, αθξσηεξηαζκφο ηνπ ρεξηνχ ή ηνπ πνδηνχ, δπζκνξθία κεξνχ άγακεο 

γπλαίθαο (καζήηξηαο 16 εηψλ), κείσζε ηεο αθνήο, επηιεπηηθέο θξίζεηο, θσθφηεηα, αιαιία, 

αιιεζσξηζκφο ησλ oθζαικψλ, 
965

 απψιεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ δαθηχισλ ηνπ ρεξηνχ, 
966

 

πξνβιεκαηηθή ρξήζε ελφο απφ ηα ρέξηα, 
967

 δηαξθείο ζεμνπαιηθέο δηαηαξαρέο ζπλεπεία 

ηξαπκαηηζκνχ θιπ.  

Δπίζεο, λνκνινγηθά έρεη γίλεη δεθηφ, φηη αλαπεξία ή παξακφξθσζε ζπληζηνχλ θαη νη εμήο 

πεξηπηψζεηο: κφληκε αλαπεξία νζθξήζεσο ιφγσ δηαηνκήο ησλ αληίζηνηρσλ λεχξσλ θαη 
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 ΟιΑΠ 15/1990, ΔιιΓλε 1990, ζει. 1602 = ΔππγθΓ 1990, ζει. 295. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, νη εμήο 

απνθάζεηο: ΔθΑζ 7725/1995, ΔιιΓλε 1997, ζει. 867 = ΝνΒ 1996, ζει. 997, ΑΠ 70/1994, ΔιιΓλε 1996, ζει. 78, 

ΔθΑζ 6914/1996, (αδεκ). 

964
 Δ. Αλαπιηψηε-Βαδαίνπ, Γεληθέο Αξρέο Ηαηξηθνχ Γηθαίνπ, 1993, ζ. 166.  

965
 Βι. OGH 14.03.1978, ZVR 1978, 291. 

966
 Βι. OGH 24.03.1961, ZVR 1961, 316.  

967
 Βι. OGH 08.01.1970, ZVR 1970, 181. 
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κεηαηξαπκαηηθέο θξίζεηο επηιεςίαο, 
968

 κε αλαζηξέςηκε βαξεθντα ησλ πςειψλ ζπρλνηήησλ, 
969

 

ξήμε βνιβνχ νθζαικνχ θαη ηξαχκα βιεθάξσλ θαη κεηψπνπ ηξαγνπδίζηξηαο 17 εηψλ 

εξγαδφκελεο ζε λπρηεξηλφ θέληξν, 
970

 κηα, ζπλεπεία ηξαπκαηηζκνχ, δηαθνξά ζηελ θίλεζε ηνπ 

άλσ ρείινπο ηνπ πξνζψπνπ θαη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ παζφληνο εξγαδφκελνπ σο κνπζηθνχ θιάνπηνπ ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ. 
971

  

3. ΑΤΣΟΣΕΛΕΙΑ ΑΞΙΨΗ ΑΚ 931; 

Α. ΔΙΑΣΑΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ  

 Ζ θαηλνκεληθά ζαθήο δηαηχπσζε ηεο ΑΚ 931, θαηά ηελ νπνία ε αλαπεξία ή 

παξακφξθσζε ηνπ παζφληνο ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε θαηά ηελ επηδίθαζε ηεο απνδεκίσζεο 

δεκηνχξγεζε έληνλα εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα. Σνχην θαίλεηαη απφ ηελ έξεπλα ηεο λνκνινγίαο 

θαη ηεο ζεσξίαο πνπ αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο. Πξηλ παξαηεζνχλ νη βαζηθέο ζέζεηο 

ηνπο αμίδεη, ζηελ πξνζπάζεηα πξνο απνθάιπςε ηεο ζεκαζίαο ηεο δηαηάμεσο, λα γίλνπλ νη 

αθφινπζεο επηζεκάλζεηο. 

 Ζ ΑΚ 931 είλαη εληαγκέλε ζην πεξί απνδεκηψζεσο θεθάιαην ηνπ ΑΚ θαη εηδηθφηεξα 

κεηά ηελ ΑΚ 929, πνπ αθνξά απνθαηάζηαζε πεξηνπζηαθήο δεκίαο θαη πξηλ απφ ηελ ΑΚ 932, 

πνπ αθνξά ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο. Ζ ΑΚ 931 θαίλεηαη 

λα αθνξά, φπσο ηνχην πξνθχπηεη απφ ηε ζπζηεκαηηθή ηεο ζέζε, απνθαηάζηαζε κέιινπζαο 

πεξηνπζηαθήο δεκίαο. 
972

 

 Ζ λνκηθή θχζε ηεο αμηψζεσο απφ ηελ ΑΚ 931, δειαδή αλ πξφθεηηαη γηα ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή αμίσζε απνδεκηψζεσο έρεη θαη πξαθηηθή αμία, ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 551/1915. χκθσλα κε ην ά. 16 ηνπ ηειεπηαίνπ 

απηνχ λφκνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ην Β.Γ. ηεο 24.07 - 25.08.1920, 

απηφο πνπ έπαζε αληθαλφηεηα απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ή, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ, νη θαηά ην 

ά. 6 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ζπγγελείο ηνπ έρνπλ δηθαίσκα λα εγείξνπλ ηελ αγσγή ηνπ θνηλνχ δηθαίνπ 

θαη λα δεηήζνπλ, ζχκθσλα κε ηα ά. 297 - 298 θαη 914 ΑΚ, πιήξε απνδεκίσζε, κφλν φηαλ ην 

αηχρεκα κπνξεί λα απνδνζεί ζε δφιν ηνπ εξγνδφηε ή ησλ πξνζηεζέλησλ απφ απηφλ πξνζψπσλ 
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 ΑΠ 839/1993, ΔιιΓλε 1995, ζει. 134. 

969
 ΔθΑζ 391/1993, ΔππγθΓ 1993, ζει. 294. 

970
 ΔθΑζ 8167/1993, (αδεκ). 

971
 ΔθΑζ 1291/1993, ΔππγθΓ 1993, ζει. 255 (260). 

972
 Βι. φκσο ηελ ΑΠ 289/2004, ΥξΗΓ 2005, ζει. 277 = ΝνΒ 2005, ζει. 284, ε νπνία ζεσξεί ηελ αμίσζε απφ ηελ 

ΑΚ 931 σο αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ θνηλσληθή απνδεκίσζε ηνπ παζφληνο ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ή 

ηεο παξακνξθψζεσο, ε νπνία δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο ΑΚ 929 θαη 932. 
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ή φηαλ δελ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηζρπφλησλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηνπο 

φξνπο αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο.  

Ζ θαηά ηελ ΑΚ 932 αμίσζε γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο δελ 

απνθιείεηαη ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο απφ ηελ εηδηθή ξχζκηζε ηνπ Ν. 551/1915. 

Δπνκέλσο, αλ ε αμίσζε ηεο ΑΚ 931 ζεσξεζεί φηη θαιχπηεη πεξηνπζηαθή δεκία, ηφηε εκπίπηεη 

ζηε ξχζκηζε ηνπ Ν. 551/1915, φρη φκσο αλ αθνξά ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. 

Έγηλε δεθηφ ζηε λνκνινγία 
973

 φηη ε αμίσζε απφ ηελ ΑΚ 931 πξνβιέπεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, 

ε νπνία δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο ΑΚ 929 θαη 932 θαη δχλαηαη λα ζπξξέεη κε ηελ πξνβιεπφκελε  

απφ ηελ ηειεπηαία απηή δηάηαμε αμίσζε. Με ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 

αλαηξέζεθε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ, ε νπνία ζεψξεζε ηελ αμίσζε απφ ηελ ΑΚ 931 σο αμίσζε 

γηα πεξηνπζηαθή δεκία, ε νπνία εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 551/1915, δειαδή δελ 

κπνξνχζε λα αζθεζεί παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε δφινπ ηνπ εξγνδφηε ή ησλ πξνζηεζέλησλ 

πξνζψπσλ ή ινγσ κε ηεξήζεσο ησλ εηδηθψλ φξσλ αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ 

ζπλέηξεραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

 Πεξαηηέξσ, φπσο είλαη δηαηππσκέλε ε ΑΚ 931, θαίλεηαη λα αλαθέξεηαη ζε θάπνην άιιν 

πνζφ απνδεκηψζεσο, πνπ επηδηθάδεηαη γηα άιιε αηηία θαη ην πνζφ απηφ απμάλεηαη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, αλ ε αλαπεξία ή ε παξακφξθσζε επηδξά δπζκελψο ζην κέιινλ ηνπ 

παζφληνο. Γειαδή, θαηά ηε γξακκαηηθή ηνπιάρηζηνλ δηαηχπσζε, πξνυπνηίζεηαη ζεκειίσζε 

αμηψζεσο απνδεκηψζεσο ζε άιιε δηάηαμε.  

Πάλησο, ε ππάξρνπζα ζην λφκν δηαηχπσζε («ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε») ζπλήζσο δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ απνδεκηψζεσο. Σνχην, δηφηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πνζνχ απηήο είλαη ζπλάξηεζε ηεο απνδείμεψο ηεο. Αληηζέησο, ε δηαηχπσζε είλαη πεξηζζφηεξν 

νηθεία ζε πεξίπησζε πνπ ζην δηθαζηή θαηαιείπεηαη πεδίν δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, πνπ πξέπεη λα 

αζθεζεί θαηά ηελ έκθξνλα θξίζε ηνπ, κε βάζε νξηζκέλνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

είηε αλαθέξνληαη ζην λφκν, είηε έρνπλ δηαπιαζζεί λνκνινγηαθά. Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη κε ηε 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηεο ΑΚ 932. Ζ ΑΚ 931 έρεη, δειαδή, δηαηχπσζε, ε νπνία θαηά έλα 

κέξνο πξνζηδηάδεη ζε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο.  

Ζ ΑΚ 931 δελ απνηειεί ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Σνχην, δηφηη ηέηνηα 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΑΚ 932 θαη δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηφ, φηη ν λφκνο πξνβιέπεη 

ζπγθαιπκκέλα κε ηελ ΑΚ 931 θαη έλα άιιν είδνο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ιφγσ εζηθήο 
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 ΑΠ 289/2004, ΥξΗΓ 2006, ζει. 277. 
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βιάβεο. 
974

 Όκσο, έζησ θαη αλ θαίλεηαη, φηη αλαθέξεηαη ζε απνδεκίσζε γηα πεξηνπζηαθή δεκία, 

δελ ππνινγίδεηαη κε ηα κέηξα ηεο απνδεκηψζεσο. Έρεη, δειαδή, πεξηερφκελν θάπσο 

εξκαθξφδηην. Ζ δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπλδέεηαη εμάιινπ θαη κε ηελ κε ηθαλνπνηεηηθή 

εηθφλα πνπ εκθαλίδνπλ λνκνινγία θαη ζεσξία.  

Ζ δπζρέξεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ηεο αιεζνχο θχζεσο ηεο 

αμηψζεσο απφ ηελ ΑΚ 931 απνηππψλεηαη, φζνλ αθνξά ζην απζηξηαθφ δίθαην, ην νπνίν πεξηέρεη, 

αληίζηνηρε πξνο ηελ ΑΚ 931, δηάηαμε (§ 1326 ABGB), ζε κειέηε ηνπ Apathy.
 975

 Μεηαμχ ησλ 

ζέζεσλ πνπ ιακβάλεη ν ζπγγξαθέαο είλαη θαη φηη γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο αμηψζεσο 

απνδεκηψζεσο γηα ηελ παξεκπφδηζε ηνπ θαιχηεξνπ κέιινληνο (§ 1326 ABGB), ζπλεπεία ηεο 

παξακνξθψζεσο, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: Αλ ν θαηαξρήλ πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαθπγφλησλ 

εηζνδεκάησλ είλαη κελ δπλαηφο, αιιά ηφζν αλαζθαιήο θαη θαηά ην χςνο κε ππνινγηζηφο, ηφηε, 

αλ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο επζχλεο, αξκφδεη ε αμίσζε ηεο § 1326 ABGB 

(αληίζηνηρε ηεο ΑΚ 931). Αλ, αληηζέησο, θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ δχλαηαη λα 

πξνζδηνξηζηεί δηαθπγφλ εηζφδεκα σο ζπλέπεηα ζσκαηηθήο βιάβεο, θαηά ηξφπν ψζηε λα δχλαηαη 

λα γίλεη ιφγνο γηα πξαγκαηηθή πεξηνπζηαθή δεκία, ηφηε ε απνδεκίσζε πξνζδηνξίδεηαη θαηαξρήλ 

θαηά ηελ § 1325 ABGB (αληίζηνηρε ηεο ΑΚ 929). 

 Οξζψο, θαηά ηε γλψκε καο, ε θξαηνχζα λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο νπζίαο 
976

 θαη, 

κέρξη πξφηηλνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 
977

 δερφηαλ φηη ε ΑΚ 931 απνηειεί ζεκέιην γηα απηνηειή 

αμίσζε πξνο απνθαηάζηαζε κειινληηθήο, αιιά κε δπλάκελεο λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο 

πεξηνπζηαθήο δεκίαο, δηφηη ε αλαπεξία ή ε παξακφξθσζε ζα πξνθαιέζεη ζην κέιινλ βάζηκεο 

δπζρέξεηεο, θπξίσο, ζηελ επαγγεικαηηθή-νηθνλνκηθή πξφνδφ ηνπ. Δλφςεη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

απηνχ, ην νπνίν ε λνκνινγία πξνζδίδεη ζηελ ΑΚ 931, γηα ηελ πιεξφηεηα ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο 
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 Βι. φκσο παξφι’ απηά ηελ ΑΠ 289/2004, ΥξΗΓ 2005, ζει. 277. 
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 Ζ κειέηε ηνπ Apathy πνπ δεκνζηεχεηαη ζην: Festschrift ηνπ Rudolf Strasser (1993), ζ. 1 επ., κε ηίηιν 

Historisches und Dogmatisches zur Entschädigung für die Verhinderung des besseren Fortkommens (§ 1326 

ABGB).  
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 ΔθΑζ 705/2003, ΔππγθΓ 2003, ζει. 435, ΔθΑζ 6159/2003, ΔππγθΓ 2003, ζει. 618, ΔθΑζ 1799/2001, 

ΔππγθΓ 2002, ζει. 303, ΔθΘεζ 785/2001, ΔππγθΓ 2002, ζει. 630, ΔθΘεζ 215/2000, ΔππγθΓ 2000, ζει. 410, 

ΔθΘεζ 2268/1999, ΔππγθΓ 2001, ζει. 41 = Αξκελ 2002, ζει. 213, ΔθΑζ 4652/1998, ΔιιΓλε 1998, ζει. 1348, 

ΔθΑζ 2598/1999, ΔιιΓλε 2001, ζει. 176, ΔθΘεζ 2254/1999, Αξκελ 2000, ζει. 625, ΔθΑζ 6162/2000, ΔππγθΓ 

2001, ζει. 218, ΔθΚεξθ 173/2000, ΔππγθΓ 2001, ζει. 510. 

977
 ΑΠ 526/2006, ΔιιΓλε 2006, ζει. 998, ΑΠ 1379/2004, ΥξΗΓ 2005, ζει. 327, ΑΠ 197/2004, ΔιιΓλε 2004, ζει. 

1349, ΑΠ 1466/2003, ΥξΗΓ 2004, ζει. 324, ΑΠ 78/2002, (αδεκ), ΑΠ 1599/2002, ΔππγθΓ 2003, ζει. 370. Βι. 

φκσο ΑΠ 289/2004, ΥξΗΓ 2005, ζει. 277, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ αμίσζε απφ ηελ ΑΚ 931 σο αμίσζε γηα 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο ΑΚ 929 θαη 932. 
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αγσγήο, κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη απνδεκίσζε κε βάζε ηελ ΑΚ 931, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε 

απηή θαηά ηξφπν ζαθή θαη νξηζκέλν, φηη ε απνδεκίσζε πνπ επηδηψθεηαη είλαη ζπλέπεηα, φρη 

απιψο ηεο αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία θαη απφθηεζεο απφ απηήλ εηζνδεκάησλ, αθνχ ε 

απνθαηάζηαζε ηεο ηειεπηαίαο απηήο δεκίαο επηδηψθεηαη κέζσ ηεο ΑΚ 929, αιιά εηδηθψο 

ζπλέπεηα ηεο αλαπεξίαο ή παξακνξθψζεσο.  

Πξέπεη, δειαδή, λα εθηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο 

αλαπεξίαο ή παξακνξθψζεσο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηέηνηα ζπλέπεηα απνθιείεη ή πεξηνξίδεη ηελ 

επαγγεικαηηθή, νηθνλνκηθή ή θνηλσληθή εμέιημε ηνπ παζφληνο, θαζψο επίζεο πνηά θαη πφζε 

είλαη ε δεκία πνπ απηφο πθίζηαηαη εμαηηίαο ηεο παξακνξθψζεψο ηνπ. Απαηηείηαη, δειαδή, λα 

ζπληξέρνπλ πεξηζηαηηθά πέξα απφ εθείλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζεκειίσζε αμηψζεσλ κε βάζε 

ηηο ΑΚ 929 θαη 932. Πξφθεηηαη γηα ηδηάδνληα πεξηζηαηηθά, απφ ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ ηδηαίηεξνη ιφγνη θαη ηξφπνη, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ γελλψληαη δπζκελείο ζπλέπεηεο 

ζηελ νηθνλνκηθή πιεπξά ηεο κειινληηθήο δσήο ηνπ παζφληνο. Αλ ιείπεη ε αλαθνξά ηέηνησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, ε αγσγή απνδεκηψζεσο είλαη αφξηζηε θαηά ην ζρεηηθφ θνλδχιην. 
978

 

Ζ έξεπλα ηεο λνκνινγίαο αλαδεηθλχεη κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ αγσγψλ πνπ απνξξίπηνληαη 

γηα ηελ αηηία απηή. 
979

  

Ζ εθηεζείζα λνκνινγία δελ βξήθε αληαπφθξηζε ζηελ ζεσξία απφ ηελ νπνία 
980

 

απνδνθηκάζηεθε έληνλα. Δηδηθφηεξα, απφ ηε λέα ζεσξία, ηνλίδεηαη φηη ε ΑΚ 931 είλαη 

ζεσξεηηθά πεξηηηή δηάηαμε. Σνχην γηαηί ε κειινληηθή δεκία ηνπ παζφληνο θαιχπηεηαη ήδε βάζεη 

ησλ ΑΚ 298 θαη 929 εδ. α΄. Καηά ηελ άπνςε απηή, ε χπαξμε ηεο δηαηάμεσο δηαζψδεηαη απφ κηα 

ελππάξρνπζα ζε απηή λνκνζεηηθή ππνγξάκκηζε, ελφςεη ηνπ φηη ηα δηθαζηήξηα δελ θεκίδνληαη 

γηα ηελ «απινρεξηά» ηνπο ζε ζέκαηα επηδίθαζεο απνδεκηψζεσο γηα αλαπεξία ή παξακφξθσζε. 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ άπνςε απηή, ηνλίδεηαη φηη ε ΑΚ 931 δελ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία λέαο 

απηνηεινχο αμηψζεσο, αιιά πξνυπνζέηνληαο ηελ ζεκειίσζε ηεο αμίσζεο ήδε ζην ά. 929 ΑΚ 
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 Βι. Η. ππξηδάθε, φ.π., ζει. 41. 
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 ΑΠ 840/1998, ΝνΒ 2000, ζει. 34, ΑΠ 197/2004, ΔιιΓλε 2004, ζει. 1349, ΔθΘεζ 215/2000, ΔππγθΓ 2000, 

ζει. 410, ΔθΘεζ 2268/1999, ΔππγθΓ 2001, ζει. 41. Τπάξρνπλ θαη απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο, αληηζέησο, θξίζεθε 

νξηζκέλν ην ζρεηηθφ θνλδχιην ηεο απνδεκηψζεσο, θαίηνη γηα ηελ νξζφηεηα νξηζκέλσλ απφ απηέο κπνξεί λα έρεη 

θαλείο επηθπιάμεηο. Βι. ελδεηθηηθψο ΑΠ 330/2005, ΔιιΓλε 2006, ζει. 1348, ΑΠ 122/2006, ΔιιΓλε 2007, ζει. 117 

= ΔππγθΓ 2006, ζει. 537, ΔθΗσαλ 22/2006, Δπη.Γηθ.Η.Α. 2007, ζει. 156, ΔθΑζ 5218/2001 ΔππγθΓ 2001, ζει. 

644, ΔθΚεξθ 173/2000, ΔππγθΓ 2001, ζει. 510. 

980
 Φ. Γσξήο, εκείσζε θάησ απφ ηελ ΑΠ 840/1998, ΝνΒ 2000, ζει. 34 επ., 36 επ. Π. Κνξλειάθεο, Δηδηθφ 
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απεπζχλεη λνπζεζία ζην δηθαζηήξην ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε ιήςεσο ππφςε ηεο αλαπεξίαο 

ή παξακνξθψζεσο θαηά ηελ επηδίθαζε ηεο απνδεκηψζεσο.  

Τπνζηεξίδεηαη, δειαδή, φηη ε ΑΚ 931 απνηειεί θαζνδεγεηηθφ θαλφλα γηα ηνλ δηθαζηή, 

ψζηε απηφο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο απνδεκηψζεσο λα ιάβεη ππφςε ηηο δπζκελείο 

επηπηψζεηο ηεο αλαπεξίαο/παξακνξθψζεσο ζην κέιινλ ηνπ παζφληνο. 

Καηά ηελ αληίζεηε απηή άπνςε, ε λνκνινγία ηνπ ΑΠ είλαη δνγκαηηθά κεηέσξε. Ζ 

απνδεκίσζε πνπ παξέρεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε πιηθψλ δεκηψλ (ΑΚ 297, 298, 914, 929) είλαη 

εμ νξηζκνχ πιήξεο θαη απνζθνπεί ζην λα απνθαηαζηήζεη θαη κάιηζηα νιφθιεξε εθείλε ηελ 

πεξηνπζηαθή δεκία, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην δεκηνγφλν γεγνλφο. Δίλαη αδχλαην, θαηά ηελ άπνςε 

απηή, λα ππάξμεη δεκία πνπ δελ κπνξνχζε λα απνθαηαζηαζεί δπλάκεη ηεο ΑΚ 929 ή ηεο ΑΚ 932 

ψζηε λα ηεζεί ζέκα απνθαηάζηαζήο ηεο δπλάκεη ηεο ΑΚ 931. Απφ άιιε, ζπλαθή πξνο ηελ 

πξνεγνχκελε, άπνςε πνπ αξλείηαη ηνλ απηνηειή ραξαθηήξα ηεο απνδεκηψζεσο θαηά ηελ ΑΚ 

931 ηνλίδεηαη, φηη ν ζθνπφο ηεο ΑΚ 931 είλαη λα επηβάιιεη ζην δηθαζηή λα ιακβάλεη ηδηαίηεξα 

ππφςε ηελ αλαπεξία ή παξακφξθσζε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο, θαηά ηελ ΑΚ 929 εδ. 

α΄, απνδεκηψζεσο ηνπ ζχκαηνο γηα ηελ κειινληηθή δεκία ηνπ.  

Δμάιινπ ζχκθσλα κε άιιε, πην ηνικεξή άπνςε, ε ΑΚ 931 δελ ξπζκίδεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ζπγθεθξηκέλεο κειινληηθήο δεκίαο. Γελ εηζάγεη έλα δηαθνξεηηθφ πξαγκαηηθφ κε 

αληίζηνηρε δηαθνξνπνηεκέλε έλλνκε ζπλέπεηα έλαληη ηεο ξχζκηζεο ησλ ΑΚ 914 θαη 929. Ζ ΑΚ 

931 έρεη ραξαθηήξα θαζνδεγεηηθνχ θαλφλα γηα ην δηθαζηήξην θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

έθηαζεο ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα επηδηθάζεη. Πξφθεηηαη «γηα απνθαηάζηαζε κε 

απνδεηθλπφκελεο δεκίαο, νχηε θαλ πξναπνδεηθλπφκελεο κειινληηθήο δεκίαο». 
981

  

 Τπνζηεξίρζεθε,
 982

 φηη νξζή είλαη ε θξαηνχζα ζηε λνκνινγία άπνςε, φρη σο πξνο ηελ 

απηνηέιεηα ή κε ηεο αμίσζεο, φζν σο πξνο ηελ αλάγθε δηαπηζηψζεσο ησλ ηδηαδφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκηψζεσο. Με άιια ιφγηα, ε 

ΑΚ 931 «δελ είλαη αμίσζε απηνηειήο, αιιά κέξνο ηεο θαηά ηελ ΑΚ 929 απνδεκηψζεσο, ην 

νπνίν επηδηθάδεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ ηδηάδνληα πεξηζηαηηθά, πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ επίηαζε 

ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ δξάζηε». 
983

 

ηα λνζήιηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξφζιεςε απνθιεηζηηθήο λνζνθφκνπ, φηαλ νη 

πεξηζηάζεηο ην επηβάιινπλ. Ο ηξαπκαηηζζείο απφ αδηθνπξαμία ηξίηνπ πνπ δέρεηαη ηηο αλαγθαίσο 
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 Βι. γηα ηηο απφςεηο απηέο, Α. Κξεηηθφ, φ.π., 2008, ζει. 297 § 126, φπνπ θαη πεξαηηέξσ παξαπνκπέο. 
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απμεκέλεο πεξηπνηήζεηο ηεο κεηέξαο ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, δηθαηνχηαη λα 

απαηηήζεη απφ ηνλ ππφρξεν σο απνδεκίσζε, ην πνζφ πνπ ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη 

ζε ηξίηνλ πνπ γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξνζιάκβαλε, έζησ θαη αλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

νπδέλ πνζφ θαηέβαιε ζηε κεηέξα ηνπ. Γελ απαηηείηαη ε επίθιεζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο γηα ηελ 

αλάγθε πξφζιεςεο λνζνθφκνπ. 
984

 

Β. ΤΓΦΡΟΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  

 Ο Άξεηνο Πάγνο κε ηελ ππ’αξηζκ. 670/2006 
985

 απφθαζή ηνπ γηα πξψηε θνξά 

πξνζπάζεζε λα πξνζδψζεη κηα δηαθνξεηηθή εξκελεπηηθή δηάζηαζε ζηελ ΑΚ 931, ε νπνία 

αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζην πλεχκα ηεο θαη θαζηζηά εθαξκφζηκε ηε δηάηαμε. Ζ λέα απηή 

εξκελεία απνθεχγεη θαη ηηο θαη’ νηθνλνκία επηεηθείο ιχζεηο, ζηηο νπνίεο θαηέθεπγε ε παιαηφηεξε 

λνκνινγία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζψζεη ηελ πιεξφηεηα ηεο αγσγήο ζηελ νπνία δελ 

αληαπνθξηλφηαλ θαη κε ηα θξηηήξηα πνπ ε ίδηα είρε δηακνξθψζεη. Tέηνην παξάδεηγκα απνηειεί 

θαη ε απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 122/2006 
986

 κε ηελ νπνία θξίζεθε νξηζκέλε ε αγσγή κε 

βάζε ηελ ΑΚ 931. Αληηκεησπίδεη πιένλ ηελ αλαπεξία ή παξακφξθσζε σο βιάβε ηνπ ζψκαηνο ή 

ηεο πγείαο θαζεαπηή, αλεμάξηεηα απφ πξφθιεζε πεξηνπζηαθήο δεκίαο, ε νπνία ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο θαη δελ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζζεί.  

Αλ ην ζχκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κπνξεί λα απνδείμεη πεξηνπζηαθή δεκία 

ζπλεπεία ηεο αλαπεξίαο ή παξακνξθψζεσο, ηφηε ε δεκία απηή δχλαηαη λα αμησζεί κέζσ ηεο ΑΚ 

929. Σν, θαηά ηελ ΑΚ 931, επηδηθαδφκελν ζηνλ παζφληα εχινγν ρξεκαηηθφ πνζφ ιακβάλεη 

θπξίσο ππφςε ηελ αλαπεξία ή παξακφξθσζε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο παξακέηξνπο (π.ρ. ειηθία, 

θχιν, θιίζεηο θιπ.). 
987

 Ζ πνξεία ηνπ ρξφλνπ ζα δείμεη ηηο πξννπηηθέο ηεο λέαο απηήο  

λνκνινγηαθήο θαηεπζχλζεσο πνπ ράξαμε ε ΑΠ 670/2006. 
988
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 ΑΠ 670/2006, ΝνΒ 2006, ζει. 1469 = ΔππγθΓ 2006, ζει. 136 = ΥξΗΓ 2006, ζει. 698. 
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 ΑΠ 122/2006, ΔιιΓλε 2007, ζει. 117. 
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ζει. 20 = ΥξΗΓ 2007, ζει. 216, ΑΠ 267/2006, ΥξΗΓ 2007, ζει. 788, ΑΠ 2072/2006 (αδεκ), ΑΠ 381/2007, (αδεκ), 

ΑΠ 762/2007, (αδεκ), ΑΠ 774/2007, ΝνΒ 2007, ζει. 2159 = Δπη.Γηθ.Η.Α. 2007, ζει. 154, ΑΠ 776/2007 (αδεκ), ΑΠ 

778/2007, (αδεκ), ΑΠ 154/2007 (αδεκ), ΑΠ 1603/2007 (αδεκ), ΑΠ 514/2007, ΔππγθΓ 2007, ζει. 481 θαη ΑΠ 

1909/2007, ΔππγθΓ 2007, ζει. 543. 
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 Εήηεκα πξνθχπηεη σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ επηδξά ζην θνλδχιην ηεο, θαηά ηελ ΑΚ 931, 

ρξεκαηηθήο παξνρήο ε ζπληξέρνπζα, θαηά ηελ ΑΚ 300, ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ παζφληνο ή 

ησλ πξνζψπσλ γηα ηα νπνία απηφο επζχλεηαη, δειαδή αλ ζα ζπλεθηηκεζεί ην πνζνζηφ 

ππαηηηφηεηαο ή ζα γίλεη κείσζε ηνπ πνζνχ αλάινγε κε ην πνζνζηφ ζπλππαηηηφηεηαο. Μάιινλ 

νξζφηεξε θαίλεηαη ε πξψηε άπνςε ιφγσ ηεο εγγχηεηαο ηνπ πνζνχ ηεο ΑΚ 931 πξνο ηελ αμίσζε 

ηεο ΑΚ 932. 
989

  

 Πξφβιεκα αλαθχπηεη, εηδηθφηεξα, ζην δήηεκα θαηά πφζνλ επεξεάδεηαη ε αμίσζε απφ 

ηελ ΑΚ 931 απφ ηνλ επαθνινπζήζαληα ζάλαην ηνπ παζφληνο πνπ είλαη ζπλέπεηα ηνπ αξρηθνχ 

ηξαπκαηηζκνχ. Με άιιε δηαηχπσζε, θαηά πφζν ν εθ ηνπ αηπρήκαηνο ζάλαηνο θαηαιχεη ηε 

γελλεζείζα αμίσζε ή ε κεηά πηζαλφηεηαο, θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, 

πξνβιεπφκελε εθ ηνπ αηπρήκαηνο επηβίσζε ηνπ ππνζηάληνο αλαπεξία ή παξακφξθσζε 

απνηειεί πξνυπφζεζε γελέζεσο ηεο αμηψζεσο ηνπ παζφληνο απφ ηελ ΑΚ 931.  

Όπσο έρεη ε δηαηχπσζε ηεο ΑΚ 931 αλαθέξεηαη ζηε ζπλήζε-ηππηθή πεξίπησζε πξνζψπνπ 

πνπ, παξφιε ηελ αλαπεξία ή παξακφξθσζε πνπ ππέζηε απφ ηελ αδηθνπξαμία, θαηά θαλφλα, δελ 

επεξεάδεηαη ε νκαιή δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ρσξίο βέβαηα λα κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ άιιεο 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ε αλαπεξία θπξίσο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ παζφληνο. Όηαλ φκσο απφ ηελ αδηθνπξαμία πξνθαινχληαη εθηφο απφ ηελ 

παξακφξθσζε ή αλαπεξία, θαη άιιεο ζνβαξέο ζπλέπεηεο, νη νπνίεο απνθαζηζηηθά επεξεάδνπλ 

ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ παζφληνο, ηφηε θαίλεηαη δχζθνιν λα ππνζηεξηρζεί ε βαζηκφηεηα ηεο 

αμηψζεσο απφ ηελ ΑΚ 931.  

Σνχην θαίλεηαη ζην παξαθάησ παξάδεηγκα: Μνηνζπθιεηηζηήο εκπιέθεηαη ζε ηξνραίν 

αηχρεκα κε απνηέιεζκα λα ππνζηεί ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθψζεηο ζηα θάησ άθξα θαη ζην 

θξαλίν. Καηά ηε λνζειεία ηνπ ζην λνζνθνκείν πθίζηαηαη κεξηθφ αθξσηεξηαζκφ ηνπ αξηζηεξνχ 

άθξνπ (πνδηνχ) θαη παξάιιεια εκθαλίδεη θξαληνεγθεθαιηθά πξνβιήκαηα ζε βαζκφ πνπ 

θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε καθξά λνζειεία γηα δηάζηεκα δχν εηψλ, νπφηε ζπλεπεία ησλ ηειεπηαίσλ 

θαη απνζλήζθεη. Δξσηάηαη ζηελ άλσ πεξίπησζε, αλ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε βαζηκφηεηα 

θνλδπιίνπ απνδεκηψζεσο απφ ηελ ΑΚ 931, ελφςεη ησλ ζθέςεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ γηα ην ζθνπφ 

ηεο αμηψζεσο απφ ηελ ΑΚ 931. Οξζή απάληεζε θαίλεηαη λα είλαη κάιινλ ε αξλεηηθή, ηδίσο 

ελφςεη ησλ ζνβαξψλ θξαληνεγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ πνπ δελ δεκηνχξγεζαλ βάζηκεο ειπίδεο 

επηβηψζεσο ηνπ παζφληνο.  
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Δλδηαθέξνλ ελ πξνθεηκέλσ εκθαλίδνπλ ηα αθφινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία 

απαζρφιεζαλ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα: Ο ηξαπκαηηζζείο πεξηέπεζε ζε θαηάζηαζε «θψκαηνο» 

γηα δχν πεξίπνπ έηε θαη ηειηθψο πέζαλε ππνθχςαο ζηα ηξαχκαηά ηνπ. Σν Δθεηείν 
 990

 απέξξηςε 

ηελ αμίσζε ηνπ παζφληνο απφ ηελ ΑΚ 931, κε ηελ αηηηνινγία φηη ε αλαπεξία ηνπ δηήξθεζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, δειαδή δχν κφλν έηε θαη δελ ήηαλ δηαξθήο θαη κφληκε. Ζ αηηηνινγία, φκσο, 

απηή δελ θαίλεηαη νξζή. Σνχην γηαηί ην θξίζηκν δελ είλαη ε δηάξθεηα ηεο αλαπεξίαο, αιιά ε 

δπλαηφηεηα επηβηψζεσο ηνπ παζφληνο, παξά ηελ αλαπεξία ηνπ, φηαλ ε επηβίσζε απηή εμ άιισλ 

αηηηψλ δελ θαίλεηαη επαξθψο εμαζθαιηζκέλε.  

Οξζφηεξε είλαη φκσο ε άπνςε, 
991

 ε νπνία εδψ θαη αξθεηά ρξφληα θαίλεηαη φηη είλαη ε 

θξαηνχζα ζην απζηξηαθφ δίθαην, δειαδή θαηά πφζνλ ε αμίσζε απφ ηελ § 13 ηνπ απζηξηαθνχ 

EKGH, αληίζηνηρε ηεο ΑΚ 931, επεξεάδεηαη απφ ηελ ζαλάησζε ηνπ παζφληνο, νθεηιφκελε ζε 

ιφγν άζρεην πξνο ην αηχρεκα. Γέρεηαη ην αλεπεξέαζην θαη ην θιεξνλνκεηφ, αλ δελ 

εηζπξάρζεθε ή δελ επηδηψρζεθε απφ ηνλ παζφληα θαη φηη, αλ εηζπξάρζεθε, δελ αλαδεηείηαη. Σα 

ίδηα πξέπεη λα ηζρχζνπλ θαη ζην ειιεληθφ δίθαην. 

 Δίλαη, πάλησο, άμην επηζεκάλζεσο, φηη θαη ζήκεξα αθφκε, ππφ ηελ § 1326 ηνπ 

απζηξηαθνχ ΑΚ, ε θξαηνχζα ζηε λνκνινγία θαη ηελ ζεσξία άπνςε εμαθνινπζεί λα δέρεηαη φηη, 

νη ζπλεπεία αλαπεξίαο ή παξακνξθψζεσο, πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο φρη κφλν γπλαηθψλ, αιιά 

θαη αλδξψλ γηα ηέιεζε γάκνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ άλσ δηάηαμε πνπ είλαη αληίζηνηρε ηεο ΑΚ 

931, κνινλφηη ππφ ηνλ απζηξηαθφ ΑΚ ιείπεη ζεζκφο αλάινγνο ηεο πξνίθαο.  

 Πεξαηηέξσ, ε ΑΚ 931 εθαξκφδεηαη, έζησ θαη αλ ν παζψλ θαηά ην ρξφλν ηεο αλαπεξίαο ή 

παξακνξθψζεσο ήηαλ κλεζηεπκέλνο, ζπκβηνχζε κε πξφζσπν ηνπ άιινπ θχινπ ή δηαηεξνχζε κε 

ηέηνην πξφζσπν απιψο θηιηθέο ζρέζεηο 
992

 Τπνζηεξίδεηαη, φηη ε ΑΚ 931 εθαξκφδεηαη έζησ θαη 

αλ ε παξακφξθσζε κπνξεί λα αξζεί κεηά απφ νξηζκέλν ρξφλν κε πιαζηηθή εγρείξεζε. Αξθεί φηη 

ε κεησκέλε ηθαλφηεηα γηα ηέιεζε γάκνπ είλαη δεδνκέλε γηα ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

φηη έζησ θαη κηα ειαθξά παξακφξθσζε θαηαιείπεηαη κε ηε κνξθή δηαξθνχο ζπλέπεηαο.  

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζεκειίσζε αμηψζεσο απνδεκηψζεσο ηεο ΑΚ 931 κπνξνχλ λα 

ζπληξέρνπλ θαη ζε έλα παηδί, ρσξίο λα απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκφο ηνπ 

επαγγέικαηνο ζην νπνίν απηφ ζα επηδνζεί θαη αλ ζα θζάζεη ελ γέλεη ζε κηα ειηθία θαηά ηελ 

νπνία λα δχλαηαη λα αζθήζεη θάπνην επάγγεικα.  
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 ΔθΛαξ 919/2005, ΔππγθΓ 2006, ζει. 283. 

991
 P. Apathy, Das Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz, 1992, § 13 π. αξ. 55 β .́ 

992
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 Γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο αμηψζεσο απνδεκίσζεο απφ ηελ ΑΚ 931 πξέπεη ε δεκία λα 

νθείιεηαη ζηελ αλαπεξία ή παξακφξθσζε θαη φρη ζε άιια αίηηα. Ζ κεηαγελέζηεξε επηδείλσζε 

ηεο πγείαο ηνπ παζφληνο πνπ νδήγεζε ζηελ εκθάληζε λέαο πξφζζεηεο αλαπεξίαο ή 

παξακνξθψζεσο, θαηά ηξφπν πνπ δελ κπνξνχζε απφ ηελ αξρή λα πξνβιεθζεί, δχλαηαη λα 

ζεκειηψζεη πεξαηηέξσ αμίσζε απνδεκηψζεσο βάζεη ηεο ΑΚ 931. 
993

  

Οξζψο, έγηλε δεθηφ κε ηελ πξφζθαηε ΑΠ 1631/2010, 
994

 φηη «ε αλαπεξία ή ε 

παξακφξθσζε πνπ πξνμελείηαη ζηνλ παζφληα, αλεμαξηήησο θχινπ, εθηφο απφ ηελ επίδξαζε πνπ 

κπνξεί λα αζθήζεη ηφζν ζην χςνο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, πνπ ζα ζηεξείηαη ν παζψλ ζην 

κέιινλ ή ζα μνδεχεη επηπιένλ εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ, φζν θαη ζην χςνο ηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, πνπ ζα επηδηθαζζεί γηα ηελ εζηθή βιάβε ηνπ, κπνξεί λα ζεκειηψζεη 

θαη απηνηειή αμίσζε γηα απνδεκίσζή ηνπ, αλ επηδξά ζην κέιινλ ηνπ. Χο κέιινλ ηνπ παζφληνο 

λνείηαη ην νηθνλνκηθφ ηνπ κέιινλ. Γελ είλαη επηηξεπηφ λα ζπλαμηνινγεζεί θαη ε αλάγθε ηεο 

παζνχζαο λα απνθαηαζηαζεί κε γάκν». 
995

 Γελ απαηηείηαη θαηά ην ρξφλν ηεο πξνθιήζεσο ηεο 

αλαπεξίαο λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε πξφζεζε γάκνπ. Γελ θαίλεηαη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο 

ΑΚ 931 ζηελ πεξίπησζε γπλαίθαο άγακεο ειηθίαο 55 εηψλ, γηα ηελ νπνία έρνπλ ζρεδφλ 

κεδεληζηεί νη δπλαηφηεηεο γάκνπ.  

πγθεθξηκέλα, ην Αθπξσηηθφ δέρζεθε φηη ην Δθεηείν παξαβίαζε κε εζθαικέλε εξκελεία 

ηελ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ δηάηαμε ηνπ ά. 931 ΑΚ, αθνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο, πνπ 

αλαγλψξηζε φηη νθείιεη λα θαηαβιεζεί ζηνπο γνλείο γηα ινγαξηαζκφ ηεο αλήιηθεο θφξεο ηνπο 

(παζνχζαο), ψζηε λα κεηξηαζζεί ε δπζκελήο γηα ην κέιινλ επίδξαζε απφ ηελ ζπλαθή αλαπεξία 

ηεο, ζπλαμηνιφγεζε θαη ηελ αλάγθε ηεο λα απνθαηαζηαζεί κε γάκν, δειαδή αλεπίηξεπηα ηεο 

επηδίθαζε θαη γηα ηελ αηηία απηή απνδεκίσζε θαη γεληθφηεξα γηα δεκία κε πεξηνπζηαθή. 

πλεπψο, ην Δθεηείν ππέπεζε ζηελ πιεκκέιεηα ηνπ ά. 559 αξ. 19 ΚΠνιΓ θαη ε αζθεζείζα, απφ 

ηνπο γνλείο ηεο παζνχζαο, αλαίξεζε θξίζεθε βάζηκε. 

Β. ΦΕΗ ΑΚ 931 ΚΑΙ ΑΚ 932  

 Γίλεηαη γεληθά, νξζψο, δεθηφ, φηη ε ΑΚ 931 θαιχπηεη πεξηνπζηαθή δεκία ελψ ε ΑΚ 932 

κε πεξηνπζηαθή (εζηθή βιάβε). Τθίζηαληαη, σζηφζν, ζεκεία επαθήο θαη επηθαιχςεψο ηνπο, 

φπσο φηη θαη νη δχν αμηψζεηο ηθαλνπνηνχληαη κε ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αθξηβψο, 
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995
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ιφγσ θαη ηνπ πξαθηηθά δπζδηάθξηηνπ κεηαμχ ησλ δχν αμηψζεσλ, είλαη πξφδειν φηη (κπνξεί λα) 

πθίζηαηαη επηθάιπςή ηνπο. 

Παξάδεηγκα: Ο Α, ζπνπδαζηήο ζεαηξηθήο ζρνιήο, πθίζηαηαη ιφγσ αηπρήκαηνο 

παξακφξθσζε. Απηή επηδξά ζην κέιινλ ηνπ, αθνχ, θαη εάλ αθφκα γίλεη εζνπνηφο, ζα είλαη 

πεξηνξηζκέλνο ν θχθινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Σπγρξφλσο πθίζηαηαη θαη εζηθή βιάβε, ηδίσο 

ιφγσ ηεο απνγνήηεπζεο πνπ ε παξακφξθσζε ζα ηνπ πξνθαιέζεη θαη ζα επεξεάζεη ην κέιινλ ηνπ 

σο εζνπνηνχ. Θα επηδηθαζηεί ζηνλ Α απνδεκίσζε θαηά ηελ ΑΚ 931 θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

γηα ηελ απνγνήηεπζή ηνπ θαηά ηελ ΑΚ 932; 996  

Καηά ηε λνκνινγία ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε (ρ) πξέπεη λα αθαηξεζεί απφ ην πνζφ (α) ηεο 

απνδεκηψζεσο. Σέηνηνπ είδνπο θαζαξά αξηζκεηηθά ζρήκαηα δελ είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ. 

Ο δηθαζηήο πξέπεη λα έρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα γηα ηνλ ηειηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο 

απνδεκηψζεσο θαηά ηελ ΑΚ 931 θαη ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαηά ηελ ΑΚ 932. Ο θίλδπλνο 

ηεο απζαηξεζίαο κπνξεί λα απνθεπρζεί, εάλ ν δηθαζηήο έρεη πάληα θαηά λνπ ηελ 

απνθαηαζηαηηθή ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο, ελ πξνθεηκέλσ ηελ άκβιπλζε ησλ δπζκελψλ 

επηπηψζεσλ ηεο παξακφξθσζεο/αλαπεξίαο ηνπ παζφληνο θαη φρη ηε δεκηνπξγία επθαηξίαο 

πινπηηζκνχ ηνπ.  

Άμηα κλείαο είλαη ζην πιαίζην απηφ ε ππ’ αξηζκ. 739/1996 
997

 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Ζ εθ ηνπ άξζξνπ 931 ΑΚ αμίσζε θαη ε εθ ηνπ άξζξνπ 932 ΑΚ ηνηαχηε 

είλαη πξνο ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο θαη σο εθ ηνχηνπ ε εχινγε απνδεκίσζε κπνξεί λα 

επηδηθαζηεί κε εληαίν ρξεκαηηθφ πνζφ [...] Δπνκέλσο, θαη’ ά. 297, 298, 914, 929 θαη 930 § 3 ΑΚ 

δηθαηνχρνο ηεο απνδεκηψζεσο είλαη ην πξφζσπν πνπ δεκηψζεθε ακέζσο απφ ηελ αδηθνπξαμία».  

Καίξηαο ζεκαζίαο είλαη θαη ε πξφζθαηε ΑΠ 177/2008, 
998

 ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Δίλαη 

απηνηειήο ε αμίσζε απνδεκίσζεο, ιφγσ αλαπεξίαο ή παξακφξθσζεο πνπ επηδξά ζην 

νηθνλνκηθφ κέιινλ ηνπ παζφληνο (ΑΚ 931). Αλαθέξεηαη ζε δεκία πνπ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί 

εληειψο κε ηηο παξνρέο απφ ηηο ΑΚ 929 θαη 932, εθφζνλ ζπληξέρνπλ πεξαηηέξσ «ηδηάδνληα» 

πεξηζηαηηθά, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ηδηαίηεξνη ιφγνη θαη ηξφπνη, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ 

επέξρνληαη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκηθή πιεπξά ηεο κειινληηθήο δσήο ηνπ. πξξέεη 

ζπλεπψο κε απηέο ηηο αμηψζεηο.  
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Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ΑΠ 268/2008, 
999

 ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Ζ επηδίθαζε κε 

ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ηνπ 

ηξαπκαηηζζέληνο ζε απηνθηλεηηθφ αηχρεκα, δελ εκπνδίδεη ηελ κεηαγελέζηεξε, κε λέα αγσγή, 

επηδίσμε πεξαηηέξσ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη φηη νη ζπλέπεηεο ηεο 

αδηθνπξαμίαο εθδειψζεθαλ κεηαγελέζηεξα θαη δελ κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ην 

δηθαζηήξην, ην νπνίν επηδίθαζε ζηνλ παζφληα ηελ πξνεγνχκελε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. Καηά 

ζπλέπεηα, κεηαγελέζηεξεο δπζκελείο ζπλέπεηεο ηεο αδηθνπξαμίαο πνπ δελ ήηαλ πξνβιεπηέο θαη 

δελ ειήθζεζαλ ππφςε ζε πξνεγνχκελε δηθαζηηθή απφθαζε, κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ 

πεξαηηέξσ πξφζζεηε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε, έζησ θαη αλ ζηελ πξνεγνχκελε 

δηθαζηηθή απφθαζε δελ γίλεηαη ιφγνο γηα πξφθιεζε λέσλ βιαβψλ ζην κέιινλ».  

Πξέπεη ζηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ νπζίαο λα δηεπθξηλίδνληαη: ε ειηθία θαη ην 

επάγγεικα ηνπ παζφληνο, ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, νη βιάβεο πνπ ππέζηε θαη ε επίδξαζή 

ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπ εμέιημε». 
1000

 Χζηφζν, ε πξφζθαηε ΑΠ 

1632/2010 
1001

 επηδίθαζε κελ πνζφ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα ςπρηθή νδχλε απφ ζαλάησζε 

πξνζψπνπ, θξίλνληαο φκσο φηη «ζε πεξίπησζε ζαλάησζεο κε άγξην μπινδαξκφ (απφ ηδηνθηήηε 

θαη ππαιιήινπο λπρηεξηλνχ θέληξνπ) δελ επηδξά γηα ηελ επηδίθαζε ε ππάξρνπζα λνζεξή 

θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο (πξνεγνχκελα θαξδηαθά επεηζφδηα)». 
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IΙΙ . ΧΤΦΙΚΗ ΟΔΤΝΗ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ  

1. ΟΡΙΜΟ - ΔΙΑΚΡΙΕΙ 

 Με βάζε ηε ξχζκηζε ηεο ΑΚ 932 εδ. γ΄, κπνξνχκε λα πνχκε φηη «ςπρηθή νδχλε» είλαη ν 

ζπλαηζζεκαηηθφο (ςπρηθφο) πφλνο πνπ πξνθαιεί ζε νξηζκέλα πξφζσπα ε ζαλάησζε ελφο 

πξνζψπνπ. ρεηηθά παξαηεξεηέα είλαη ηα αθφινπζα:  

 (α) Καηά κία γλψκε, ε νπνία ζηεξίδεηαη θαη ζην γξάκκα ηεο ΑΚ 932 εδ. γ΄, ςπρηθή νδχλε 

είλαη ε κε πεξηνπζηαθή δεκία πνπ πξνθαιείηαη ζην πξφζσπν ρσξίο κείσζε ηεο ηηκήο ή ηεο 

ππνιήςεψο ηνπ.  

(β) Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην γξάκκα ηεο ΑΚ 932 εδ. γ΄, ε ςπρηθή νδχλε απνηειεί 

πεξίπησζε απνθαηαζηαηέαο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο πξνζψπνπ, ηνπ νπνίνπ ε πξνζσπηθφηεηα 

έρεη βιαβεί φρη άκεζα (άκεζα πξνζβιεζείο είλαη ν ζαλαησζείο), αιιά έκκεζα.  

(γ) Δπεηδή, φκσο, ε πξφθιεζε ζπλαηζζεκαηηθνχ (ςπρηθνχ) πφλνπ απνηειεί θαη απηή 

πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, κε ζπλέπεηα κε απνηηκεηή ζε ρξήκα βιάβε ηνπ πξνζβιεζέληνο 

πξνζψπνπ, θαη ε ςπρηθή νδχλε - εθηφο απφ ην ζέκα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο νξνινγίαο - 

απνηειεί είδνο ηεο εζηθήο βιάβεο. 
1002

  

Τπνζηεξίρζεθε, 
1003

 σζηφζν, φηη δελ πξφθεηηαη - θαηά ινγηθή αθξίβεηα - πεξί 

«ππαιιήισλ» ελλνηψλ (notiones subordinatae) αιιά πεξί «ζπλαιιήισλ» ή «νκνηαγψλ» ελλνηψλ 

(notiones coordinatae), 
1004

 νη νπνίεο ελψ απνθιείνπλ ε κία ηελ άιιε ππάγνληαη ζην πιάηνο 

ηξίηεο επξχηεξεο έλλνηαο.  

                                                           
1002

 Βι. Κ. Φνπξθηψηε, Δλνρηθφλ Γίθαηνλ, 1964, η. Α ,́ ζ. 270, Γ. Μαληδνχθα, Δλνρηθφλ Γίθαηνλ, 1959, ζ. 529, ζεκ. 

43, Α. Μπνπξφπνπινο, Δξκελεία Κψδηθνο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, 1957, ζ. 113, Α. Ληηδεξφπνπιν, Δλνρηθφλ Γίθαηνλ, 

1968, ζ. 132, Δ. Κεξρνπιά, Αζηηθή επζχλε εμ απηνθηλήησλ, 1959, ζ. 195.  

1003
 Α. Σζηηζφπνπινο, Ζ εζηθή βιάβε θαη ε ςπρηθή νδχλε σο εηδηθψηεξαη κνξθαί κε πεξνπζηαθήο δεκίαο θαηά ηνλ 

Αζηηθφλ Κψδηθαλ, ΔΔΝ 44, ζ. 27 κε πεξαηηέξσ παξαπνκπέο ζε: Θ. Βνξέα, Λνγηθή, 1932 § 35 θαη Β. Σαηάθε, 

Λνγηθή, 1966, ζ. 100.  

1004
 Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη «ζπλάιιειεο» έλλνηεο θαινχληαη θαη «δηαδεπγκέλεο» (notiones disjunctae).  
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2. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΗΜΑΙΑ 

Ζ πξαθηηθε ζεκαζία ηεο δηαθξίζεσο έγθεηηαη θπξίσο ζηα εμήο ζεκεία: (i) Φπρηθή νδχλε 

είλαη εζηθή βιάβε πνπ ξπζκίδεηαη εηδηθά ζηελ ΑΚ 932 εδ. γ΄. (ii) Όιεο νη άιιεο πεξηπηψζεηο κε 

πεξηνπζηαθήο δεκίαο απνηεινχλ πεξηπηψζεηο εζηθήο βιάβεο stricto sensu. (iii) Ζ ξχζκηζε ΑΚ 

932 εδ. γ΄ (θαζψο θαη ε ξχζκηζε ΑΚ 57 § 1 εδ. β΄ ζε ζπλδ. κε ΑΚ 59) κπνξεί λα απνηειέζεη ηε 

βάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο εζηθήο βιάβεο ηξίηνπ.  

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΤΗ ΣΗ ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΧΤΦΙΚΗ ΟΔΤΝΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Σν δήηεκα πνπ εγείξεηαη ελ πξνθεηκέλσ είλαη αλ ε αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα 

ςπρηθή νδχλε θέξεη απνθιεηζηηθψο ή ζπγρξφλσο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο θπξψζεσο. Σν 

δπζρεξέο απηφ πξφβιεκα δελ έρεη κφλν κεγάιε ζεσξεηηθή ζπνπδαηφηεηα, αιιά, επίζεο, θαη 

πξαθηηθή ζεκαζία.  

Δάλ ι.ρ. δερζεί θάπνηνο φηη ε θαηά ΑΚ 932 εδ. γ΄ αμίσζε έρεη θαη ηνλ ραξαθηήξα 

θπξψζεσο, ηφηε ζα είλαη δχζθνιν λα επηθξνηήζεη ηελ άπνςε φηη ην ειηθίαο δέθα κελψλ ηέθλν 

ηνπ ζαλαησζέληνο δελ δηθαηνχηαη ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο, ελψ 

αληηζέησο, επηηξέπεηαη (= δηθαηνχηαη) λα ιάβεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο ην 

ειηθίαο ηξηψλ εηψλ ηέθλν ηνπ ζχκαηνο. Καη ηνχην, δηφηη ε θχξσζε ελαληίνλ ηνπ ζαλαηψζαληνο 

ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο. Αο 

εμεηάζνπκε φκσο εγγχηεξα ηηο εθαηέξσζελ απφςεηο. 

Β. ΘΕΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΑ 

ηε γεξκαληθή ζεσξία θαη λνκνινγία ππνζηεξίρζεθε ε άπνςε, φηη ε ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο δελ απνηειεί πνηλή κε ηελ έλλνηα ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, έρεη 

φκσο θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηνλ ραξαθηήξα πνηλήο, αληαπνδφζεσο, θπξψζεσο ελαληίνλ ηνπ 

δεκηψζαληνο.  

ηελ άπνςε απηή πξνβάιιεηαη ην αληεπηρείξεκα, φηη νξζφ είλαη λα εθθηλήζεη θαλείο απφ 

ηε δηαπίζησζε, φηη νη δηάηαμεηο πεξί απνδεκηψζεσο ζην δίθαηφ καο δελ έρνπλ ραξαθηήξα 

θπξψζεσο ή αληαπνδφζεσο γηα ηελ επίςνγε ζπκπεξηθνξά ηνπ δεκηψζαληνο. Αληηζέησο, ην 

δίθαηφ καο επηδηψθεη ηελ επαλφξζσζε ηεο δεκίαο, ε νπνία πξνθιήζεθε ζε άιινλ. πλεπψο, «ζα 

ήηαλ αζπκβίβαζην πξνο ην ειιεληθφ ζχζηεκα ηεο αζηηθήο επζχλεο, εάλ δέρνηαλ θάπνηνο, έζησ 

θαη ελ κέξεη, ραξαθηήξα θπξψζεσο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ιφγσ εζηθήο βιάβεο». 
1005

 

                                                           
1005

 Η. Καξαθαηζάλεο, Ζ λνκηθή θχζηο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δηά ςπρηθήλ νδχλελ, ΝνΒ 24, ζ. 668. 
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πλεπψο, θαηά ηελ άπνςε απηή, ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο επηδηψθεη, 

αθελφο κελ, ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ ςπρηθνχ πφλνπ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θνλεπζέληνο 

θαη, αθεηέξνπ, ζπληζηά ηελ ρνξήγεζε ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο 

λα ππεξληθήζνπλ ηνλ ςπρηθφ απηφ πφλν.  

Δμίζνπ ηζρπξά, φκσο, είλαη ηα επηρεηξήκαηα ηεο άπνςεο φηη πξφθεηηαη πεξί ηδησηηθήο 

πνηλήο. 
1006

 ε απηφ ζπλεγνξνχλ ηα εμήο:  

(α) Όηη επί ζαλαηψζεσο πξνζψπνπ ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δχλαηαη λα επηδηθαζηεί ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο. Δίλαη φκσο εζηθά απαξάδεθην λα δερζνχκε, φηη 

δηά ηνπ επηδηθαζζέληνο ρξεκαηηθνχ πνζνχ - θαη φρη (δηα) ηεο θαηαδίθεο ηνπ δξάζηε - 

επηηπγράλεηαη ε απάιπλζε ηεο ςπρηθήο νδχλεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο γηα κηα ηφζν 

ζθιεξή απψιεηα, φπσο ε ζαλάησζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο. Άιισζηε, ε επηδίθαζε ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο ρσξεί φρη βάζεη ηνπ θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ, αιιά 

βάζεη ηεο δηάηαμεο 932 εδ. γ΄ ΑΚ σο pretium doloris. 
1007

  

(β) ΄Οηη ν λνκνζέηεο αληί ηνπ φξνπ «απνδεκίσζε» ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «ηθαλνπνίεζε», 

φπσο θαη ζην Ν. 1699/ 1919 πεξί ηθαλνπνηήζεσο ηνπ αδηθεζέληνο, ν νπνίνο είρε σο πξνυπφζεζε 

πξάμε πνηληθά θνιάζηκε θαη απέθιηλε θαηά ηνχην απφ ην πξφηππφ ηνπ ά. 85 ηνπ γαιιντηαιηθνχ 

ζρεδίνπ ελνρψλ, ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαλ ε ιέμε indemnité (απνδεκίσζε).  

(γ) Όηη ε αμίσζε εθ ηνπ άξζξνπ 932 δελ εθρσξείηαη νχηε θιεξνλνκείηαη, εθηφο εάλ 

αλαγλσξηζηεί κε ζχκβαζε ή επηδφζεθε γηα απηήλ αγσγή (ά. 933 ΑΚ). Όκσο, ην αλεθρψξεην θαη 

ην αθιεξνλφκεην ζπλάδνπλ κε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο ηδησηηθήο πνηλήο. Δπίζεο έπεηαη, φηη δελ 

απνηειεί αληηθείκελν θαηαζρέζεσο ή ζπκςεθηζκνχ νχηε εγείξεηαη απφ ηνπο δαλεηζηέο ή ην 

ζχλδηθν, δηφηη είλαη πξνζσπνπαγήο. πλεπψο, ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε 

εμαθνινπζεί λα έρεη ην ρξψκα ησλ actiones vindictam spirantes. 
1008

 Με άιια ιφγηα, ππνθξχπηεη 

ηδησηηθή πνηλή. 
1009

  

                                                           
1006

 Γ. Κσζηάξαο, Ζ λνκηθή θχζηο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δη’ εζηθήλ βιάβελ, ΔΔΝ 43, ζ. 502. 

1007
 Π. Εέπνο, Δλνρηθφλ Γίθαηνλ Α ,́ 1955, παξ. 14 IV, ζ. 258. 

1008
 Κ. Σξηαληαθπιιφπνπινο, Πξαθηηθά Αθαδεκίαο Αζελψλ, 1948, ζ. 490. 

1009
 R. Jhering, Das Schuldmoment im Privatrecht, 1867, S. 157, G. Ripert, La règle morale dans les obligations 

civiles, 1949, no 179-181.  
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4. Ο ΟΡΟ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΣΟ ΑΡΘΡΟ 932 ΑΚ 

Α. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΘΕΜΕΛΙΨΣΙΚΑ ΤΓΓΕΝΕΙΑ  

 Σν δήηεκα ηεο ζεκειίσζεο ζπγγέλεηαο εμεηάδεηαη, ελ πξνθεηκέλσ, σο αλαγθαία γλσζηηθή 

γηα ηνλ αλαγλψζηε πξνυπφζεζε, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί ζαθέο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηε λνκνινγηαθή ηνπο δηάπιαζε, ηί αθξηβψο ζεκαίλεη ζε πξαθηηθφ 

πιένλ επίπεδν ε έλλνηα «νηθνγέλεηα», ην νπνίν εξεπλνχκε, αλαιπηηθψο, ζηηο ππνελφηεηεο πνπ 

αθνινπζνχλ.  

ηελ επηζηήκε 
1010

 γίλεηαη δεθηφ, φηη «ζηνηρείν, ζεκειησηηθφ ζπγγέλεηαο, θαηά ην 

ειιεληθφ δίθαην, κπνξεί λα είλαη έλα βηνινγηθφ ή έλα λνκηθφ γεγνλφο. Βηνινγηθά ζεκειησηηθά 

γεγνλφηα είλαη ν ηνθεηφο γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο κεηξφηεηαο θαη ε θαηαγσγή, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο γέλλεζεο παηδηνχ απφ γπλαίθα πνπ ηειεί θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ ηνθεηνχ ζε γάκν ή ζε ειεχζεξε 

ζπκβίσζε ηνπ Ν. 3718/2008 (ηεθκήξην). 
1011

 Σν ηεθκήξην ηζρχεη θαη αλ ην παηδί γελλήζεθε κέζα 

ζε 300 εκέξεο απφ ηελ ιχζε ηνπ γάκνπ ή ηνπ ζπκθψλνπ ειεχζεξεο ζπκβίσζεο». 
1012

  

Βηνινγηθή ζρέζε ππάξρεη θαη ζηελ εθνχζηα αλαγλψξηζε παηδηνχ πνπ έρεη ζπιιεθζεί κε 

θπζηνινγηθφ ηξφπν ή ζην παηδί πνπ έρεη ζπιιεθζεί κελ κε ηαηξηθή ππνβνήζεζε αιιά είλαη 

νκφινγε. Πάλησο, «παξακέλεη αλακθηζβήηεην, φηη ζηελ εθνχζηα αλαγλψξηζε ζεκειησηηθφ 

γεγνλφο παξακέλεη ε δηθαηνπξαμία θαη φηη, φηαλ ππάξρεη εηεξφινγε ηερλεηή γνληκνπνίεζε ζε 

δεχγνο πνπ δελ έρεη ζπλάςεη γάκν ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο, ην ζεκειησηηθφ γεγνλφο ηεο 

ζπγγέλεηαο είλαη κφλν ε δηθαηνπξαμία». 
1013

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, λνκηθά γεγνλφηα είλαη:  

(α) Ο γάκνο «γηα ηελ παηξφηεηα ησλ παηδηψλ πνπ γελληνχληαη απφ έγγακε γπλαίθα (αλ  

γίλεη δεθηφ φηη ν γάκνο δελ είλαη απιφ ηεθκήξην) θαη γηα ηελ αγρηζηεία. Πξνο ηνλ γάκν, φζνλ 

                                                           
1010

 Ζ δηάθξηζε απηή, φπσο θαη ε πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε, πνπ πηνζεηνχκε ζην θείκελν, γίλεηαη απφ ηελ Γ. 

Παπαδνπνχινπ – Κιακαξή ζην βηβιίν ηεο, Ζ ζπγγέλεηα, 2010.  

1011
 Β. Βαζξαθνθνίιεο, Σν ζχκθσλν ειεχζεξεο ζπκβίσζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ, 2009, 

Δηαηξία Ννκηθψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΝΟΒΔ), Σν ζχκθσλν ζπκβίσζεο, 2009, αξ. 63, Κ. Παληειίδνπ, Κξηηηθέο 

παξαηεξήζεηο ζην ζρέδην λφκνπ «ζχκθσλν ειεχζεξεο ζπκβίσζεο», ΔθΑΓ 2008, ζει. 386, Κ. Υξηζηνδνχινπ, 

χκθσλν ζπκβίσζεο: Καηάιπζε ή ελδνηηθνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ γάκνπ;, ΔθΑΓ 2009, ζει. 50. 

1012
 Υ. ηακπέινπ, Λχζε ηνπ ζπκθψλνπ ηεο ζπκβίσζεο – Σεθκήξην παηξφηεηαο, ΔθΑΓ 2009, ζει. 13. 

1013
 Γ. Παπαδνπνχινπ – Κιακαξή, ζηνλ ΑΚ Γεσξγηάδε – ηαζφπνπινπ, η. VII, άξζξα 1463-1464, 1991, Γ. 

Παπαδνπνχινπ – Κιακαξή, Ζ ζεκειίσζε ηεο κεηξφηεηαο ζηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε, Ννκηθή Δπηζεψξεζε ΗΖ ,́ 

2005, ζει. 23 επ.  
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αθνξά ηελ ζπγγέλεηα ησλ παηδηψλ, εμνκνηψλεηαη ην ζχκθσλν ειεχζεξεο ζπκβίσζεο». 1014 Ο 

γάκνο (ή, αλάινγα, ε θαηαγσγή ζηελ νκφινγε ηερλεηή γνληκνπνίεζε) είλαη επίζεο ην  

ζεκειησηηθφ ζηνηρείν ζηελ κεηαζαλάηηα ηερλεηή γνληκνπνίεζε. εκαληηθφ ξφιν, επίζεο, 

δηαδξακαηίδνπλ ε δηθαζηηθή απφθαζε θαη ε δηθαηνπξαθηηθή βνχιεζε ηνπ απνζαλφληνο πνπ 

επεθηείλνπλ ηελ ηζρχ ηνπ ηεθκεξίνπ ηνπ γάκνπ. 

(β) Η δηθαηνπξαμία, «φζνλ αθνξά ηελ παηξφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ εθνχζηα αλαγλψξηζε, 

είηε απηή αλαθέξεηαη ζε παηδί πνπ έρεη ζπιιεθζεί κε θπζηνινγηθφ ηξφπν, 
1015

 είηε ζε παηδί πνπ 

έρεη ζπιιεθζεί κε ηαηξηθή ππνβνήζεζε». 1016  

(γ) Η δηθαζηηθή απφθαζε, «φζνλ αθνξά κελ ηελ παηξφηεηα θαηφπηλ δηθαζηηθήο 

αλαγλψξηζεο, φζνλ αθνξά δε ηελ κεηξφηεηα ζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο παξέλζεηεο 

κεηέξαο. Αληηζέησο, ε δηθαζηηθή απφθαζε δελ είλαη ζεκειησηηθφο ιφγνο ηεο παηξφηεηαο θαη 

κεηξφηεηαο, φηαλ ιχεηαη ε πηνζεζία, νπφηε ην παηδί επαλέξρεηαη ζηελ θπζηθή ηνπ νηθνγέλεηα 

απηφκαηα, δειαδή ιφγσ ηεο αξρηθήο ζεκειίσζεο ηεο ζπγγέλεηαο».  

(δ) Ο ζπλδπαζκφο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη δηθαηνπξαμίαο, «ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πηνζεζίαο (αξρηθήο θαη αλαζχζηαζεο)».  

 Απφ ηελ αλσηέξσ αλαθνξά, πξνθχπηεη φηη «νχηε ζπλαηζζεκαηηθνί ή θνηλσληθνί ιφγνη, 

νχηε ε έληαμε ηνπ παηδηνχ ζε κηα νηθνγέλεηα είλαη γεγνλφηα ζεκειησηηθά ζπγγέλεηαο», 
1017

 δηφηη 

πξάγκαηη ιακβάλνληαη ππφςε ζην νηθνγελεηαθφ δίθαην, π.ρ. γηα ηελ αλάζεζε επηκέιεηαο ηνπ 

ηέθλνπ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ηέθλνπ ζηελ πηνζεζία, γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ 

ηζρπξνχ θινληζκνχ σο ιφγνπ δηαδπγίνπ, φρη φκσο θαη φζνλ αθνξά ζηελ ζεκειίσζε ηεο 

ζπγγέλεηαο. Ζ δηαπίζησζε απηή ζπλδπάδεηαη, θαηά ηε γλψκε καο, κε κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ ν ΑΚ αληηκεησπίδεη ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ζπγγέλεηαο δεηήκαηα. Παξαηεξείηαη, 

ινηπφλ, ζηελ επηζηήκε φηη «πξηλ απφ ηελ ξχζκηζε ηνπ ΑΚ ζρεηηθά κε ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε 

ήηαλ πξάγκαηη αλαγθαίν λα γίλεηαη ιφγνο γηα θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή ζπγγέλεηα. Μεηά ηελ 

ξχζκηζε – γηα ηηο ξπζκηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο – ν φξνο απηφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

                                                           
1014

 Θ. Παπαρξίζηνπ, χκθσλν ειεχζεξεο ζπκβίσζεο: Αληίπαιν δένο ηνπ γάκνπ ή ελαιιαθηηθή κνξθή ζπκβίσζεο;, 

ΔθΑΓ 2008, ζει. 393 επ., Θ. Παπαρξίζηνπ – Ν. Κνπκνπηδήο – Υ. Σζνχθα, Σν ζχκθσλν ζπκβίσζεο, 2009, Η. 

ππξηδάθεο, Σν ζχκθσλν ζπκβηψζεσο (Ν. 3719/2008), 2009. 

1015
 M. Zimmermann, Scheinvaterschaften. Die notwendige Beteiligung des Kindes an der Vaterschaftsfeststellung, 

Dissertation, Kovac Verlag, Hamburg, 2008. 

1016
 Δ. Ρεζπκησηάθε, Ρχζκηζε ή απηνξξχζκηζε; Σν παξάδεηγκα ηεο ηαηξηθά ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, 2003. 

1017
 A. Wolf, Die Vaterschaft in der Zwickmühle zwischen biologischer Richtigkeit und rechtlicher Zuordnung, F. S. 

Rainer Frank, 2008, ζει. 349. 
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ζχγρπζε, κε ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα ζεσξεζεί, φηη γηα λα ζεκειησζεί ε ζπγγέλεηα αξθεί νη 

γνλείο λα ζέινπλ ηελ ζπγγέλεηα (ζπλαηζζεκαηηθά) θαη ηελ έληαμε
 1018

 ηνπ παηδηνχ ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο».  

Δίλαη, ζπλεπψο, δνγκαηηθά νξζή ε δηαπίζησζε φηη νη δηαηάμεηο ζεκειίσζεο ηεο ζπγγέλεηαο 

είλαη, θαη νθείινπλ λα είλαη, δηαηάμεηο απζηεξνχ δηθαίνπ, ρσξίο θελά θαη αφξηζηεο έλλνηεο. 
1019

 

Θέηνληαο σο έξεηζκα ηελ αλσηέξσ άπνςε έρνπλ ζπλαρζεί ζηελ επηζηήκε θαη ηα αθφινπζα 

πξαθηηθά ζπκπεξάζκαηα: «Γελ είλαη δπλαηφ λα ζεκειησζεί ζπγγέλεηα ζε ηάμε δεπηέξνπ βαζκνχ 

εθ πιαγίνπ. Γελ ρσξεί παξαίηεζε απφ ηελ ζπγγέλεηα ηνπ πξψηνπ βαζκνχ, νχηε κπνξεί 

αλαγλσξίζεη έλαο άλδξαο (πξνο ην παξφλ) ζπγγέλεηα πξψηνπ βαζκνχ κε ην παηδί πνπ έρεη ην 

ηεθκήξην παηξφηεηαο άιινπ άλδξα εμαηηίαο γάκνπ ηνπ κε ηελ κεηέξα. 
1020

 Οχηε, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηεο παξέλζεηεο κεηέξαο, λα ζεκειηψζεη κηα γπλαίθα κεηξφηεηα πξνο έλα παηδί πνπ 

γέλλεζε κηα άιιε γπλαίθα θιπ. Οη ζπγγελείο δελ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ απεξηφξηζηα απφ ηελ 

ηδησηηθή βνχιεζε γεληθά, νχηε λα θαηαξγεζεί ε ζπγγέλεηα». 
1021

 

Β. ΜΗ ΑΜΥΙΒΗΣΟΤΜΕΝΕ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ  

Μεηαμχ ησλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο 

δηάηαμεο 932 εδ. γ΄ ΑΚ, είλαη θαη ην δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ φξνπ 

«νηθνγέλεηα». Δξκελεπηηθέο δηαηάμεηο, ηδίσο ηνπ θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ (π.ρ. ΑΚ 1790, 1929, 

1930, 2010), δελ δχλαληαη λα ηχρνπλ αλαινγηθήο εθαξκνγήο. Γίλεηαη, γεληθψο, δεθηφ, φηη δηα 

ηνπ φξνπ απηνχ δελ λνείηαη ε ελ ζηελή ελλνία νηθνγέλεηα, ε θαινχκελε «ζπδπγηθή». Δλψ, φκσο, 

ζην ζεκείν απηφ επηθξαηεί πιήξεο νκνθσλία, δηαθσλία ππάξρεη σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

θχθινπ ησλ πξνζψπσλ, ηα νπνία δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ σο απνηεινχληα ηελ ελ επξεία ελλνία 

νηθνγέλεηα. 
1022

 

                                                           
1018

 Δ. Κνπλνπγέξε – Μαλσιεδάθε, Οηθνγελεηαθφ Γίθαην, 2008, Π. Φίιηνο, Οηθνγελεηαθφ δίθαην, 2009. 

1019
 Γ. Παπαδνπνχινπ – Κιακαξή, Ζ ζπγγέλεηα, 2010, ζει. 309. 

1020
 Γηα αληίζηνηρνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζην γεξκαληθφ δίθαην, Σ. Helms, Entkoppellung von 

Abstammungserklärung und Vater – Kind Zuordnung: der neue § 1598a BGB, F. S. Rainer Frank 2008, ζει. 225 επ. 

1021
 ε ζπγθξηηηθφ επίπεδν γηα ην αγγιηθφ δίθαην, βι. Kilkelly, Annual Review of ISFL 2008, ζει. 16 επ., 

Yamaguchi, “Recent developments in parent-child relationships, parental rights and child custody in Japan”, ISFL 

2008, ζει. 222, Martin – Casals θαη Ribot, The postmodern family and the agenda for radical legal changes, ISFL 

2008, ζει. 411, Welstead, “Who are my family?”, ISFL 2007, ζει. 67 επ. 

1022
 Βι. πιείνλεο απφςεηο ζε: Η. ππξηδάθε, φ.π., ζ. 85, θαζψο θαη παξαηεξήζεηο Κ. Βαβνχζθνπ ζηελ ππ’ αξηζκ. 

Πξση. Θεζ. 3203/1954, ΔΔΝ 22, ζ. 1277. Γηα αληίζηνηρνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζην γαιιηθφ δίθαην, βι. Malaurie, 

Aynès, Fulchiron, Droit civil. La famille, 2004, G. Cornu, Droit civil. La famille, 2006. Γηα ην γεξκαληθφ δίθαην, βι. 

Σ. Rauscher, Familienrecht, 2008. 
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Οξηζκφο ηεο νηθνγέλεηαο δελ παξέρεηαη απφ θακία δηάηαμε ηνπ ΑΚ. Ο λνκνζέηεο δελ 

ζέιεζε λα δηαγξάςεη δεζκεπηηθψο ηα φξηα ελφο ζεζκνχ, ν νπνίνο σο εθ ηεο θχζεψο ηνπ 

πθίζηαηαη αλαγθαίσο ηηο επηδξάζεηο εθ ησλ θνηλσληθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ 

ρξφλνπ. 
1023

 πλεπψο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ νηθνγέλεηα ηεο ΑΚ 

932 αλήθεη ζηελ ζεσξία θαη λνκνινγία. Ζ ηειεπηαία κάιινλ πεξηπησζηνινγηθά αληηκεησπίδεη ην 

δήηεκα. ηελ νηθνγέλεηα, θαηά θαλφλα, πεξηιακβάλνληαη ηα πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε ην 

ζχκα κε δεζκνχο ζηελήο ζπγγέλεηαο θαη αγάπεο, έζησ θαη αλ δελ ππάξρεη ζπγθαηνίθεζε. Γελ 

εμαξηάηαη, κάιηζηα ε θαηάθαζε χπαξμεο «νηθνγέλεηαο», απφ ηελ ελεξγεηηθή λνκηκνπνίεζε γηα 

ηελ επηδίσμε απνδεκηψζεσο γηα πεξηνπζηαθή δεκία ή απφ ην θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ. 

Ζ «ηππνπνίεζε» ηνπ φξνπ «νηθνγέλεηα» ζηελ ΑΚ 932 εδ. γ΄, ψζηε ζε απηή λα 

πεξηιακβάλνληαη πάληνηε θαη κφλνλ νξηζκέλα πξφζσπα, δελ δηθαηνινγείηαη νχηε απφ ην ζθνπφ 

ηεο δηάηαμεο, νχηε ππαγνξεχεηαη απφ θάπνηα πξαθηηθή αλάγθε. Δίλαη δπλαηφλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ςπρηθή νδχλε λα ππέζηεζαλ πξφζσπα, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν θχθιν ησλ κειψλ ηεο «νηθνγελείαο», ελψ κέιε πνπ «ηππνπνηεκέλα» 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ, είηε λα κελ ππάξρνπλ, είηε λα κελ ππέζηεζαλ πνζψο ςπρηθή νδχλε. 

Άιισζηε, αλ κεγάινο αξηζκφο πξνζψπσλ ππέζηε πξάγκαηη ςπρηθή νδχλε απφ ηελ ζαλάησζε 

άιινπ, νπδείο ιφγνο πθίζηαηαη λα κελ αλαγλσξηζηεί ζε φια απηά ηα πξφζσπα αμίσζε 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη νξζή ε επξεία θαη αθεξεκέλε έλλνηα ηεο «νηθνγέλεηαο», πνπ 

πηνζεηείηαη απφ ηε λνκνινγία καο, δηφηη επηηξέπεη ηελ νξζή θαη ζχκθσλε πξνο ηνλ ζθνπφ (ηεο 

δηαηάμεσο ΑΚ 932 εδ. γ΄) εθαξκνγή θαη δελ απνθιείεη ηελ αλαγλψξηζε αμίσζεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο γηα ςπρηθή νδχλε πξνζψπνπ, φπσο ν κλεζηφο ή ην εμψγακν ηέθλν. 
1024

 Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή θηλήζεθε θαη ε ππ’ αξηζκ. 795/2004 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 
1025

, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία «... ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο, πνπ δηθαηνχληαη ζε πεξίπησζε 

ζαλαηψζεσο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο, πεξηιακβάλνληαη: (α) νη γνλείο, (β) 

ηα ηέθλα, (γ) ζεηνί γνλείο θαη ζεηά ηέθλα, (δ) αληφληεο (παππνχδεο θαη γηαγηάδεο) θαη απψηεξνη 

θαηηφληεο (εγγνλφο, εγγνλή θαη δηζέγγνλα), (ε) αδειθνί, (ακθηζαιείο θαη εηεξνζαιείο), (ζη) ν/ε 

ζχδπγνο, (δ) αγρηζηείο ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ, φπσο είλαη ν πεζεξφο, ε πεζεξά, ν γακβξφο 

                                                           
1023

 Βι. ΟΛΑΠ 21/2000, ΝνΒ 2001, ζει. 599 θαη, ππφ ηελ απφθαζε, ζεκείσζε Φ. Γσξή. 

1024
 ΜνλΠξση Καξδίηζαο 193/1976, ΝνΒ 25, ζ. 776, 778. 

1025
 ΑΠ 795/2004, ΝνΒ 53, ζ. 1414. 
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απφ θφξε, ε λχθε απφ γην». ηελ νηθνγέλεηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε «κεηξηά» ηνπ ζχκαηνο, δηφηη 

είλαη ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ εμ αγηζηείαο. 

Τπάξρνπλ, σζηφζν θαη απνθάζεηο, 
1026

 νη νπνίεο δέρνληαη, φηη ηα ηέθλα πνπ γελλήζεθαλ 

(πξηλ απφ ην Ν. 3719/2008, «χκθσλν πκβίσζεο»), εθηφο γάκνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ζπκβίσζεο 

ησλ γνλέσλ ηνπο, δελ έρνπλ αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο, ζε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ (θεξνκέλνπ) παηέξα ηνπο, εάλ απηά δελ έρνπλ αλαγλσξηζζεί απφ απηφλ 

κε εθνχζηα ή κε δηθαζηηθή αλαγλψξηζε. Σν δήηεκα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο παηξφηεηαο, ιφγσ ηεο 

ζνβαξφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα θξηζεί ζηε δίθε απηή παξεκπηπηφλησο (ά. 619 § 3 ΚΠνιΓ).  

Αλακθηζβήηεηα, ζηελ νηθνγέλεηα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα ηνπ ελφο ζπδχγνπ πνπ 

γελλήζεθαλ απφ άιιν γάκν, ηα νπνία ζε πεξίπησζε ζαλαηψζεσο ηνπ ζπδχγνπ ηνπ 

δεπηεξφγακνπ γνλέα ηνπο δηθαηνχληαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο.
1027

 ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε Α, ρήξα ηνπ ζαλαησζέληνο Β, δήηεζε λα επηδηθαζηεί ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο ζηελ θφξε ηεο, απφ πξνεγνχκελν γάκν ηεο, Κ, ειηθίαο 16 

εηψλ, ε νπνία ζπκβίσζε κε ηνλ ζαλφληα ζχδπγν ηεο Α (δειαδή ηνλ Β) θαη ηνλ αγαπνχζε ζαλ 

παηέξα ηεο. Σν Δθεηείν έθξηλε, φηη ε Κ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ «νηθνγέλεηα» (θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ) παξαβίαζε ηε δηάηαμε ηνπ ά. 932 ΑΚ, ππνπίπηνληαο ζηνλ ππ’αξηζκ. 559 αξ. 1 ΚΠνιΓ. 

Γελ εμεηάδεηαη, αλ νη παξαπάλσ ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, πιελ εθείλεο ησλ ζπδχγσλ, 

ζπκβηνχζαλ κε ην ζχκα. Βέβαηα, ε ζπκβίσζε ζα ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, δηφηη ε ζπκβίσζε θάλεη πην έληνλε ηελ έιιεηςε ηνπ 

ζπγγελνχο.  

Αληηζέησο, πάγηα ηψξα είλαη πιένλ ε ζέζε ηεο λνκνινγίαο, φηη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

κέιε ηεο νηθνγελείαο: ηα πξψηα εμαδέιθηα, νη ζχδπγνη ησλ αδειθψλ, νη ζείνη, νη αλεςηνί θαη ηα 

ηέθλα ησλ αλεςηψλ ηνπ ζχκαηνο, αδηαθφξσο αλ ππάξρνπλ θαη άιινη εγγχηεξνη ζπγγελείο, αλ 

απηνί είλαη νη κφλνη επηδψληεο, 
1028

 αλ ζπκβηνχζαλ κε ην ζχκα ή αλ ην αηχρεκα έγηλε κπξνζηά 

ζηα κάηηα ηνπ ζπγγελνχο, ν νπνίνο δηαηεξνχζε κε ηνλ ζαλαησζέληα «αδειθηθέο» ζρέζεηο. 
1029

 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ «νηθνγέλεηα» ην ηέθλν πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνπο γνλείο ηνπ ζχκαηνο, 

ε αδειθή ηεο γηαγηάο ηεο ζαλνχζαο, ε ζχδπγνο θαη ηα ηέθλα ηεο αδειθήο ηνπ ζαλφληνο, 

                                                           
1026

 Έηζη ελεδεηθηηθά ε ΑΠ 1541/2009, ΝνΒ 2010, ζει. 436. 

1027
 ΑΠ 795/2004, ΥξΗΓ 2004, ζ. 897=ΔππγθΓ 2004, ζει. 597, ΔιιΓλε 2006, ζει. 1346. 

1028
 Βι. ΟΛΑΠ 21/2000, ΝνΒ 2001, ζει. 599 = ΥξΗΓ 2001, ζει.117, φπνπ θαη παξαηεξήζεηο Κηηζαξά, ΑΠ 

319/2006, ΔππγθΓ 2006, ζει. 621, ΑΠ 159/2006, ΔππγθΓ 2006, ζει. 350, ΑΠ 1752/2005, ΝνΒ 2006, ζει. 678, 

ΔθΝαππι 26/2006, ΔππγθΓ 2006, ζει. 356. 

1029
 Έηζη ΑΠ 874/2007 (αδεκ). 
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αλεμαξηήησο αλ ππάξρνπλ θαη άιινη εγγχηεξνη ζπγγελείο ή αλ απηνί είλαη νη κφλνη ζπγγελείο 

ηνπ. 
1030

  

Γ. ΔΙΑΣΑΗ ΤΖΤΓΨΝ ΚΑΙ ΔΙΑΖΤΓΙΟ 

ηελ νηθνγέλεηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε «ελ δηαζηάζεη» ζχδπγνο θαηά ηνλ ρξφλν 

ζαλαηψζεσο ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 
1031

 Ζ δηάζηαζε ησλ ζπδχγσλ θαηά ηνλ ρξφλν ζαλαηψζεσο ηνπ 

ελφο απφ απηνχο δελ θαηαιχεη ηππηθά ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο ΑΚ 932. Δίλαη δηαθνξεηηθφ ην δήηεκα, αλ απηή ππέζηε πξάγκαηη ή φρη ςπρηθή νδχλε απφ 

ηελ ζαλάησζε ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Σνχην θξίλεηαη, θαηά πεξίπησζε, βάζεη ησλ πξνζθνκηδφκελσλ 

απνδείμεσλ. Θα ιεθζνχλ ππφςε ηα αίηηα ηεο δηάζηαζεσο, ε δηάξθεηά ηεο θαη ε ηπρφλ έλαξμε ή 

κε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαδπγίνπ. 

 Δμάιινπ δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα αμίσζε ηεο ΑΚ 932, φηαλ θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ 

ζαλάηνπ έρεη ιπζεί ακεηάθιεηα ν γάκνο. Σφηε παχεη λα ππάξρεη πιένλ ε απνηεινχζα ην ζεκέιην 

ηεο αμηψζεσο λνκηθή ζρέζε ηνπ γάκνπ. Τπνζηεξίδεηαη, φηη δελ αλαηξείηαη ην δηθαίσκα ηνπ 

ζπδχγνπ λα απαηηήζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, εθφζνλ ζπκβηνχζε κε ηνλ ζαλαησζέληα ζχδπγν, 

απφ κφλν ην γεγνλφο ηεο παξάιιειεο δηαηεξήζεσο εμψγακσλ ζρέζεσλ κε ηξίην πξφζσπν. 
1032

 

ε πεξίπησζε ζαλαηψζεσο αλειίθνπ παηδηνχ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ ε καθξά αδηαθνξία ηνπ 

γνλέα γηα ην πξφζσπν ηνπ ηέθλνπ (έιιεηςε επηθνηλσλίαο) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνθιεηζκφ 

δηθαηψκαηνο επηδηθάζεσο εζηθήο βιάβεο. 

Δ. «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΠΡΟΨΠΨΝ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΥΤΛΟΤ; 

Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηφζν γηα ηηο ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο φζν θαη γηα ηα θσιχκαηα 

γάκνπ είλαη δεκνζίαο ηάμεσο, κε ηελ έλλνηα ηνπ ά. 3 ΑΚ. Αληίζεηε ζπκθσλία ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ δελ είλαη δπλαηή, ε δε παξαβίαζε ηνπο νδεγεί ηε ζχκβαζε ηνπ γάκνπ ζε 

αθπξφηεηα. Παξφια απηά θαη ελψ ε δηαθνξά ηνπ θχινπ δελ δηαηππψλεηαη ξεηά ζην λφκν, ψζηε 

λα εθαξκνζηεί επζέσο ε δηάηαμε ηνπ ά. 3 ΑΚ πνπ νδεγεί ζε αθπξφηεηα ιφγσ παξαβίαζεο 

δηάηαμεο δεκνζίαο ηάμεσο, φπσο ησλ άιισλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ ά. 1350 ΑΚ, ζε φπνην απφ ηα 

                                                           
1030

 Έηζη, ε ΑΠ 581/2010, ΝνΒ 2010, ζει. 2063. Βι. φκσο ζην: www.areiospagos.gr θαη ηηο: ΑΠ 298/2009, ΑΠ 

864/2009, ΑΠ 1285/2009, ΑΠ 1236/2008, ΑΠ 1530/08, ΑΠ 1269/07, ΑΠ 1735/2006, ΑΠ 434/2005, ΑΠ 598/2005, 

ΑΠ 1752/2005, ΑΠ 398/2004, ΑΠ 795/2004, ΑΠ 924/2004, ΑΠ 1131/2004, ΑΠ 723/2002, ΑΠ 855/2002, ΑΠ 

758/2000, ΑΠ 1114/2000. Αληίζεηε πξνο ηηο αλσηέξσ ε ΑΠ 160/2001. 

1031
 Βι. ΔθΚξ 126/2003, Δπη.Γηθ.Η.Α, 2003, ζει. 311, ΔθΑζ 5585/2000, ΔιιΓλε, ζει. 2002, ζει.1438, ΜΠξΣξηπ 

22/2002, ΔππγθΓ, 2002, ζει. 162. 

1032
 R. Schaffhauser – J.Zellweger, Grundriss der schweizerischen Strassen-Verkehrsrechts, Band II, Haftpflicht und 

Versicherung, 1988, αξ.1428, ζει. 210. Βι. φκσο ηελ ΔθΑζ 9521/1990 (αδεκ), ε νπνία επηδηθάδεη ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ζηελ ελ δηαζηάζεη ζχδπγν γηα ηνλ ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ ηεο, ν νπνίνο ζπκβηνχζε κε εξσκέλε. 

http://www.areiospagos.gr/
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εγρεηξίδηα νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ θαη αλ αλαηξέμεη ν αλαγλψζηεο, ν γάκνο απηφο δελ ζεσξείηαη 

άθπξνο αιιά αλππφζηαηνο. 
1033

  

Ο άθπξνο γάκνο παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηνπ κέρξη λα αθπξσζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, ελψ ν αλππφζηαηνο δελ επηθέξεη θαλέλα έλλνκν απνηέιεζκα 

θαη αξθεί ε άζθεζε αλαγλσξηζηηθήο αγσγήο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο κε ηήξεζεο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηέιεζήο ηνπ. θνπφο ηεο είλαη λα απνθιεηζηεί ηειείσο ε επέιεπζε ελλφκσλ 

απνηειεζκάησλ απφ έλα ηέηνην γάκν, φρη κφλν κέρξη ηελ θήξπμε ηεο αθπξφηεηάο ηνπ, αιιά 

γεληθά, δηφηη ν άθπξνο γάκνο αθήλεη ζεηηθφ απνηχπσκα θαη κεηά ηελ αθχξσζή ηνπ, φπσο ην 

ηεθκήξην παηξφηεηαο (ΑΚ 1465), ε ηδηφηεηα ησλ παηδηψλ σο γελλεκέλσλ ζε γάκν (ΑΚ 1382), ην 

θψιπκα ηεο αγρηζηείαο (ΑΚ 1357, 1462), ε πξνζηαζία ησλ ηξίησλ (ΑΚ 1385), νη αμηψζεηο 

κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ (αμίσζε ζπκκεηνρήο ζηα απνθηήκαηα, θνηλνθηεκνζχλε θαη, ππφ 

πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηθαίσκα δηαηξνθήο, ΑΚ 1383 § 2).  

Αληηζέησο, ε εξκελεία ηνπ αλππφζηαηνπ δελ παξέρεη ηέηνηεο δπλαηφηεηεο. Σα παηδηά ηνπ 

αλππφζηαηνπ γάκνπ ζεσξνχληαη σο γελλεκέλα εθηφο γάκνπ θαη θαλέλα άιιν έλλνκν 

απνηέιεζκα δελ παξάγεηαη απφ απηφ ην γάκν (αγρηζηεία θιπ.). Νεφηεξε άπνςε 
1034

 ζηεξίδεη ην 

«αλππφζηαην ζην επηρείξεκα ηεο αλππαξμίαο ηεο ζρέζεο, ραξαθηεξίδνληαο ην γάκν νκνθχισλ 

σο νηθνγελεηαθή ζρέζε ηεο επηλφεζεο ησλ κεξψλ πνπ παξαβηάδεη ηνλ θιεηζηφ αξηζκφ ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ».  

Χζηφζν, ππνζηεξίδεηαη, 
1035

 φηη ην επηρείξεκα απηφ είλαη δνγκαηηθά αδφθηκν θαη αβάζηκν. 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ αληίζεηε απηή άπνςε, ηνλίδεηαη φηη «ζην νηθνγελεηαθφ δίθαην δελ ππάξρεη 

θιεηζηφο αξηζκφο ζρέζεσλ νχηε ιεηηνπξγνχλ νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο φπσο ηα εκπξάγκαηα 

δηθαηψκαηα». Αιιά, θαη αλ αθφκε ήζειε θαλείο λα αλαθεξζεί ζε θιεηζηφ αξηζκφ, απηφ έρεη 

ζρέζε κφλν κε ηελ αδπλακία ησλ πξνζψπσλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλλνκεο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

κε ηε βνχιεζή ηνπο, εθφζνλ ε δεκηνπξγία ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν κε δηαηάμεηο δεκνζίαο 

ηάμεσο.  

                                                           
1033

 Πξβι. Λ. Παπαδνπνχινπ, Γάκνο νκνθχισλ: Μηα απφπεηξα λνκηθήο θαη δηθαηνπνιηηηθήο αμηνιφγεζεο, 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ 38 (2008), ΗΕ. Καηά ηε γλψκε απηή, ε δηαθνξά ηνπ θχινπ δελ αλήθεη ζηα ζηνηρεία ηνπ 

ηχπνπ. Ζ ηέιεζε γάκνπ κεηαμχ πξνζψπσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ ελψπηνλ αξκφδηνπ ιεηηνπξγνχ δελ πεξηέρεη θαλέλα 

ζηνηρείν έιιεηςεο ηχπνπ, ψζηε λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αλππφζηαηνο θαηά ην ά. 1372 ΑΚ. 

1034
 Δ. Κνπλνπγέξε – Μαλσιεδάθε, Οηθνγελεηαθφ Γίθαην, Ηα, ζει. 2. 

1035
 Θ. Παπαδήζε, Ο γάκνο πξνζψπσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ: έγθπξνο, άθπξνο ή αλππφζηαηνο;, ΥξΗΓ, 2009, ζει. 851 επ. 

(853). 
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Με ηελ έλλνηα απηή, λννχληαη σο νηθνγελεηαθέο νη ζρέζεηο ηνπ γάκνπ θαη ηεο κλεζηείαο 

θαη ε ζπγγέλεηα απφ ηελ άιιε, κε ηηο ζρέζεηο εθπξνζψπεζεο ησλ ελειίθσλ λα αησξνχληαη ρσξίο 

δηθαηνινγεηηθή βάζε ζηνλ ρψξν ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ. Ήδε φκσο ζηε «ζρέζε ηνπ γάκνπ» 

έρεη εληαρζεί ζηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά δίθαηα σο έλλνκε ζρέζε ε ζπκβίσζε ζε ειεχζεξε 

έλσζε. Ζ έληαμή ηεο είλαη ζχλλνκε, αθνχ ν λνκνζέηεο ηελ απνθαζίδεη. Ζ ξχζκηζε ηεο 

θαηνρπξσκέλεο ζπκβίσζεο ήηαλ θαη ζην ειιεληθφ δίθαην ηειηθά δήηεκα ρξφλνπ, φπσο 

παιαηφηεξα εληάρζεθαλ ζηελ έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ή ζηελ έλλνηα 

ησλ ηέθλσλ κε πιήξε ζπγγέλεηα ηα εθνπζίσο αλαγλσξηζκέλα.  

Καηά ηελ αλσηέξσ άπνςε ε δηάηαμε 1350 ΑΚ εξκελεπφκελε ζήκεξα ζην πιαίζην ηεο 

επξσπατθήο έλλνκεο ηάμεο δελ επηηξέπεη ηελ απαγφξεπζε ηνπ γάκνπ ζηα πξφζσπα ηνπ ίδηνπ 

θχινπ θαη πάλησο φρη κε ην επηρείξεκα ηεο εξκελείαο ηεο βνχιεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ λνκνζέηε. Σν 

επηρείξεκα απηφ κεηά ην 1994 έρεη ράζεη, θαηά ηελ ππνζηεξηδφκελε απηή άπνςε, ηελ ηζρχ ηνπ, 

δηφηη ε βνχιεζε ππεξεζληθνχ λνκνζέηε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ έρεη δηαηππσζεί ζε 

θείκελν πνπ δελ εκπεξηέρεη κελ λνκηθή δέζκεπζε, απνηειεί φκσο θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ 

εξκελεία ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Σν Φήθηζκα, 
1036

 αθελφο, πεξηέρεη εληνιέο πξνο ηα θξάηε - 

κέιε σο πξνο ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπο, αθεηέξνπ, πξνο ηελ Δπηηξνπή 

λα πξνβεί ζε έθδνζε νδεγίαο γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ εζσηεξηθψλ δηθαίσλ ησλ θξαηψλ - κειψλ 

πξνο ηηο αξρέο ηνπ Φεθίζκαηνο ππάξρεη δε θαη εηδηθή αλαθνξά ζηελ άξζε ησλ απαγνξεχζεσλ 

γηα ηελ ηέιεζε γάκνπ ή άιιεο κνξθήο έλλνκεο ζρέζεο θαη ελ ηέιεη απαηηεί ηε δέζκεπζε ησλ 

θξαηψλ – κειψλ κε ζχκβαζε.  

Ζ ηειεπηαία απηή εληνιή πινπνηήζεθε κε ηελ χκβαζε ηνπ Άκζηεξληακ (1997). Δθηφο 

απφ ηα θξάηε – κέιε, 
1037

 πνπ αλαγλψξηζαλ ίζα δηθαηψκαηα εμηζψλνληαο κε γάκν ηελ έλλνκε 

ζρέζε κεηαμχ πξνζψπσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ πνπ ζπκβηψλνπλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θξάηε – 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ην χληαγκα ή νη λφκνη ηνπο πξνβιέπνπλ σο πξνυπφζεζε 

ηνπ γάκνπ ηε δηαθνξά ηνπ θχινπ ζπδεηνχλ πιένλ ηελ «νπδεηεξνπνίεζε ηνπ γάκνπ» 

(Neutralisierung). θνπφο απηήο ηεο λέαο δηθαητθήο πνιηηηθήο είλαη ε πιήξεο εμίζσζε 

δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκβηψλνπλ κε ηα πξφζσπα πνπ ηεινχλ γάκν. 
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 Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ C 61 (1994), 144 θαη Υαηδεηξχθσλ - Παπαδήζε, Σν θχιν θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ: νηθνγέλεηεο απφ νκφθπια δεπγάξηα, 2007, ζει. 227 επ. Δηδηθά Θ. Παπαδήζε, Σν επξσπατθφ 

λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ νκνθπινθηιία θαη ε λνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ζην: Σν θχιν θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ: 

νκνθπινθηιία θαη νκνθπινθνβία, επηκέιεηα: Παπαδήζε – Υαηδεηξχθσλ – Κηελίδεο, 2004, ζει. 33 = ΔΔπΓΘ 21 

(2000), ζει. 70. 
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 Οιιαλδία (2000), Βέιγην (2001), Ηζπαλία (2005), Αγγιία (2005). 
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Άιισζηε, θαηαιήγεη – φρη νξζψο - ε αλσηέξσ άπνςε, φηη ην ειιελθφ χληαγκα κε ηηο 

εχπιαζηεο δηαηάμεηο ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο δελ απαγνξεχεη ή απνθιείεη ηελ 

ηέιεζε ηνπ γάκνπ πξνζψπσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ, αθνχ ε πξνζηαζία ηνπ δελ πξνυπνζέηεη ηέιεζε 

κεηαμχ πξνζψπσλ δηαθνξεηηθνχ θχινπ. Αιιά θαη ε δηάηαμε ηνπ ά. 5 § 1 . πνπ πξνβιέπεη ηελ 

ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάηαμε ηνπ ά. 4 § 1 . γηα ηελ 

ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ηα ίζα δηθαηψκαηα δελ δηθαηνινγνχλ αλάινγνπο απνθιεηζκνχο. 

Δπνκέλσο, θαηά ηελ άπνςε απηή, 
1038

 αληίζεηε εξκελεία κε επηρεηξήκαηα, φπσο νη παξαδφζεηο 

ηνπ ιανχ δελ έρνπλ ζέζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα αλαγλψξηζε αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία 

παξέρνληαη σο επηινγή ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη, ρσξίο λα επηβάιινπλ ππνρξεψζεηο ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Όκσο, ε αλσηέξσ αλαπηπρζείζα άπνςε δελ είλαη νξζή. Αθφκε θαη ην ζχκθσλν ειεχζεξεο 

ζπκβίσζεο, θαηά ην ειιεληθφ δίθαην, αλαθέξεηαη ζε εηεξφθπια πξφζσπα. Ήδε, φκσο, 

παξαηεξνχληαη θηλήζεηο νκνθχισλ λα ζπλάςνπλ «γάκν», πξνθαλψο σο κέζν πηέζεσο γηα λα 

πεξηιεθζνχλ ζε απηφ ην ζχκθσλν ειεχζεξεο ζπκβίσζεο ή ζε παξφκνηα ξχζκηζε. Με ηελ 

επθαηξία απηή αμίδεη λα ηνληζηεί φηη κε ηε ζεκεξηλή, ηζρχνπζα, ξχζκηζε ν γάκνο ζπλάπηεηαη 

κφλν κεηαμχ εηεξνθχισλ. Μεκνλσκέλεο απφςεηο πνπ επηθαινχληαη, φηη δελ απαηηείηαη ξεηά απφ 

ην λφκν ε δηαθνξά θχινπ δελ είλαη νξζέο, δηφηη, αθελφο, νη δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ δελ 

εξκελεχνληαη κεκνλσκέλα, αιιά θαη κε αλαθνξά ζην φιν ζχζηεκα δηθαίνπ θαη, αθεηέξνπ, δελ 

αλαγξάθνληαη πάληνηε ξεηψο νη απηνλφεηεο πξνυπνζέζεηο.  

ηελ ξχζκηζε ηνπ ζπκθψλνπ ηα δεχγε νκνθχισλ δελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ, αθνχ απηφ 

είλαη δηαηππσκέλν ζην πξφηππν κηαο νηθνγέλεηαο κε γνλείο θαη παηδηά. 
1039

 Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ζε δχν απφ ηα δίθαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε λνκηθή παξάδνζε ζηε ρψξα καο, δειαδή ην 

γαιιηθφ θαη ην γεξκαληθφ, νη νκφθπινη πεξηιακβάλνληαη ζηελ αληίζηνηρε κε φ,ηη πξνβιέπεη ην 

ζχκθσλν, ξχζκηζε ησλ εμψγακσλ ζπκβηψζεσλ (pacte civil de solidarité, γηα ην γαιιηθφ δίθαην) 

θαη κάιηζηα ζηε Γεξκαλία ε ξχζκηζε ηνπ λφκνπ (eingetragene Lebenspartnerschaft) 
1040

 

αλαθέξεηαη κφλν ζε απηνχο.  
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 Θ. Παπαδήζε, φ.π., ΥξΗΓ 2009, ζει. 855 - 856. 

1039
 Κ. Παληειίδνπ, Κξηηηθέο παξαηεξήζεηο ζην ρέδην Νφκνπ «χκθσλν ειεχζεξεο ζπκβίσζεο», ΔθΑΓ 2008, ζει. 

386 επ. (388). 

1040
 Lüderitz – Dethloff, Familienrecht, 2007, § 7, ζει. 200 επ., Gernhuber – Coester – Waltjen, Familienrecht, 

2006, § 42, ζει. 480 επ. 
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Ε. NASCITURUS  

 Ζ ζρεηηθψο παιαηφηεξε λνκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ήηαλ αξλεηηθή ζηελ επηδίθαζε 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο ζην ζπλεηιεκκέλν ηέθλν (nasciturus), θαηά ηελ 

ζαλάησζε ηνπ παηέξα ηνπ, ιφγσ ηνπ αηπρήκαηνο. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε αηηηνινγία εζηηαδφηαλ 

ζην φηη ην ζπλεηιεκκέλν ηέθλν θαηά ηελ ζαλάησζε ηνπ παηέξα ηνπ δελ ππήξρε σο πξφζσπν θαη, 

ζπλεπψο, δελ κπνξνχζε λα ππνζηεί ηηο ζπγθηλήζεηο απφ ην ζάλαηφ ηνπ . Πξφζθαηα, φκσο, ππφ 

ηελ πίεζε θαη ηεο ζεσξίαο ζεκεηψζεθε αμηφινγε θαη επηηπρήο ζηξνθή ηεο λνκνινγίαο ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. 
1041

  

Ζ αηηηνινγία ηεο λέαο απηήο λνκνινγίαο έρεη σο αθνινχζσο: Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα 

απνθαηαζηήζεη φρη κφλν ηελ ελεζηψζα, αιιά θαη ηελ κέιινπζα ςπρηθή νδχλε, φπσο κπνξεί λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ κέιινπζα πεξηνπζηαθή δεκία. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα επηδηθάζεη 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ζε θπνθνξνχκελν, αλ γελλήζεθε δσληαλφ, εθφζνλ είλαη βέβαην, φηη ζα 

δνθηκάζεη ςπρηθή νδχλε, θαηά ηελ ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, αξγφηεξα φηαλ ζα έιζεη 

ζε ειηθία πνπ ζα είλαη ηθαλφ λα δέρεηαη ηηο ςπρηθέο επηδξάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη λα 

αηζζάλεηαη σο νξθαλφ, ηδίσο θαηά ηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία.  

 Δθείλν, πάλησο, ην ζέκα πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί ηδηαηηέξσο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ 

χςνπο ηεο επηδηθαδφκελεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο. Έηζη φζν καθξφηεξν είλαη ην ρξνληθφ 

ζεκείν, ηφζν κεησκέλν πξέπεη λα είλαη θαη ην πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο. 
1042

 Σα 

παξαπάλσ αλαπηπζζφκελα γηα ην ζπλεηιεκκέλν ηέθλν, θαηά ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ, 

ηζρχνπλ θαηαξρήλ θαη ζηελ πεξίπησζε ζαλαηψζεσο παππνχ ή γηαγηάο, 
1043

 φηαλ ν εγγνλφο ήηαλ 

nasciturus αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ζαλάησζε ελφο αδειθνχ ν άιινο αδειθφο 

ήηαλ nasciturus. Όκσο, ε ζεκαληηθή δηαθνξά βαζκνχ ζπγγέλεηαο πξνζψπσλ (παηέξαο, αδειθφο, 

παππνχο) νπσζδήπνηε ζα βαξχλεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.  

                                                           
1041

 ΑΠ 911/2003 (αδεκ), ΑΠ 1652/2002, ΝνΒ 2003, ζει. 1215 = ΔιιΓλε 2003, ζει. 1562 = Δπη.Γηθ.Η.Α. 2003, 

ζει. 371 = ΥξΗΓ 2003, ζει.122, ΑΠ 1641/2003, ΔιιΓλε 2004, ζει. 716, ΑΠ 97/2001, ΝνΒ 2002, ζει. 121, ΔθΑζ 

3057/2006, ΔππγθΓ 2006, ζει. 243 θαη Κιαβαλίδνπ, Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε λεπίνπ θαη θπνθνξνχκελνπ ιφγσ 

ςπρηθήο νδχλεο θαη’άξζξν 932 εδ. γ  ́ ΑΚ ζηελ: ΔπηζθΔκπΓ 2000, ζει. 71 επ., ε νπνία, θαη πξηλ αθφκα ηελ 

ηειεπηαία άλσ απφθαζε ηνπ ΑΠ, ηάζζεηαη ζεηηθψο ππέξ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο ηνπ 

θπνθνξνχκελνπ. 

1042
 Βι. έηζη θαη Η. ππξηδάθε, Δηζήγεζε ζηελ εκεξίδα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κε ζέκα: «Ζ ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο». Βι. Πξαθηηθά ηεο εκεξίδαο, εθδ. Α. άθθνπια, ζει. 161 επ. (182). 

1043
 Βι. ΑΠ 835/2005 (αδεκ), πνπ αλαγλσξίδεη δηθαίσκα ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο ζην 

ζπλεηιεκκέλν εγγνλφ θαηά ηνλ ρξφλν ζαλαηψζεσο ηεο γηαγηάο ηνπ. Αξλεηηθή, φκσο, ζην ζέκα απηφ ε ΔθΑζ 

6522/1994(αδεκ). 
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Σ. ΕΚΟΤΙΑ Η ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΣΕΚΝΟΤ  

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ ηέθλνπ απφ ηνλ γελλήηνξα (εθνχζηα ή δηθαζηηθή) έρεη σο απνηέιεζκα, 

φηη ην ηέθλν επέρεη ζέζε γλήζηνπ ηέθλνπ έλαληη ηνπ παηέξα θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπ (ΑΚ 1484). 

Γίρσο πξνβιήκαηα είλαη ε ζρέζε ηνπ ηέθλνπ πξνο ηελ κεηέξα ηνπ θαη ηνπο ζπγγελείο ηεο. 

Δπνκέλσο, ην ηέθλν δηθαηνχηαη θαηαξρήλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο απφ ηελ 

ζαλάησζε ηνπ εμψγακνπ παηέξα ηνπ, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί αλαγλψξηζε. 
1044

 Εεηήκαηα, φκσο, 

γελλψληαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ηέηνηα αλαγλψξηζε. Δηδηθφηεξα, εξσηάηαη, αλ δχλαηαη λα θξηζεί 

παξεκπηπηφλησο έλα ηέηνην δήηεκα ζηε δίθε κεηαμχ εμψγακνπ ηέθλνπ θαη θάπνηνπ ππφρξενπ ζε 

απνδεκίσζε (π.ρ. αζθαιηζηή) πνπ έρεη σο αληηθείκελν αμίσζε γηα ςπρηθή νδχλε (ΑΚ 932) απφ 

ηελ ζαλάησζε ηνπ εμψγακνπ παηέξα. Ζ απάληεζε πνπ δίδεηαη θαηά θαλφλα ζηε λνκνινγία είλαη 

αξλεηηθή, ελφςεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ ά. 620 θαη 621 ΚΠνιΓ, πνπ επηβάιινπλ φηη ην δήηεκα ηεο 

αλαγλσξίζεσο ηέθλνπ γελλεκέλνπ ρσξίο γάκν ηνπ παηέξα ηνπ επηβάιιεηαη λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν θχξηαο ή παξεκπίπηνπζαο αγσγήο θαη δελ δχλαηαη λα εμεηαζηεί παξεκπηπηφλησο ζηα 

πιαίζηα άιιεο δίθεο κε δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν. 
1045

 

Ζ. ΜΝΗΣΕΙΑ  

 Δμάιινπ ε λνκνινγηαθή ηάζε επξείαο έλλνηαο ηεο νηθνγέλεηαο επηβεβαηψλεηαη θαη κε 

απνθάζεηο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 
1046

, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο θαηά ην 

ά. 932 ΑΚ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε κλεζηή. Ζ κλεζηεία είλαη ζχκβαζε γηα κειινληηθφ γάκν 

(ΑΚ 1346). Καηά ην λφκν δελ έρεη ζρεκαηηζηεί αθφκε νηθνγέλεηα. Καηαξρήλ, επνκέλσο, ζηελ 

έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο δελ πεξηιακβάλνληαη νη κλεζηνί. ηε λνκνινγία, φκσο, γίλεηαη δεθηή ε 

αλάινγε εθαξκνγή ηεο ΑΚ 932 ζηελ ζαλάησζε ηνπ ελφο κλεζηνχ ππέξ ηνπ άιινπ. 
1047

 

Πξνυπνηίζεηαη, ελλνείηαη, εγθπξφηεηα ηεο κλεζηείαο. Ζ κλεζηεία φκσο είλαη άθπξε αλ είλαη 

αληίζεηε ζην λφκν (ΑΚ 174) ή ζηα ρξεζηά ήζε (ΑΚ 178). Ακθηζβεηείηαη ζηελ ζεσξία ε 

                                                           
1044

 ΜΠξΘεζ 17486/2000, Αξκελ. 2002, ζει. 857 κε παξαηεξήζεηο Σξσηάλλνπ – Γνπιηέικνπ. Ζ απφθαζε 

αλαγλψξηζε αμίσζε ςπρηθήο νδχλεο ππέξ ηέθλνπ, απνθηεζέληνο ζηε νπεδία, απφ ηηο εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο 

Έιιελνο κε νπεδέδα θαη αλαγλσξηζζέληνο θαηά ην ζνπεδηθφ δίθαην, φκσο ρσξίο έξεπλα ηνπ εθαξκνζηένπ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηελ ΑΚ 20. 

1045
 Απφ ηε λνκνινγία άμηα επηζεκάλζεσο είλαη ε ΜΠξΚαξδ 193/1976, ΝνΒ 1977, ζει. 776, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξίζεη δηθαίσκα ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο ζηνλ παηέξα απφ ηνλ ζάλαην ηεο εθνπζίσο 

αλαγλσξηζζείζαο ζπγαηέξαο ηνπ. Ζ ζεσξία, ρσξίο ηδηαίηεξν πξνβιεκαηηζκφ, θαηαθάζθεη ηε δπλαηφηεηα αμηψζεσο 

απφ ηελ ΑΚ 932 ππέξ ηνπ εμψγακνπ ηέθλνπ αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνεγήζεθε ή φρη αλαγλψξηζε. Βι. ελδεηθηηθψο, 

Γειεγηάλλε – Κνξλειάθε, Δηδηθφ Δλνρηθφ Γίθαην, 1992, η. ΗΗΗ, ζει. 295. 

1046
 ΑΠ 1141/2007, ΝνΒ 55, ζ. 2334 θαη ΑΠ 1837/2007, ΝνΒ 56, ζ. 76. 

1047
 Βι. ΑΠ 1141/2007, ΝνΒ 2007, ζει. 2334, ΑΠ 1071/2002, ΥξΗΓ 2002, ζει. 909, ΑΠ 614/1995, ΝνΒ 1996, ζει. 

646, ΔθΑζ 5675/2004, ΔππγθΓ 2005, ζει. 368, ΔθΑζ 6895/1998, ΔππγθΓ 1999, ζει. 545. 
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εγθπξφηεηα ηεο κλεζηείαο πνπ ηειείηαη ππφ ηελ αίξεζε ηεο πξνεγνχκελεο ιχζεσο ηνπ γάκνπ 

ηνπ ελφο ησλ κλεζηψλ κε άιιν πξφζσπν. 
1048

 

Η. ΚΕΧΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΕΝΨΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΓΦΙΣΕΙΑ  

I. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΕΓΕΙΡΟΝΣΑΙ  

Γηάζηαζε ππάξρεη κεηαμχ ηεο λνκνινγίαο 
1049

 θαη ηεο ζεσξίαο 
1050

 γηα ηελ εθαξκνγή ή κε 

ηεο ΑΚ 932 ζηελ πεξίπησζε αιινθχισλ πξνζψπσλ πνπ ζπδνχζαλ (ζχληξνθνη) ζε ειεχζεξε 

έλσζε. Καηά ηελ νξζφηεξε άπνςε, νχηε ην γξάκκα αιιά νχηε θαη ν ζθνπφο ηεο ΑΚ 932 

επηηξέπνπλ αλάινγε εθαξκνγή (πεξί επζείαο βέβαηα εθαξκνγήο δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο). Ο 

λνκνζέηεο θαίλεηαη λα εθθηλεί απφ ηελ αθεηεξία, φηη αηζζήκαηα ζηνξγήο θαη αγάπεο είλαη άμηα 

πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο ΑΚ 932 (ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο), εθφζνλ 

θαηαξρήλ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο θαη φρη πέξαλ απηήο.  

Με ηελ αηηηνινγία απηή απνθξνχεηαη ε πξνβνιή ζρεηηθήο αμηψζεσο κεηαμχ πξνζψπσλ, 

πνπ ζπλδένληαη κε αθαηάιπην δεζκφ ζηελήο θηιίαο ή κεηαμχ νκνθχισλ. Ζ εθαξκνγή ηεο ΑΚ 

932 ζηελ πεξίπησζε ηεο ειεχζεξεο έλσζεο ζα άλνηγε ην δξφκν λα πεξηιεθζνχλ θαη άιιεο 

αλάινγεο πεξηπηψζεηο, πνπ ελδερνκέλσο λα νδεγνχζαλ ηελ απνδεκίσζε, ηειηθά, ζε απεξηφξηζηα 

κεγέζε. Ζ ειεχζεξε ζπκβίσζε δελ απνηειεί, ππφ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, 

ζπγθξίζηκε ζρέζε πξνο ηε κλεζηεία πνπ απνηειεί ηελ αλαγλσξηδφκελε απφ ην δίθαην (ΑΚ 1346) 

πξνβαζκίδα ηνπ γάκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 

II. ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 Σν ζέκα ήρζε επζέσο γηα πξψηε θνξά ελψπηνλ ηνπ Αθπξσηηθνχ, ην νπνίν κε ζεηξά 

απνθάζεσλ 
1051

 έιαβε αξλεηηθή ζέζε απνθξνχνληαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εθαξκνγή ηεο 

                                                           
1048

 Βι. φκσο ΜΠξσηΘεζ 17486/2000, Αξκελ. 2002, ζει. 857 επ., (864) κε παξαηεξήζεηο Σξσηάλλνπ-Γνπιηέικνπ, 

ε νπνία αλαγλσξίδεη ςπρηθή νδχλε επί ζαλαηψζεσο Έιιελνο ηφζν ππέξ ηεο νπεδέδαο κλεζηήο ηνπ φζν θαη ππέξ 

ηεο λνκίκνπ ελ Διιάδη νηθνγελείαο ηνπ (ζπδχγνπ, ηέθλσλ θιπ.) ρσξίο φκσο έξεπλα ηεο εγθπξφηεηαο ηεο κλεζηείαο 

ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν δίθαην πνπ έπξεπε λα αλαδεηήζεη. 

1049
 Βι. έηζη ππέξ ηεο εθαξκνγήο ΑΚ 932 ΔθΑζ 727/2001, ΔιιΓλε 2001, ζει. 1358 θαη ΔθΑζ 3413/2001, ΔιιΓλε 

2001, ζει. 1359 (απφ ην δεκνζηεπκέλν ηκήκα ηεο απνθάζεσο δελ πξνθχπηεη αλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο 

ππνζέζεσο αθνξνχζαλ ππφζεζε παιιαθίδαο). 

1050
 Βι. απφ Α. Κξεηηθφ, Αμηψζεηο απνδεκηψζεσο ελψπηνλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ – αιινδαπψλ απφ αηπρήκαηα 

ζηελ Διιάδα θαη πξνζψπσλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα απφ αηπρήκαηα ζε άιιν θξάηνο ηεο Δπξσπατθήο 

Δλψζεσο, 2006, ζει. 52 επ., Γ. Λέθθαο, Διεχζεξε έλσζε θαη παηξφηεηα θαηά ηνλ ΑΚ, 2003. 

1051
 ΑΠ 434/2005, ΥξΗΓ 2005, ζει. 895, ΑΠ 1735/2006, ΔιιΓλε 2007, ζει. 416 = ΝνΒ 2007, ζει. 1550 = ΥξΗΓ 

2007, ζει. 131 θαη ΑΠ 1141/2007, ΔιιΓλε 2007, ζει.1023. 
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ΑΚ 932 ζηνπο (δηαθνξεηηθνχ θχινπ) ηεινχληεο ζε ειεχζεξε έλσζε, νη νπνίνη επηιέγνληαο ην 

είδνο απηφ ζρέζεσο ζέιεζαλ λα κελ ππαρζνχλ ζε δεζκεχζεηο αιιά νχηε θαη λα απνθηήζνπλ 

δηθαηψκαηα θαη έλαληη ηξίησλ. Δίλαη πξνθαλέο, φκσο, φηη κπνξεί λα παξαθακθζεί ν απνθιεηζκφο 

απηφο κε ηνλ επηζπκεηφ ραξαθηεξηζκφ ηεο ζρέζεσο  σο κλεζηείαο ζην κέηξν πνπ θάηη ηέηνην 

είλαη πξάγκαηη εθηθηφ (δχζθνια, δειαδή, κπνξεί λα γίλεη δεθηή κλεζηεία καθξάο δηαξθείαο).  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ππ’ αξηζκ. 434/2005 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ  
1052

 

σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο, αλ ζηελ «νηθνγέλεηα» θαηά ηελ ΑΚ 932 εδ. γ΄ ππάγεηαη 

θαη ε ιεγφκελε «ειεχζεξε έλσζε» (ή «θπζηθή νηθνγέλεηα»), αιιά θαη ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά κε 

ηνλ θχθιν ησλ εμ αγρηζηείαο ζπγγελψλ πνπ κπνξεί λα ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ «νηθνγέλεηα».  

Καηά ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ε «ειεχζεξε έλσζε» δελ απνηειεί «νηθνγέλεηα» θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο ΑΚ 932 εδ. γ΄, νχηε θαηά θπξηνιεμία, νχηε θαη’ αλαινγία. Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ 

απνθιεηζκφ ηεο αλαινγίαο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο δχν επηρεηξήκαηα: (α) Γελ ππάξρεη θελφ 

δηθαίνπ θαη (β) ηπρφλ αλαινγία ζα ήηαλ «αλαηξεπηηθή ηνπ (θαη) ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ 

ζεζκνχ ηνπ γάκνπ». 

Δμάιινπ, θαηά ηελ απφθαζε, «ε ειεχζεξε ζπκβίσζε ρσξίο ηέθλα δελ αλαγλσξίδεηαη απφ 

ην δίθαηφ καο, αθνχ απηφ δελ αλαγλσξίδεη έλλνκα απνηειέζκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

εκθάληζήο ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δελ κπνξεί θαηά ζπλέπεηα λα ππαρζεί ζηελ έλλνηα ηεο 

νηθνγέλεηαο, νχηε πξνζηαηεχεηαη, δηφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φζνη ηελ επηιέγνπλ πξνθαλψο δελ 

επηζπκνχλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζε λνκηθέο ξπζκίζεηο, θαη άξα δεζκεχζεηο, επνκέλσο ζα ήηαλ 

αληηθαηηθφ λα ηχρνπλ κφλν πξνζηαζίαο». 

Καηά ηελ απφθαζε, νη «αγρηζηείο πξψηνπ βαζκνχ (πεζεξφο, πεζεξά, γακβξφο, λχθε) 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνγέλεηα», ελψ νη ινηπνί αγρηζηείο δελ πεξηιακβάλνληαη. Δπηρείξεκα 

αληιείηαη θαη «απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 εδ. β΄ θαη 59 ΑΚ, πνπ εγγχηεξα πξνζεγγίδνπλ 

ην δήηεκα». 
1053

 Δίλαη πξφδειν, φηη νη πεξηερφκελεο ζηελ απφθαζε ζθέςεηο απνηεινχλ αθνξκή 

γηα ζρεηηθφ δηάινγν κε ηε λνκνινγία.  

Παξαδείγκαηα: 

1. Οη Α θαη Β έρνπλ ζπλάςεη αλππφζηαην γάκν θαη ζπκβηνχλ, κε ηέθλα ή ρσξίο ηέθλα,  ελ 

γλψζεη ή ελ αγλνία ηνπ αλππνζηάηνπ. Γάκνο δελ πθίζηαηαη, νχηε «λφκηκε» νηθνγέλεηα. Πξφθεηηαη 

γηα «ειεχζεξε έλσζε/ζπκβίσζε». 

                                                           
1052

 Δπη.Γηθ.ΗΑ., 2005, ζει. 257 κε ζεκείσζε Η. ππξηδάθε. 

1053
 Βι. G. Ripert, Le prix de la douleur, 1948, ζ. 1. 
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2. Οη Α θαη Β έρνπλ ζπλάςεη γάκν πνπ ακεηάθιεηα αθπξψζεθε, ιφγσ θσιχκαηνο. Παξά ηελ 

αθχξσζε, εμαθνινπζνχλ λα ζπδνχλ, κε ηέθλα ή ρσξίο ηέθλα Πξφθεηηαη γηα «ειεχζεξε έλσζε/ 

ζπκβίσζε». 

3. Οη Α θαη Β ζπδνχλ «ζε θαηάζηαζε ειεχζεξεο ζπκβίσζεο», δελ ηεινχλ δε γάκν, δηφηη ε Β 

ζα ράζεη ηελ ζχληαμε πνπ έρεη απφ πξνεγνχκελν γάκν.  

ε φιεο απηέο ηηο πνηθίιεο πεξηπηψζεηο απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ηεο ΑΚ 932 εδ. γ΄; Ζ 

απάληεζε δελ κπνξεί (θαη δελ πξέπεη) λα είλαη γεληθή θαη αθεξεκέλε, «κνλνδηάζηαηε». Οη 

βαζηθέο ζέζεηο, ηδίσο πξηλ ηε λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηνπ πκθψλνπ Διεχζεξεο πκβίσζεο, 

ήηαλ νη εμήο: 

(α) Πξάγκαηη, δελ ππάξρεη ξχζκηζε ηεο ειεχζεξεο έλσζεο ζην δίθαηφ καο, παξά κφλν 

απνζπαζκαηηθή. Δληνχηνηο, απηφ δελ ζεκαίλεη, φηη ην θνηλσληθφ απηφ θαηλφκελν δελ είλαη 

λνκηθά ζεκαληηθφ ζην ζχλνιφ ηνπ. Αθξηβψο δε ε λνκηθή ζεκαζία ηνπ, ελφςεη θαη ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ παξαδνρή ηεο ππάξμεσο θελνχ ζην 

δίθαηφ καο, ην νπνίν πξέπεη λα πιεξσζεί. 
1054

 Βέβαηα, ε απνδνρή ηεο ππάξμεσο θελνχ δελ 

ζεκαίλεη θαη φηη νπσζδήπνηε πξέπεη λα ρσξήζεη αλαινγηθή εθαξκνγή φισλ ησλ ξπζκίζεσλ γηα 

ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θιπ. 

(β) Ζ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο δελ απνθιείεη θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

ειεχζεξεο έλσζεο: Αθνχ ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη αθνχ ε επηινγή ηεο ειεχζεξεο ζπκβηψζεσο απνηειεί εθδήισζε απηήο ηεο 

αλάπηπμεο, είλαη πξφδειν, φηη θαη ε ειεχζεξε έλσζε πξνζηαηεχεηαη ζπληαγκαηηθά (ηνπιάρηζηνλ 

έκκεζα). Άιισζηε, ε έλλνηα ηεο (ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπφκελεο) νηθνγέλεηαο κπνξεί λα 

εθιεθζεί επξέσο, ψζηε λα πεξηιάβεη θαη ηελ «θπζηθή νηθνγέλεηα». 
1055

  

 (γ) Σελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο «λφκηκεο» νηθνγέλεηαο κπνξεί λα 

ππεξεηήζεη/αλαπηχμεη θαη ε «θπζηθή» νηθνγέλεηα. Άιισζηε, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπνπ ε 

«λφκηκε» νηθνγέλεηα πθίζηαηαη κφλνλ θαηά ηνλ ηχπν θαη είλαη «νπζηαζηηθά δηαιπκέλε», ελψ ε 

«θπζηθή» νηθνγέλεηα είλαη ε πξαγκαηηθή νηθνγέλεηα θαηά ηελ παξαδεδεγκέλε έλλνηα. Θα ήηαλ 

παξάδνμν ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξψηε λα ππάγεηαη ζηελ ΑΚ 932 (εδ. γ΄), ελψ ε δεχηεξε φρη. 

Γηαθνξεηηθφ είλαη ην ζέκα, φηη γηα ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ζηηο πεξηπηψζεηο 

                                                           
1054

 Βι. φκσο ηελ αληίζεηε ζέζε ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο. 

1055
 Βι. φκσο ηελ αληίζεηε ζέζε ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο. 
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ηεο πξψηεο «ηχπνηο» νηθνγέλεηαο πεξηνξίδεηαη ή απνθιείεηαη ιφγσ ηεο ειιείςεσο δεζκψλ 

ζηνξγήο θαη αγάπεο, πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ παξαδνρή εζηθήο βιάβεο - ςπρηθήο νδχλεο.  

III . ΣΟ «ΤΜΥΨΝΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΤΜΒΙΨΗ»  

Καηά ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπλέηαμε ην ρέδην Νφκνπ, ε εμψγακε 

ζπκβίσζε αλαγλσξίδεηαη ζήκεξα σο «δηαθνξεηηθή, πην ραιαξή κνξθή νηθνγελεηαθήο δσήο» θαη 

ε ξχζκηζή ηεο δελ αληίθεηηαη ζην χληαγκα, πνπ πξνζηαηεχεη ην γάκν θαη ηελ νηθνγέλεηα, ρσξίο 

σζηφζν λα επηβάιιεηαη απφ απηφ. Δπηπξνζζέησο, έρεη ξπζκηζηεί ήδε απφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

επξσπατθέο λνκνζεζίεο. Δμάιινπ, πάληνηε θαηά ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, ην ζχκθσλν απνηειεί 

ελαιιαθηηθή κνξθή κφληκεο ζπκβίσζεο θαη φρη κνξθή «ραιαξνχ» γάκνπ. Δληνχηνηο, αθξηβψο 

ζην ηειεπηαίν ζπκπέξαζκα νδεγεί ε αλάγλσζε ηνπ Ν. 3718/2008. Όπσο είλαη δηαηππσκέλν 

(ζχζηαζε, ιχζε, πεξηνπζηαθέο ζπλέπεηεο, δηαηξνθή, απνηειέζκαηα γηα ηα παηδηά, θιεξνλνκηθφ 

δηθαίσκα), είλαη ζαλ λα ζεζπίδεη έλα «γάκν» κε ιηγφηεξεο δηαηππψζεηο, ιηγφηεξεο ππνρξεψζεηο 

θαη θπξίσο ειεχζεξα δηαιπηφ. 
1056

  

ην ά. 1 Ν. 3718/2008 θαζνξίδεηαη σο ζπζηαηηθφο ηχπνο ηνπ ζπκθψλνπ ην 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ελψ ε δήισζε ηεο ζπκθσλίαο ζην ιεμηαξρείν θαη ε θαηαρψξεζε ζε 

εηδηθφ βηβιίν ζα έρεη απιψο απνδεηθηηθή ηζρχ. ηε ζπλέρεηα, ζην άξζξν 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 

ζεζπίδνληαη νη ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θσιχκαηα θαη ζην άξζξν 3 θαζηεξψλεηαη ζρεηηθή 

αθπξφηεηα ηνπ ζπκθψλνπ πνπ έρεη ζπλαθζεί ρσξίο ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. Θα πξέπεη, 

φκσο, λα παξαηεξεζεί φηη, επεηδή ε ζχλαςε ηνπ ζπκθψλνπ δελ πξνυπνζέηεη θάπνηα άδεηα ή 

πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε, απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξεί λα ειεγρζεί κφλν ε 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα θαη ελδερνκέλσο ε κε χπαξμε άιινπ γάκνπ. Ηδίσο, ε ζπγγέλεηα ή ε 

χπαξμε άιινπ ζπκθψλνπ δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί.  

Αο ζεκεησζεί αθφκε φηη, αθνχ ηίζεληαη πεξίπνπ παξφκνηεο πξνυπνζέζεηο κε ηε ζχλαςε 

ηνπ γάκνπ απνθιείεηαη κε ην ζχκθσλν λα ζεξαπεπηεί ε λνκηθή αδπλακία λα ζπλαθζεί γάκνο, 

πνπ απνηειεί, θαηά ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ 

πνιιαπιαζηαζηεί νη εμψγακεο ζπκβηψζεηο. ην κέηξν πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχκθσλν σο 

ππνθαηάζηαην ηνπ γάκνπ, 
1057

 απηφ πξέπεη λα επηθξνηεζεί. Αιιηψο, ζα ππήξρε ν θίλδπλνο λα 

ζπλάπηνληαη ζχκθσλα γηα λα θαιχςνπλ αθφκε θαη ζρέζεηο αηκνκημίαο, θάηη πνπ ζα πξνζέβαιε 

επζέσο ηα ρξεζηά ήζε. Σν ίδην ζεηηθή πξέπεη λα ζεσξεζεί θαη ε απζηεξφηεξε ξχζκηζε σο πξνο 

ηελ δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη λα είλαη πιήξεο, ρσξίο δπλαηφηεηα κεηά απφ 

                                                           
1056

 Κ. Παληειίδνπ, φ.π., ΔθΑΓ 2008, ζει. 386. 

1057
 Βι. Αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ ζην άξζξν 2. 
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δηθαζηηθή άδεηα λα κπνξνχλ λα ζπλάςνπλ ζχκθσλν θαη αλήιηθνη, φπσο ζην γάκν (1350 § 2 εδ. 

β΄ ΑΚ). Γελ ζπκβηβάδεηαη κε ειηθία κηθξφηεξε απηήο ηνπ 18
νπ

 έηνπο ε απφθαζε επηινγήο κηαο 

ραιαξφηεξεο ξπζκηζκέλεο κνξθήο ζπκβηψζεσο.  

Σν άξζξν 3 θαζηεξψλεη, θαηά ηνλ παξάηηηιν, ζρεηηθή αθπξφηεηα ηνπ ζπκθψλνπ, ηελ νπνία 

κπνξεί λα πξνβάιινπλ κφλν ηα πξφζσπα πνπ ην ζχλαςαλ, ηξίηνη πνπ επηθαινχληαη 

νηθνγελεηαθφ ή θιεξνλνκηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ θαη ν εηζαγγειέαο, απηεπαγγέιησο, αλ ζίγεηαη ε 

έλλνκε ηάμε. Σν άξζξν είλαη δηαηππσκέλν ζην πξφηππν ηνπ γξάκκαηνο θαη ηεο θξαηνχζαο 

εξκελείαο ηνπ ά. 1378 αξ. 1 ΑΚ. Ζ αθπξφηεηα, φκσο, πνπ θαζηεξψλεη ην άξζξν απηφ είλαη 

απφιπηε, ζεξαπεχζηκε ή κε, απιψο ε έλλνηα ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο πεξηνξίδεηαη ζην 

νηθνγελεηαθφ ή θιεξνλνκηθφ ζπκθέξνλ, γηα λα κελ κπνξεί ι.ρ. λα πξνζβάιιεη ην γάκν ν 

αζθαιηζηήο επί ζαλαηψζεσο πξνζψπνπ, κε απνθιεηζηηθφ θίλεηξν ηελ κε επηδίθαζε 

απνδεκηψζεσο ζηνλ επηδψληα ζχδπγν.  

Δθφζνλ ινηπφλ πηνζεηεζεί αλάινγε ιχζε, ζα πξφθεηηαη πάιη γηα απφιπηε αθπξφηεηα κε 

ζηελφηεξν έλλνκν ζπκθέξνλ. Πξέπεη, εμάιινπ, λα ηνληζηεί, φηη νξζά δελ θαίλεηαη λα ρξεηάδεηαη 

δηθαζηηθή απφθαζε πνπ ζα αθπξψλεη ην γάκν, φπσο ε ΑΚ 1376 απαηηεί, ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ γάκνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπκθψλνπ πξνβιέπεηαη πάλησο πξνο ην 

ζπκθέξνλ ησλ αζζελέζηεξσλ δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ, παξά ηελ αθπξφηεηα, ζε ζρέζε κε 

ην ηεθκήξην παηξφηεηαο (ά. 8 § 2 Ν. 3718/2008) θαη ηελ πηνζεζία (ά. 11 § 2 Ν. 3718/2008).  

Δξσηάηαη, αλ ν ίδηνο θχθινο ησλ λνκηκνπνηνχκελσλ πξνζψπσλ ζα λνκηκνπνηείηαη θαη ζε 

άιιεο πεξηπηψζεηο αθπξφηεηαο, π.ρ. ιφγσ ειιείςεσο ηχπνπ. Ο Ν. 3718/2008 δελ θαζηεξψλεη 

θάπνηα κνξθή αλππνζηάηνπ, αλ δελ ηεξεζεί ν ζπκβνιαηνγξαθηθφο ηχπνο. Αθεηέξνπ, ε 

δηαηχπσζε ηνπ άξζνπ 3 θαίλεηαη λα θαηαιακβάλεη θάζε πεξίπησζε αθπξφηεηαο, επνκέλσο θαη 

ηελ απφιπηε αθπξφηεηα, ιφγσ ειιείςεσο ηνπ λφκηκνπ ζπζηαηηθνχ ηχπνπ, ηελ νπνία ζα κπνξνχλ 

λα επηθαιεζηνχλ κφλν ηα ίδηα πξφζσπα. Μπνξεί, φκσο, λα παξνπζηαζηεί θαη άιιε πεξίπησζε 

αθπξφηεηαο ι.ρ. ιφγσ αληηζέζεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηα ρξεζηά ήζε (178 ΑΚ) ή ιφγσ 

εηθνληθφηεηαο (138 § 1 ΑΚ). Απηφ, επεηδή, αληίζεηα κε ην γάκν, ην ειάηησκα απηφ δελ ζα 

θαιχπηεηαη απφ ηε ζχλαςε ηνπ ζπκθψλνπ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δερζνχκε, 

φηη ν Ν. 3718/2008 εηζάγεη ηνλ ίδην πεξηνξηζκφ ηνπ θχθινπ ησλ δηθαηνχκελσλ πξνζψπσλ. Απηφ 

φκσο δελ θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο 138, 178 θαη 180 ΑΚ. Ζ 

λνκηκνπνίεζε ηνπ εηζαγγειέα λα επηθαιεζηεί ηελ αθπξφηεηα, αλ ζίγεηαη ε δεκφζηα ηάμε, ζα 

θαιχςεη, κφλν σο έλα βαζκφ, θαη απηέο ηηο πεξηπηψζεηο.  
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Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ε κε θαζηέξσζε αλππνζηάηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ ζρεηηθψο κηθξφ θχθιν ησλ πξνζψπσλ πνπ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηελ αθπξφηεηα, κπνξεί λα 

νδεγήζεη θαη ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, ζπλαθζεί έλα ζχκθσλν κε 

ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, θαηά ην γξάκκα ηνπ άξζξνπ 3, δελ ζα κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηελ 

αθπξφηεηα ε αζθαιηζηηθή εηαηξία πνπ ζα θιεζεί λα απνδεκηψζεη ηνλ επηδψληα ζχληξνθν επί 

ζαλαηψζεσο ηνπ άιινπ ζπληξφθνπ. 

Πέξαλ ησλ θσιπκάησλ ηνπ γάκνπ πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ ζχλαςε ηνπ ζπκθψλνπ, δελ 

πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα, αλ ην ζχκθσλν δεκηνπξγεί ζπγγέλεηα εμ αγρηζηείαο κε φιεο ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ ε ζπγγέλεηα απηή έρεη. Ζ δηαθνξά σο πξνο ηε ζπγγέλεηα κε ηε ζχλαςε ηνπ γάκνπ 

είλαη, φηη ε χπαξμε αγρηζηείαο ζε πιάγηα γξακκή δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζχλαςε 

ζπκθψλνπ, π.ρ. ν Α κπνξεί λα ζπλάςεη ζχκθσλν κε ηελ αδειθή ηεο πξψελ ζπδχγνπ ηνπ 

(αγρηζηεία ζε δεχηεξν βαζκφ εθ πιαγίνπ) ή κε ηελ θφξε ηνπ αδειθνχ ηεο (πξψελ) ζπδχγνπ ηνπ 

(αγρηζηεία ζε ηξίην βαζκφ εθ πιαγίνπ), ελψ γάκν δελ κπνξεί λα ζπλάςεη νχηε κεηά ηελ ιχζε ηνπ 

γάκνπ ηνπ (1462 εδ. β΄ ζε ζπλδ. κε 1357 ΑΚ).  

Σν επηηξεπηφ ηνπ ζπκθψλνπ δελ πξέπεη λα επηθξνηεζεί. Αθελφο, ιεηηνπξγεί έηζη σο 

ππνθαηάζηαην ηνπ γάκνπ, θάηη πνπ ζέιεη λα απνθχγεη ν λνκνζέηεο, θαη, αθεηέξνπ, ζπληειεί ζην 

λα θαιιηεξγνχληαη εμψγακεο ζρέζεηο αλάκεζα ζε αλζξψπνπο πνπ θαηά ηηο θνηλσληθέο 

αληηιήςεηο ζπλδένληαη κε ζηελφ νηθνγελεηαθφ δεζκφ. Αο ιεθζεί κάιηζηα ππφςε, φηη ζην γάκν ε 

αγρηζηεία απνθηά πξαθηηθή ζεκαζία σο θψιπκα κεηά ηελ ακεηάθιεηε ιχζε ή αθχξσζε ηνπ 

γάκνπ, αθνχ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ ππάξρεη ην θψιπκα ηνπ ήδε ιεηηνπξγνχληνο γάκνπ (1354 

ΑΚ).  

Χο πξνο ηηο ζπλέπεηεο γηα ηα ηέθλα, απηέο θαίλεηαη φηη είλαη εληειψο εμνκνησκέλεο κε ηε 

ζχλαςε γάκνπ. Με ην ζχκθσλν ειεχζεξεο ζπκβίσζεο ε γνληθή κέξηκλα αζθείηαη πιένλ (ά. 10 

Ν. 3718/2008), φπσο θαη ησλ παηδηψλ ησλ γελλεκέλσλ ζε γάκν, δειαδή νη γνλείο ζα έρνπλ καδί 

ηελ θξνληίδα γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, φπσο ζε κηα θαλνληθή νηθνγέλεηα. Δξσηάηαη, φκσο, 

αλ είλαη πξάγκαηη απηφ ην θαιχηεξν γηα ηα παηδηά, δειαδή έλαο γνλέαο πνπ, φπνηε επηζπκεί, 

απεκπνιεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη δηαιχεη ην ζχκθσλν, λα εμνκνηψλεηαη σο πξνο ηε γνληθή 

κέξηκλα κε φ,ηη ηζρχεη ζην γάκν. Ζ επζχλε απέλαληη ζηα ηέθλα, άξξεθηα ζπλδεφκελε κε έλα 

δηθαίσκα θαηεμνρήλ ιεηηνπξγηθφ, φπσο ε γνληθή κέξηκλα, δελ ζπκβηβάδεηαη κε ην ειεχζεξα 

δηαιπηφ ηεο ζρέζεο, φπνπ κεγαιψλνπλ ηα παηδηά.  

Με αθνξκή ηνπο αλσηέξσ πξνβιεκαηηζκνχο, αο ζθεθζνχκε, κήπσο (ηειηθά) ζα 

ζπληεινχζε πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζηαζία ηνπ γάκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ε ιήςε νπζηαζηηθψλ 
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κέηξσλ αλαθνπθίζεσο ηεο νηθνγέλεηαο, εληζρχζεσο ηεο κεηξφηεηαο, δηεπθνιχλζεσο ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ζπλάπηνπλ γάκν θαη φρη αληηζηξφθσο, εληζρχζεσο, δειαδή, φζσλ ελψζεσλ δελ 

απνηεινχλ γάκν; ην εξψηεκα πξνζήθεη, βέβαηα, απάληεζε απφ ηελ πνιηηεία, αιιά ε δηθή καο 

απάληεζε ηείλεη λα είλαη θαηαθαηηθή. 

Κιείλνληαο ηελ παξνχζα πξνβιεκαηηθή, νθείινπκε λα πηνζεηήζνπκε κηα θξηηηθή ζηάζε, 

φζνλ αθνξά ζηε δνγκαηηθή νξζφηεηα νξηζκέλσλ ξπζκίζεσλ ηνπ πκθψλνπ πκβίσζεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα, σο πξνο ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο (ά. 10 Ν. 3718/2008). ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ζπκβίσζε βαίλεη νκαιψο, πξάγκαηη, κπνξεί λα ηζρπξηζζεί θαλείο, φηη ε γνληθή 

κέξηκλα εμνκνηψλεηαη κε εθείλε ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο. Δθείλν πνπ εγείξεη ακθηβνιίεο, φκσο, 

είλαη φηη ε «ραιαξφηεξε» απηή κνξθή νηθνγελεηαθήο δσήο δίδεη κελ ην λνκηθφ, αιιά φρη θαη ην 

εζηθφ έξεηζκα, ηνπ ειεπζέξσο δηαιπηνχ ηεο ζρέζεο, ηδίσο αλ αλαινγηζζνχκε ηηο επηπηψζεηο ζε 

αλήιηθα ηέθλα. Χζηφζν, δελ πξέπεη λα πηνζεηνχκε κηα άθακπηε ζηάζε, δηφηη κηα κε νκαιή 

εμέιημε είλαη ζθφδξα πηζαλή θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο. Δθείλν, πνπ κε 

έκθαζε ηνλίδεηαη, απφ ηελ ζέζε απηή, είλαη φηη αηζζήκαηα ζηνξγήο θαη αγάπεο αλαπηχζζνληαη 

αθφκε θαη ρσξίο ην λνκηθφ καλδχα ηεο ηππηθήο «νηθνγέλεηαο». πλεπψο, γηα λα ζπλδεζνχκε θαη 

κε ηε βαζηθή πξνβιεκαηηθή απηήο ηεο ελφηεηαο, πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα «νηθνγέλεηα», νθείινπκε λα ηνλίζνπκε, φηη ην χκθσλν Διεχζεξεο 

πκβίσζεο ζπκβάιιεη νξζψο ζε κηα δηαζηαιηηθή εξκελεία ηεο έλλνηαο «νηθνγέλεηαο», θάηη πνπ 

ζπλδπάδεηαη αξκνληθά θαη κε ηε λνκνινγηαθή θαηεχζπλζε πνπ, ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

αθνινπζεί ην Αθπξσηηθφ καο.  

IV. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ζθφπηκν είλαη λα γίλνπλ δεθηά ηα εμήο: 

 (α) ηελ «νηθνγέλεηα», θαηά ηελ έλλνηα ηεο ΑΚ 932 εδ. γ΄, (κπνξεί λα) ππάγεηαη θαη ε 

ιεγφκελε «θπζηθή» ή «εμψγακε» νηθνγέλεηα.  

(β) Απηφ ηζρχεη, φκσο, κφλν θαηαξρήλ. Ζ ζρέζε απηή ζα ππαρζεί ζηελ «νηθνγέλεηα» ηεο 

ΑΚ 932 εδ. γ΄, κφλνλ εθφζνλ παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ηεο λφκηκεο, δειαδή ηεο ζηεξηδφκελεο ζε 

γάκν, νηθνγέλεηαο, κε κφλε ηε δηαθνξά ηεο ειιείςεσο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ γάκνπ. Έηζη, ζα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε ηα αθφινπζα ηδίσο εμσηεξηθά ζηνηρεία: (i) Ζ ειεχζεξε έλσζε έρεη δηάξθεηα. 

Παξνδηθέο ζρέζεηο - παξά ηελ ηπρφλ ζπκβίσζε - δελ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη δεκηνπξγνχλ 

«νηθνγέλεηα». (ii) Σα ζπκβηνχληα ζε ειεχζεξε έλσζε πξφζσπα εκθαλίδνληαη ζηηο εθδειψζεηο 

ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο δσήο σο δεχγνο ζπδχγσλ. (iii) Απφ ηε ζρέζε έρνπλ δεκηνπξγεζεί 
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θνηλά ηέθλα. 
1058

 Δίλαη αλαγθαίν λα θαηαζηεί ζαθέο φηη αξθεί ε ελαιιαθηηθή ζπλδξνκή ησλ 

αλσηέξσ θξηηεξίσλ, δελ απαηηείηαη δειαδή ηα θξηηήξηα λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθψο πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαθάζθεηαη φηη ε ειεχζεξε έλσζε απνηειεί νηθνγέλεηα. Παξφια απηά απνπζία 

νπνηνπδήπνηε θξηηεξίνπ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο ειεχζεξεο έλσζεο σο νηθνγέλεηαο ζεκαίλεη 

λνκηθή απζαηξεζία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη αξθεί λα ζπληξέρεη 

έζησ θαη έλα εμ απηψλ. 

 Οξζφηεξν ζα ήηαλ νη αγρηζηείο, αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ, λα κελ ζεσξνχληαη κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ΑΚ 932 εδ. γ΄. Δπηρεηξήκαηα γηα ηελ ιχζε απηή κπνξεί λα 

αληιεζνχλ: (α) Απφ ηελ ΑΚ 57, ζηελ νπνία θαη ε λνκνινγία αλαθέξεηαη. (β) Απφ ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ νη αγρηζηείο κάιινλ δελ ζεσξνχληαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. (γ) Απφ ηνλ, 

έζησ πεξηνξηζκέλν, θαηά ηελ ίδηα απφθαζε, απνθιεηζκφ ηεο ειεχζεξεο έλσζεο απφ ηελ έλλνηα 

ηεο νηθνγέλεηαο.  

Δμάιινπ ην φηη ε ειεχζεξε έλσζε δελ αλαγλσξίδεηαη σο γάκνο θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ 

επηθέξεη ηα λνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηε δέζκεπζε ελφο γάκνπ, δελ ζεκαίλεη, φηη απνθιείεηαη ε 

αλαινγηθή εθαξκνγή επηκέξνπο ξπζκίζεσλ απφ ην δίθαην ηνπ γάκνπ, αλ ν δηθαζηήο θξίλεη, φηη 

αξκφδεη παξφκνηα ιχζε θαη ζε έλα πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ειεχζεξεο 

ελψζεσο ι.ρ. αλάινγε εθαξκνγή ησλ ά. 1400 επ. ΑΚ. Αιιά θαη ρσξίο λα εθαξκφδεηαη 

αλαινγηθά κηα δηάηαμε απφ ην δίθαην ηνπ γάκνπ, ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ ηελ ειεχζεξε έλσζε κπνξεί λα πξνθαιεί άιιεο έλλνκεο ζπλέπεηεο ελνρηθνχ δηθαίνπ, π.ρ. 

αμίσζε αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ (904 επ. ΑΚ), φηαλ ε πεξηνπζία ηνπ ελφο απμήζεθε ζε 

βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ άιινπ, αμίσζε απφ αδηθνπξαμία, φηαλ ν έλαο εγθαηαιείπεη ηνλ άιιν 

θαηά ηξφπν αληίζεην κε ηελ θαιή πίζηε (914 ΑΚ) ή θαη ε αμίσζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

ςπρηθήο νδχλεο ιφγσ ζαλαηψζεσο ηνπ ζπληξφθνπ (932 εδ. γ΄ ΑΚ).  

Απηφ ζεκαίλεη, φηη δελ είλαη απξνζηάηεπηνη νη ζχληξνθνη απέλαληη ζε ηξίηνπο νχηε 

κπνξνχλ λα ελεξγνχλ απζαίξεηα. Τπάξρεη, σζηφζν, θφβνο, φηη κε ηελ ζεζκνζεηεκέλε ξχζκηζε 

κπνξεί λα ππνρσξήζεη ε λνκηθή πξνζηαζία ηεο κε ξπζκίζεσο. ήκεξα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, 

πνπ ηα δηθαζηήξηα αληηκεησπίδνπλ «θηιηθά» ηελ εμψγακε ζπκβίσζε, π.ρ. ζε αμηψζεηο 

αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνχ ή εζηθήο βιάβεο. Δάλ ζην κέιινλ ηα δηθαζηήξηα αληηκεησπίδνπλ 

κηα πεξίπησζε ειεχζεξεο ζπκβίσζεο ρσξίο ζχκθσλν, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κελ θαηαιήγνπλ 

ζηηο ίδηεο ζπλέπεηεο, αλ δελ έρεη ηεξεζεί ν ηχπνο ηνπ ζπκθψλνπ. 
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 Αμίδεη λα ηνληζηεί, φηη θαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ ΑΠ ε θξίζε αλαθέξεηαη ζε ειεχζεξε ζπκβίσζε ρσξίο 

ηέθλα.  
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V. ΚΕΧΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΑΠ 21/2000 1059  

Σν λνκηθά ζεκαληηθφ κέξνο ηεο απφθαζεο, ην νπνίν δίδεη αθνξκή γηα δηάινγν κε ηε 

λνκνινγία, έρεη σο εμήο: «Καηά ηελ αιεζή έλλνηα ηεο δηάηαμεο ΑΚ 932 εδ. γ΄, πνπ απνξξέεη 

απφ ηνλ ζθνπφ ηεο ζεζπίζεψο ηεο, ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο πεξηιακβάλνληαη νη εγγχηεξνη 

θαη ζηελψο ζπλδεφκελνη ζπγγελείο ηνπ ζαλαησζέληνο, πνπ δνθηκάζηεθαλ ςπρηθά απφ ηελ 

απψιεηά ηνπ θαη πξνο αλαθνχθηζε ηνπ εζηθνχ πφλνπ απηψλ ζηνρεχεη ε δηάηαμε απηή, 

αδηαθφξσο εάλ ζπδνχζαλ καδί ηνπ ή δηέκελαλ ρσξηζηά.  

Τπφ ηελ έλλνηα απηή, κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ ηνχησλ δελ πεξηιακβάλνληαη ν ζχδπγνο θαη ν 

γηνο ηεο αδειθήο ηνπ ζαλφληνο, ήηνη, ν (απφ αδειθή) γακβξφο θαη αληςηφο ηνπ - δεχηεξνο 

βαζκφο ζπγγέλεηαο εμ αγρηζηείαο θαη ηξίηνο βαζκφο εμ αίκαηνο εθ πιαγίνπ αληηζηνίρσο - 

αλεμαξηήησο αλ ππάξρνπλ θαη άιινη εγγχηεξνη ζπγγελείο ή αλ απηνί είλαη νη κφλνη ζηελνί 

ζπγγελείο ηνπ ζαλαησζέληνο, ην πφξηζκα δε ηνχην εληζρχεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 

εδ. β΄ θαη 59 ΑΚ, πνπ εγγχηεξα πξνζεγγίδνπλ ην δήηεκα θαη κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη 

πεξηνξηζηηθψο ηα πξφζσπα, πνπ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ απνζαλφληνο πξνζψπνπ θαη ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα αλσηέξσ πξφζσπα».  

Άιισζηε, ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζην εμήο: «Ζ επηδίθαζε ηεο (απφ ην ά. 932 εδ. γ΄ ΑΚ) 

πξνβιεπφκελεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηα δηθαηνχκελα πξφζσπα ηειεί ππφ ηελ απηνλφεηε 

πξνυπφζεζε, πνπ ζπληζηά πξαγκαηηθφ δήηεκα, ηεο χπαξμεο, θαη’ εθηίκεζε ηνπ δηθαζηή ηεο 

νπζίαο, κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ζαλαησζέληνο, φηαλ ν ηειεπηαίνο δνχζε, αηζζεκάησλ αγάπεο θαη 

ζηνξγήο, ε δηαπίζησζε ηεο αλππαξμίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκφ, είηε 

φισλ ησλ πξνζψπσλ απηψλ, είηε θάπνησλ ή θάπνηνπ απφ απηνχο απφ ηελ επηδίθαζε ηεο ελ ιφγσ 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο».  

 Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη, θαηά ηε γλψκε καο, ε δεχηεξε απηή ζθέςε ηεο απφθαζεο ηνπ 

ΑΠ θαηά ηνχην: ε απφθαζε, θαίηνη ζηελ πξψηε ηεο ζθέςε, εκκέλεη ζε κηα ηππνπνηεκέλε έλλνηα 

ηεο νηθνγέλεηαο, ζηε δεχηεξε ζθέςε ηεο θαίλεηαη λα ζηξέθεηαη πξνο πην νπζηαζηηθά θξηηήξηα, 

εμέιημε εππξφζδεθηε θαη ζπλεπήο πξνο ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

VI. ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΔΙΚΑΗ ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ - 
ΠΕΡΙΠΣΨΙΟΛΟΓΙΑ  

Ζ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ δίδεη θαη’ νπζίαλ ην έλαπζκα γηα 

πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ, φζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηνπ ςπρηθνχ ζπλδέζκνπ, ην νπνίν έρεη 
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 Γ/λε 2001, ζ. 55. 
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απαζρνιήζεη φρη κφλν ηελ επηζηήκε αιιά θαη ηε λνκνινγία. Αο πξνζεγγίζνπκε, φκσο, εγγχηεξα 

δεηήκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ πξνβιεκαηηθή απηή, εθθηλψληαο απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ππνθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ επηδίθαζεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο εζηθήο βιάβεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα επηδηθαζζεί ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ ζαλφληνο θαηά ΑΚ 932 § 3 κπνξνχλ λα αλαθχςνπλ, ζχκθσλα κε ηελ Γ. 

Παπαδνπνχινπ – Κιακαξή δχν ππνθεηκεληθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην δηθαηνχρν. 
1060

 Τν έλα, 

εάλ ν δηθαηνχρνο αηζζάλζεθε ή φρη ηνλ ςπρηθφ πφλν, ηαιαηπσξία θιπ. θαη ην δεχηεξν, εάλ κε ηελ 

θαηαβνιή ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ηεο εζηθήο βιάβεο «ηθαλνπνηείηαη» ν δηθαηνχρνο, 

εάλ δειαδή αηζζάλεηαη ραξά θαη αλαθνχθηζε, ηέηνηα, ψζηε λα εμηζνξξνπεζεί ε ςπρηθή ηαιαηπσξία 

θιπ Ζ ειιεληθή ζεσξία ή λνκνινγία δελ θαίλεηαη λα εμεηάδεη απηνηειψο ην δεχηεξν απηφ 

ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο. Θα ήηαλ , φκσο, 

«δηθαηνπνιηηηθά ιάζνο λα απαιιάζζεηαη ν δεκηψζαο γηα θάπνηνλ πλεπκαηηθά αλάπεξν θαη λα 

θαηαδηθάδεηαη γηα ηελ ίδηα βιάβε φηαλ δεκηψλεη έλαλ πλεπκαηηθά ηθαλφ θιπ». 
1061

  

Δθείλν, φκσο, ην νπνίν αμίδεη λα ηνληζηεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο φζνλ αθνξά 

ζην δεχηεξν ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν δηθαηνιφγεζεο είλαη ε αληίθαζε πνπ παξαηεξείηαη, εάλ 

ζπγθξίλνπκε ηηο πεξηπηψζεηο ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο βιάβεο, δηφηη ζηελ κελ πξψηε 

εξεπλάηαη εάλ πξάγκαηη ν ζπγθεθξηκέλνο δηθαηνχρνο ππέζηε ςπρηθή ηαιαηπσξία εμαηηίαο ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ ελψ ζηελ δεχηεξε θάηη ηέηνην παξαιείπεηαη. Απνηέιεζκα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο απηήο είλαη φηη, εάλ π.ρ. έλαο πλεπκαηηθά αλάπεξνο εκθαλίδεηαη σο δηθαηνχρνο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο, δελ ζα ηνπ επηδηθαζζεί απνδεκίσζε ή ζα 

επηδηθαζζεί κεησκέλε, ελψ αλ εκθαληζηεί σο δηθαηνχρνο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο 

βιάβεο, ζα ηνπ επηδηθαζζεί ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

Αλ αθνινπζεζεί ε εζθαικέλε άπνςε, ηελ νπνία απνξξίπηεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ε Γ. 

Παπαδνπνχινπ – Κιακαξή λα απαηηείηαη, δειαδή, ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαηάθαζε 

ηεο αμίσζεο γηα θαηαβνιή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο (: ήηνη φηη πξέπεη ν 

δεκησζείο λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αηζζαλζεί ηελ εζηθή βιάβε θαη λα ηθαλνπνηεζεί απφ ηελ 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα απηήλ), ηέζζεξηο είλαη νη δπλαηέο πεξηπηψζεηο: 
1062

 (α) Ο δεκησζείο 
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 Γ. Παπαδνπνχινπ - Κιακαξή, Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο πλεπκαηηθά αλάπεξνπ αηφκνπ, 

Κξηηηθή Δπηζεψξεζε Ννκηθήο Θεσξίαο θαη πξάμεο,1997, ζει. 277 επ. 

1061
 Α. Κξεηηθφο, Απνδεκίσζε απφ ηξνραία αηπρήκαηα, 1987, ζει. 308. 

1062
 Ζ πεξηπησζηνινγία απηή παξαηίζεηαη ζηελ κειέηε ηεο Γ. Παπαδνπνχινπ - Κιακαξή, Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ιφγσ εζηθήο βιάβεο πλεπκαηηθά αλάπεξνπ αηφκνπ, Κξηηηθή Δπηζεψξεζε Ννκηθήο Θεσξίαο θαη πξάμεο, 1997, ζει. 

277 επ., φπνπ θαη εξεπλάηαη αλαιπηηθψο θαζεκία εμ απηψλ.  
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ήηαλ ηθαλφο λα αηζζαλζεί ηελ εζηθή βιάβε πξν ηνπ δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο θαη παξακέλεη ηθαλφο 

κεηά απφ απηφ, (β) Ο δεκησζείο ήηαλ αλίθαλνο πξν ηνπ δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο θαη θαζίζηαηαη 

ηθαλφο, αλεμάξηεηα απφ ην δεκηνγφλν γεγνλφο, κεηά απφ απηφ, (γ) Ο δεκησζείο ήηαλ αλίθαλνο πξν 

ηνπ δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο θαη παξακέλεη αλίθαλνο κεηά απφ απηφ 1063
 θαη (δ) Ο δεκησζείο ήηαλ 

ηθαλφο πξν ηνπ δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο θαη θαζίζηαηαη νξηζηηθά αλίθαλνο εμαηηίαο απηνχ (δειαδή, 

κεηά απφ απηφ). 1064  

Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή αλάκεζα ζηελ εζηθή βιάβε θαη ηελ ςπρηθή νδχλε ζα κπνξνχζε λα 

έρεη ηε δηθαηνινγία ηεο, φηη δηθαηνχρνο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο είλαη πάληα 

ν δεκησζείο ελψ δηθαηνχρνο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο είλαη πάληα έλαο 

ηξίηνο, άιινο απφ ηνλ δεκησζέληα, αιιά θαη απηφο άκεζα δεκησζείο (ππφ ηελ έλλνηα ηνπ ςπρηθνχ 

πφλνπ). Θα ήηαλ έηζη ζπλεπέζηεξν, σζηφζν, αλ ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν είηε δελ εμεηαδφηαλ 

θαζφινπ είηε εμεηαδφηαλ εμίζνπ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο. Με απφθαζε 

κάιηζηα, ηνπ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο θξίζεθε, «φηη ε ζαλάησζε ελφο πξνζψπνπ απνηειεί 

πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπ. Αλ θαλείο αθνινπζήζεη ηε 

γξακκή απηή, ηφηε θαη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο ζα επηδηθάδεηαη 

αλεμάξηεηα απφ ηηο πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηηνχληνο». 
1065

  

Πξνο επίξξσζε ηεο λνκνινγηαθήο ζέζεο, πνπ πηνζέηεζε ζηελ απφθαζή ηνπ ην Δθεηείν 

Θεζζαινλίθεο νθείινπλ, επηπξννζζέησο, λα δηαηππσζνχλ εθ κέξνπο καο νη εμήο ζθέςεηο. Δίλαη 

θαίξηαο ζεκαζίαο λα γίλεη θαηαλνεηφ, φηη ην ά. 932 εδ. γ΄ ΑΚ, απνζθνπψληαο ζηελ πξνζηαζία 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπγγελψλ, εμαίξεη ην εζηθφ ζηνηρείν απηήο. Πξσηίζησο απηφ ζεκαίλεη, 

φηη είλαη επηβεβιεκέλε κηα ζχκθσλε κε ην χληαγκα εξκελεία ηεο δηάηαμεο ηνπ ά. 932 εδ. γ΄ 

ΑΚ κε βαζηθά ζεκεία αλαθνξάο ηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ (ά. 2 § 1 .) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο (ά. 4 § 1 .), φπσο ακθφηεξεο νη δηαηάμεηο 

λνεκαηνδνχληαη, ελ πξνθεηκέλσ, απφ ην ά. 21 § 1 . γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ηδίσο απφ ηελ § 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θξάηνο «κεξηκλά γηα ηελ πγεία 

ησλ πνιηηψλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο, ηνπ γήξαηνο, ηεο 

αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απφξσλ». Απφ ηελ ηειεπηαία απηή πληαγκαηηθή δηάηαμε, 
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 Γηα ηελ πεξίπησζε απηή βι. ΔθΑζ 853/1975, ΝνΒ 23, ζει. 357, ΔθΠαηξ 340/1986, ΑρΝ 3, ζει. 214. 

1064
 ηελ θαηεγνξία απηή πξέπεη λα ππαρζεί θαη ε πεξίπησζε πνπ απαζρφιεζε ην BGH ζηελ απφθαζε ηεο 

13.10.1992, ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε ζε άιιν ηκήκα ηεο κειέηεο. Βι. επίζεο, Nieper, ζε: European Review of 

Private Law, η. 4, ηεχρνο 3, 1966, ζει. 232, πνπ επηζεκαίλεη, ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ ππάξρεη ζην γεξκαληθφ 

ΑΚ δηάηαμε αληίζηνηρε ηεο ΑΚ 57, φηη «ν πνιηηηζκφο καο επηβάιιεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο». 

1065
 ΔθΘεζ 151/1981, Αξκελ 36, ζει. 23.  
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ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΑΚ 57 θαη 59, αξχεηαη ην εδξαίν επηρείξεκα εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηεο ΑΚ 932 εδ. γ΄, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ηέθλν πνπ δελ έρεη ηελ πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο δελ είλαη παξίαο, δηφηη είλαη βέβαην, φηη αηζζάλεηαη θαη απηφ νδχλε γηα ηελ απψιεηα 

ηνπ γνλέα ηνπ.  

Σν εζηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπγγελψλ, ην νπνίν θαηεμνρήλ πξνθχπηεη 

ηφζν απφ ηελ ζπζηεκαηηθή εξκελεία φζν θαη απφ ηνλ ζθνπφ ηεο ΑΚ 932 εδ. γ΄ φρη κφλν δελ 

επηηξέπεη θαλελφο είδνπο δηαθνξνπνηήζεηο, αλαιφγσο δειαδή κε ην εάλ πξφθεηηαη γηα εζηθή 

βιάβε ή ςπρηθή νδχλε, αιιά θαη δελ ζέηεη σο πξνυπφζεζε ην αλ θάπνηνο έρεη ηελ πλεπκαηηθή 

ηθαλφηεηα αληίιεςεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηδηθαζζεί ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. Πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαδεηρζεί ην άηνπν αληίζεηεο εξκελεπηηθήο εθδνρήο, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, φηη ε 

θχζε ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, είηε πξφθεηηαη γηα εζηθή βιάβε είηε γηα ςπρηθή νδχλε είλαη 

ίδηα. Δίλαη, ζπλεπψο, δνγκαηηθά εζθαικέλν, αλ ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηηο ελππάξρνπζεο εληφο 

ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηνπ ΑΚ ζεκειηψδεηο αμηνινγήζεηο ησλ ά. 57 θαη 59 απηνχ, λα δερζνχκε 

έλαλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, έηζη 

ψζηε άιια λα ηζρχνπλ γηα ηελ εζηθή βιάβε θαη εληειψο δηαθνξεηηθά γηα ηελ ςπρηθή νδχλε. 

πλεπψο, είλαη εζθαικέλε de lege lata ε απαίηεζε εθ κέξνπο καο γηα ηελ θαηάθαζε ςπρηθήο 

νδχλεο λα ζέηνπκε σο πξφζθνκκα, φηη ν δεκησζείο δελ αηζζάλζεθε ηελ δεκία ηνπ, δηφηη δελ είρε 

ηελ πξνο ηνχην πλεπκαηηθή αληίιεςε.  

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα,φηη ε απνθαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο νδχλεο 

πξέπεη εξκελεπηηθά λα θξηζεί ζε εζηθφ θαη φρη απιψο ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν, ψζηε θαη γηα ηελ 

αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο, θαηά ην ά. 932 εδ. γ΄ ΑΚ λα αξθνχλ νη 

απνδεθηέο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο, ζχκθσλα κε ηα δχν πξψηα εδάθηα ηνπ ά. 

932 ΑΚ, ρσξίο εμέηαζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ θαηά ην εδ. γ΄ 

ςπρηθή νδχλε θαη ηελ εμηζνξξνπεηηθή επίπησζε ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο επί ηνπ ςπρηθνχ 

πφλνπ. Πξνο εδξαίσζε, κάιηζηα, ηεο πηνζεηνχκελεο απηήο εξκελεπηηθήο εθδνρήο, ζέηνπκε θαη 

ην αθφινπζν δήηεκα.  

Δάλ ζθεθζνχκε ηελ πεξίπησζε ηέθλσλ ησλ ηδίσλ γνλέσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ ςπρηθή νδχλε, ζε πεξίπησζε ζαλάησζεο ησλ γνλέσλ ηνπο, 

ελψ ην άιιν φρη. Απηφ ζα ζήκαηλε, φηη ζην έλα ηέθλν ζα επηδηθαδφηαλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ελψ ζην ζην άιιν φρη, κε ην πξφζρεκα έιιεηςεο ζην έλα εμ απηψλ κηαο ππνθεηκεληθήο 

πξνυπφζεζεο, ε νπνία κάιηζηα δελ θαιείηαη ζε εθαξκνγή νκνηφκνξθα, δειαδή ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο εζηθήο βιάβεο θαη ςπρηθήο νδχλεο; Κάηη ηέηνην φρη κφλν παξαβηάδεη θαηάθσξα ηηο 

ζπληαγκαηηθέο αξρέο ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο αμίαο (ά. 2 § 1 .) θαη ηεο ηζφηεηαο (ά. 4 § 
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1 .) αιιά ηαπηφρξνλα, ε πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο απνθηά 

βαξχλνπζα ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη δερφκαζηε άληζε κεηαρείξηζε αθφκε θαη ζε πξφζσπα ηνπ 

ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ θχθινπ.  

Πέξαλ, φκσο, ησλ άηνπσλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ζηα νπνία ζα θαηαιήγακε, είλαη 

αδηακθηζβήηεην ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο χπαξμεο ακνηβαίσλ αηζζεκάησλ ζηνξγήο θαη 

αγάπεο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ γνλέσλ θαη ηέθλσλ, ηα νπνία ζχκθσλα θαη κε ηα πνξίζκαηα 

ηεο ζχγρξνλεο ςπρνινγίαο δελ ειιείπνπλ ζε πλεπκαηηθψο αλάπεξα άηνκα . 
1066

 Μεηαθεξφκελεο 

νη ζχγρξνλεο απηέο επηζηεκνληθέο ζέζεηο ζηε λνκηθή επηζηήκε θαηαιήγνπκε, φηη είλαη 

δνγκαηηθά αζηήξηθην θαη εζηθά απαξάδεθην λα ζηεξνχληαη ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ 

ςπρηθήο νδχλεο πλεπκαηηθψο αλάπεξα άηνκα, δηφηη «δελ αηζζάλνληαη» πφλν. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ  

1. ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΤ ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΧΤΦΙΚΗ ΟΔΤΝΗ  

Α. ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

 Δίλαη γλσζηφ θαη πνιπζεδεηεκέλν ην πξφβιεκα, αλ κηα νξηζκέλε ειηθία (θαη ην 

ζπλαθφινπζφ ηεο, δειαδή, κηα νξηζκέλε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα) ησλ 

ζπγγελψλ (βαζηθά παηδηψλ) ηνπ ζχκαηνο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε αμηψζεσο 

γηα ςπρηθή νδχλε.  

Ζ λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ καο δερφηαλ πάγηα (θαη κε ζρεδφλ νκνηφκνξθε δηαηχπσζε) 

φηη ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο γηα λα γίλεη δηθαηνχρνο ηεο αμηψζεσο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ηεο ςπρηθήο νδχλεο έπξεπε λα «είρε ήδε (θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ζαλαηψζεσο) 

θζάζεη εηο δηαλνεηηθήλ αλάπηπμηλ νχζαλ ηθαλήλ επί ηε βάζεη θαη ησλ δηδαγκάησλ ηεο θνηλήο 

πείξαο λα πξνζπνξίζε απηψ ηελ αληίιεςηλ ηεο ππάξμεσο ελφο ζιηβεξνχ ζπκβεβεθφηνο θαη λα 

ηαξάμε ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφλ απηνχ θφζκνλ κε απνηέιεζκα ηελ επέιεπζηλ ζπγθηλεζηαθψλ 

κεηαβνιψλ απηνχ». 
1067

 Δίλαη αμηνζεκείσην, φηη αξρηθά ε λνκνινγία καο ήηαλ δηζηαθηηθή θαη 

απαηηνχζε έλα αξθεηά πςειφ φξην ειηθίαο γηα λα δερζεί δηαλνεηηθή σξηκφηεηα (πξβι. θαη ηε 

ξχζκηζε ηεο ηθαλφηεηαο θαηαινγηζκνχ, ΑΚ 916). 
1068

  

                                                           
1066

 Βι. αλαιπηηθά ηελ εκπεξηζηαησκέλε ε κειέηε ηνπ Μ. Καζζσηάθε, εκεηψζεηο Παηδαγσγηθήο Φπρνινγίαο, 

2008. 

1067
 ΔθΑζ 5411/1977, ΝνΒ 26, ζ. 737 επ. Πξβι. ΔθΑζ 1290/1977, ΝνΒ 26, ζ. 1199.  

1068
 Βι. ελδεηθηηθά, ΑΠ 30/1961, ΝνΒ 9, ζ. 711 θαη ΑΠ 853/1975, ΝνΒ 23, ζ. 357. 
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Αλάινγε ήηαλ θαη ε ζέζε θαη ε εμέιημε ηεο ζεσξίαο ζην δήηεκα απηφ. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα, ππνζηεξίρηεθε απφ ηνλ Η. Καξαθαηζάλε 
1069

 φηη «ηελ ςπρηθή νδχλε αηζζάλεηαη ν 

αλήιηθνο θαηά θαλφλα εηο ηελ ζρνιηθήλ ειηθίαλ». 
1070

 ηγά-ζηγά φκσο κεησλφηαλ ην ειηθηαθφ 

φξην, ζε ζεκείν πνπ λα αλαγλσξίδεηαη δηαλνεηηθή σξηκφηεηα θαη ζε πξφζσπα ειηθίαο κελψλ.  Ζ 

εμέιημε ηεο λνκνινγίαο είλαη ραξαθηεξηζηηθή (α) γηα ην ζπλερψο επξχηεξν πλεχκα κε ην νπνίν 

ηα δηθαζηήξηά καο αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ηεο εζηθήο 

βιάβεο, αιιά θαη (β) γηα ην πφζν εχθνια ζε κηα γεληθή θαη αφξηζηε θφξκνπια, φπσο απηή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε λνκνινγία, κπνξνχλ λα ππαρζνχλ θάζε θνξά δηαθνξεηηθά πεξηζηαηηθά, 

ρσξίο λα ζίγεηαη (εμσηεξηθά) ε ζπλέπεηα σο πξνο ηελ αθνινπζνχκελε αξρή.  

Γηα ηελ νξζφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο έγηλαλ δχν πξνηάζεηο: (α) Αληί ην 

δηθαζηήξην λα αξθεζηεί ζην αθεξεκέλν επηρείξεκα απφ ηα «δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο» ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηθία ηνπ «δηθαηνχρνπ», λα επηδηψμεη ηελ ad hoc δηάγλσζε, θαηά πφζν ζην 

ζπγθεθξηκέλν λήπην πξνμελήζεθε ςπρηθή νδχλε απφ ηελ ζαλάησζε ηνπ ζπγγελνχο ηνπ 

(ζπλήζσο: παηέξα ή κεηέξαο). 
1071

 (β) «Να απνδεκηνχηαη θαη ε κέιινπζα εζηθή βιάβε ιφγσ 

ςπρηθήο νδχλεο ηνπ αλειίθνπ, εθφζνλ είλαη βέβαηνλ φηη νχηνο ζα ζπλαηζζαλζή εηο ην κέιινλ, 

φηαλ σξηκάζεη ςπρνζσκαηηθψο, ςπρηθφλ πφλνλ δηά ηελ ζαλάησζηλ ηνπ παηξφο ηνπ θαη εθφζνλ 

είλαη απφ ηνχδε δπλαηφο ν ππφ ηνπ δηθαζηεξίνπ πξνζδηνξηζκφο, θαηά ηελ θξίζηλ ηνπ, ηεο 

επιφγνπ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο». 
1072

 

 Χζηφζν, απηφ πνπ άιινηε πξνηείλνηαλ σο de lege ferenda ζθέςε, ζήκεξα πηα - φπσο 

θαζίζηαηαη θαλεξφ απφ ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί - είλαη θεθηεκέλν, ηδίσο αλ ιάβνπκε ππφςε 

ηηο πξφζθαηεο λνκνινγηαθέο εμειίμεηο. Έηζη, ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη πιείνλεο νη απνθάζεηο 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, νη νπνίεο αθνινπζψληαο ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο – σο πξνο 

ηελ εξκελεία ηνπ ά. 932 ΑΚ – αλαγλσξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα επηδίθαζεο απνδεκίσζεο γηα 

κειινληηθή εζηθή βιάβε ή ςπρηθή νδχλε φρη κφλν ζε παηδί αιιά θαη ζε θπνθνξνχκελν (ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα γελλεζεί δσληαλφ), αλεμαξηήησο ηεο «αληθαλφηεηάο» ηνπο λα αηζζαλζνχλ 

ςπρηθφ πφλν (ήδε) θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζαλάησζεσο ζηελνχ ζπγγελνχο ηνπο.  

Β. ΚΡΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

 Αλ δερηνχκε φηη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαιχπηεη φρη κφλν ηελ ζεηηθή αιιά θαη ηελ 

απνζεηηθή εζηθή βιάβε, αιιάδεη φιε ε εηθφλα ηεο ξπζκίζεσο 932 ΑΚ. Δηδηθφηεξα: (α) Σν 

                                                           
1069

 Η. Καξαθαηζάλεο, φ.π., ζ. 667 επ. (= Εεηήκαηα Αζηηθνχ Γηθαίνπ, 1978, ζ. 19 επ.). 

1070
 Βι. πιείνλεο ζεσξεηηθέο απφςεηο ζε: Η. ππξηδάθε, φ.π., ζ. 49.  

1071
 Η. ππξηδάθεο, (ρφιην), ΝνΒ 24, ζ. 638.  

1072
 Η. Καξαθαηζάλεο, φ.π., ζ. 37. 
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δηθαζηήξην, θαηά ηελ επηδίθαζε ηεο εχινγεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο, ζα πξέπεη λα έρεη 

ππφςε ηνπ φηη απηή θαιχπηεη θαη ηελ απνζεηηθή εζηθή βιάβε. Έηζη, ην πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνηήζεσο ζα πξέπεη - ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο - λα είλαη κεγαιχηεξν 

απφ φ,ηη ζπλεζίδεηαη ζήκεξα. (β) Ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ζήκεξα δελ επηδηθάδεηαη 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ςπρηθή νδχλε (ΑΚ 932 εδ. γ΄), κε ηελ αηηηνινγία φηη ν «δηθαηνχρνο» 

δελ είρε «δηαλνεηηθή αλάπηπμηλ νχζα ηθαλήλ επί ηε βάζεη θαη ησλ δηδαγκάησλ ηεο θνηλήο πείξαο 

λα πξνζπνξίζε απηψ ηελ αληίιεςηλ ηεο ππάξμεσο ελφο ζιηβεξνχ ζπκβεβεθφηνο θιπ.», ζα πξέπεη 

λα επηδηθάδεηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε.  

Μπνξεί ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο λα κελ ππάξρεη ζεηηθή εζηθή βιάβε, ππάξρεη φκσο 

νπσζδήπνηε εζηθή βιάβε απνζεηηθή: Ο δηθαηνχρνο ζηεξείηεη φ,ηη ζα απνιάκβαλε «θαηά ηελ 

ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ», αλ δελ κεζνιαβνχζε ε ζαλάησζε ηνπ ζπγγελνχο ηνπ (ζπλήζσο 

ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο ηνπ)˙ ζηεξείηαη π.ρ. ηε ζηνξγή, ηα παηρλίδηα, ηε ζηγνπξηά πνπ δίλεη ε 

παξνπζία ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο, γεληθφηεξα ηελ αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη ράξε ζηα 

πξφζσπα απηά. Έηζη, ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ζα πξέπεη λα επηδηθαζηεί θαη ζην λήπην 

(αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπ) θαη ζηνλ αθαηαιφγηζην, πνπ δελ έρεη ζπλείδεζε ηεο 

θαηαζηάζεσο (αθνχ θαη απηφο νπσζδήπνηε ζηεξείηαη ηελ παξνπζία θιπ. ησλ ζπγγελψλ ηνπ). Θα 

κπνξνχζακε αθφκε λα δερζνχκε φηη ν δηθαηνχρνο ηέηνηαο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο είλαη θαη 

ην πξφζσπν, πνπ ήηαλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ζαλαηψζεσο nasciturus (AK 36). 

 Βέβαηα, κε ηελ απνδνρή ηεο γλψκεο φηη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαιχπηεη θαη ηελ 

απνζεηηθή εζηθή βιάβε, δελ ιχλεηαη ηειεησηηθά ην πξφβιεκα ηεο ειηθίαο ηνπ δηθαηνχρνπ 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο γηα ςπρηθή νδχλε. Ηδίσο, δηφηη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ λεπίσλ 

ή ηνπ nasciturus ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηελ απνζεηηθή εζηθή βιάβε - φρη θαη ηελ ζεηηθή, πνπ ζα 

ηνπο πξνμελεζεί κειινληηθά. Θα πξέπεη λα γίλεη ζπλδπαζκφο θαη κε άιιεο θαηαζθεπέο γηα λα 

δνζεί ηθαλνπνηεηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα.
1073

  

2. ΦΕΗ ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣ’ Α. 932 ΕΔ. Γ΄ ΑΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΓΨΓΗ 
Ε ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ 

 Σελ απαίηεζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο δχλαηαη 

λα επηδηψμεη ν παζψλ είηε ελψπηνλ ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ είηε θαη ελψπηνλ ηνπ πνιηηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ. Δάλ ε αγσγή γηα κηα ηέηνηα απαίηεζε εηζήρζε ελψπηνλ ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, 

ην δηθαζηήξην απηφ επηιακβάλεηαη απηήο κφλνλ φηαλ απνθαλζεί ππέξ ηεο θαηαδίθεο ηνπ 
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 Βι. θαη ην ακέζσο επφκελν εμεηαδφκελν δήηεκα. 
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θαηεγνξνπκέλνπ (εμ αληηδηαζηνιήο απφ ην ά. 65 § 1 ΚΠΓ). Άιισο, δελ δχλαηαη λα εμεηάζεη κηα 

ηέηνηα απαίηεζε, νπφηε ν πνιηηηθψο ελάγσλ δχλαηαη λα ηελ εηζάγεη ζην πνιηηηθφ δηθαζηήξην. 

 Δάλ ην πνηληθφ δηθαζηήξην επηδίθαζε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο ππέξ 

ηνπ, παξαζηάληνο σο πνιηηηθψο ελάγνληνο, κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζαλαησζέληνο πξνζψπνπ 

θαη ζε βάξνο ηνπ δξάζηε, έζησ θαη αλ ην (επηδηθαζζέλ) πνζφ είλαη κηθξφ, δελ ζα δχλαηαη ην ίδην 

απηφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο λα εηζάγεη λέα απαίηεζε γηα ςπρηθή νδχλε ελψπηνλ ηνπ πνιηηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ, δηφηη ε αμίσζή ηνπ εθδηθάζηεθε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην (βι. ά. 67 ΚΠΓ). 
1074

 

3. ΠΛΕΙΟΝΕ ΔΡΑΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ 

 Όζνη θαη αλ είλαη νη δξάζηεο ηεο - θαηά ηνπ ζαλαησζέληνο πξνζψπνπ - αδηθνπξαμίαο δελ 

είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο εηο βάξνο 

θαζελφο απφ ηνπο δξάζηεο μερσξηζηά, έζησ θαη αλ δελ εηζήρζεζαλ φινη καδί ζπγρξφλσο ζε 

δίθε, αιιά κία θαη κφλε θνξά ζα δεηεζεί ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, γηα ηελ πιεξσκή ηεο νπνίαο, 

φκσο, ελέρνληαη εηο νιφθιεξνλ φινη νη δξάζηεο θαηά ην ά. 926 ΑΚ. Κάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

έρεη - μερσξηζηά απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο - ίδην θαη απηνηειέο δηθαίσκα λα 

δεηήζεη επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο, φρη φκσο ελαληίνλ θαζελφο 

απφ ηνπο δξάζηεο ηεο ίδηαο θνιάζηκεο πξάμεο μερσξηζηά, αιιά (ελαληίνλ) φισλ καδί.  

4. ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΙΑΣΑΞΗ Ε ΕΙΔΙΚΕ ΦΕΕΙ  

Α. ΠΡΟΣΗΑ - ΠΡΟΣΗΘΕΙ  

 Γελ είλαη δπλαηφ λα επδνθηκήζεη αγσγή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ιφγσ ςπρηθήο 

νδχλεο, εηο βάξνο ηνπ πξνζηήζαληνο ελψπηνλ ηνπ πνιηηηθνχ δηθαζηεξίνπ, αλ ηελ έρεη ήδε 

επηδηθάζεη ην πνηληθφ δηθαζηήξην ππέξ ηνπ ελάγνληνο εηο βάξνο ηνπ πξνζηεζέληνο, δηφηη ν 

πξνζηήζαο δελ ππέρεη ηδηαίηεξε επζχλε, απιψο ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη ηελ εηο βάξνο ηνπ 

πξνζηεζέληνο επηδηθαζζείζα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

Παξάδεηγκα: Δάλ θαηαδηθάζηεθε απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην ν νδεγφο ηνπ απηνθηλήηνπ γηα 

αλζξσπνθηνλία εμ ακειείαο θαη επηδηθάζηεθε απφ ην ίδην δηθαζηήξην ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο ππέξ θάπνηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο, δελ δχλαηαη (ην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο) λα δεηήζεη ελψπηνλ ηνπ πνιηηηθνχ δηθαζηεξίνπ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο θαη εηο βάξνο ηνπ πξνζηήζαληνο (θχξην ή θάηνρν ηνπ απηνθηλήηνπ), δηφηη ν 
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 Βι. αλαιπηηθά επηρεηξεκαηνινγία ζε: Η. Κνπζνπιφ, Σηλά πεξί ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο,  

ΝνΒ 5, ζ. 151 επ. 
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πξνζηήζαο δελ ππέρεη ηδηαίηεξε επζχλε, αιιά ππνρξενχηαη απιψο λα πιεξψζεη ηελ εηο βάξνο ηνπ 

πξνζηεζέληνο επηδηθαζζείζα ρξεκαηηθή ηθαλνπνηήζε.  

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 190/2010 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 
1075

 έγηλε δεθηή ε αζηηθή επζχλε 

ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο γηα αεξνπνξηθφ αηχρεκα, κε ζπλέπεηα ηνλ ζάλαην επηβάηε 

δεκνζηνγξάθνπ. πγθεθξηκέλα θξίζεθε, φηη ην άλσ επειζφλ απνηέιεζκα νθείιεηαη ζε βαξχηαηε 

ακέιεηα ηνπ - απφ ηελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία - πξνζηεζέληνο θπβεξλήηε ηνπ αεξνζθάθνπο. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, επηδηθάζηεθε ζηελ κεηέξα ηνπ ζαλαησζέηνο πνζνχ 161.408,66 Δπξψ, σο 

ρξεκαηηθε ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο.  

Β. ΑΝΗΛΙΚΟΙ  

 Δάλ ν αλήιηθνο θαηαδηθάζηεθε απφ πνηληθφ δηθαζηήξην λα πιεξψζεη ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε γηα ςπρηθή νδχλε, δελ δχλαηαη ν παζψλ λα δεηήζεη ελψπηνλ ηνπ πνιηηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο εηο βάξνο ηνπ γνλέα 

ηνπ αλειίθνπ, ν νπνίνο ηπρφλ επζχλεηαη γηα παξακέιεζε ηεο επνπηείαο ηνπ αλειίθνπ, δηφηη άπαμ 

θαη κφλνλ ζα θξηζεί ε ςπρηθή νδχλε ηνπ παζφληνο. 

5. ΦΕΗ ΑΚ 928 - 929 ΚΑΙ ΑΚ 932 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

πρλά, ζε πεξίπησζε ζαλάησζεο ή ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ πξνζψπνπ, πθίζηαληαη έληνλε 

δηαηάξαμε ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ νη νηθείνη ηνπ (γνλείο, ηέθλα, ζχδπγνο), ζε βαζκφ ηέηνην, 

πνπ νη ηειεπηαίνη πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ κηα ζεξαπεπηηθή-θαξκαθεπηηθή αγσγή ή λνζειεία 

ζε λνζνθνκείν. 
1076

 Σέηνηα αλάγθε επάγεηαη δαπάλεο λνζειείαο, ακνηβήο ηαηξνχ, αγνξάο 

θαξκάθσλ, ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ, εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείαο, απνρήο απφ ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απψιεηα εηζνδεκάησλ.  

Δμάιινπ είλαη δπλαηφ ε αληαλαθιαζηηθή ζπλέπεηα λα κελ πεξηνξηζηεί κφλν ζηελ ςπρηθή 

ζθαίξα ηνπ παζφληνο, αιιά λα επεθηαζεί θαη ζην θπζηθφ-ζσκαηηθφ πεδίν. Γηα παξάδεηγκα, ν 

παηέξαο, πιεξνθνξνχκελνο ηελ ζαλάησζε ηνπ αλήιηθνπ παηδηνχ ηνπ ζε ηξνραίν αηχρεκα, 

θαηαιακβάλεηαη απφ έληνλε ζπγθίλεζε, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ζνβαξψλ 

ζηνκαρηθψλ ή θαξδηαθψλ δηαηαξαρψλ πνπ επηβάιινπλ ηε λνζειεία ζε λνζνθνκείν κε νξηζκέλε 

ζεξαπεπηηθή-θαξκαθεπηηθή αγσγή. Σέηνηα παξαδείγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ. 
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 ΑΠ 190/2010, ΝνΒ 2010, ζει. 1494. 
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 Βι. . Κηνπζνπνχινπ, Υξεκαηηθή Ηθαλνπνίεζηο, ΝνΒ 28, ζ. 64. 
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Σν πξψην εξψηεκα ην νπνίν αλαθχπηεη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ε νξηνζέηεζή ηνπο απέλαληη 

ζηηο δηαηάμεηο ησλ ά. 928 εδ. β΄ θαη 929 εδ. β΄ ΑΚ . 

Β. ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΕΔΙΟΤ ΕΥΑΡΜΟΓΗ  

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ά. 928 εδ. β΄ θαη 929 εδ. β΄ ΑΚ ν δηθαηνχκελνο λα απαηηήζεη πξνο 

απηφλ ηελ παξνρή δηαηξνθήο ή ππεξεζηψλ απφ ην άκεζν ζχκα ηεο αδηθνπξαμίαο είλαη πξάγκαηη 

ηξίηνο δεκηνχκελνο ζηελ άλσ αμίσζή ηνπ. Γελ βιάπηεηαη ζε άιια πεξαηηέξσ έλλνκα αγαζά ηνπ. 

Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε ηεο αδηθνπξαμίαο πνπ ζηξέθεηαη, αξρηθά κελ ελαληίνλ ελφο ζχκαηνο 

(άκεζν ζχκα), πιελ φκσο απηή έρεη αληαλαθιαζηηθέο ζπλέπεηεο θαη ζηνλ θχθιν άιισλ 

πξνζψπσλ (νηθείσλ ηνπ παζφληνο), κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ζπλέπεηεο, δελ πξφθεηηαη γηα 

πεξίπησζε ηξίηνπ δεκησζέληνο. Καη’ αθξηβνινγία πξφθεηηαη γηα πεξίπησζε ελφο δεχηεξνπ 

ζχκαηνο ηεο πξψηεο (αξρηθήο αδηθνπξαμίαο) πνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ θαη άιινπ πξνζψπνπ 

(πξψηνπ ζχκαηνο). Ζ πεξίπησζε απηή ηνπ δεχηεξνπ ζχκαηνο ηεο αδηθνπξαμίαο είλαη δηαθνξεηηθή 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΑΚ 928 εδ. β΄ θαη 929 εδ. β΄. Πξάγκαηη, ην δεχηεξν ζχκα ηεο 

αδηθνπξαμίαο δελ είλαη απιψο έλαο εκκέζσο δεκηνχκελνο ηξίηνο, αιιά είλαη άκεζνο θνξέαο 

ελλφκνπ αγαζνχ πνπ πξνζβάιιεηαη θαηά ηξφπν έκκεζν, θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ 914 ΑΚ. 

Πξάγκαηη, ε έληνλε ςπρηθή ζπγθίλεζε ηνπ παηέξα απφ ηελ ζαλάησζε ηνπ αλήιηθνπ παηδηνχ ηνπ 

εθδειψλεηαη ζηελ ςπρνζσκαηηθή (θπζηθή) ζθαίξα (ςπρηθή - ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα). Ζ 

ηειεπηαία θαιχπηεηαη απφ ηελ ΑΚ 914, αθνχ ε αθεξαηφηεηα είλαη έλλνκν αγαζφ πνπ 

πξνζηαηεχεηαη έλαληη ηξίηνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πεξί αδηθνπξαμηψλ. 
1077

 

Γ. ΤΠΑΙΣΙΟΣΗΣΑ  

 Βέβαηα, ε παξαπάλσ παξαδνρή ελφο δηπινχ ζχκαηνο ηεο αδηθνπξαμίαο (άκεζν = ηέθλν 

θαη έκκεζν = παηέξαο) πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε θαηάθαζε, φηη ε ππαηηηφηεηα (ακέιεηα) 

ηνπ δξάζηε δελ είλαη απαξαίηεην λα πεξηνξίδεηαη ζην πξψην ζχκα ηεο αδηθνπξαμίαο. Οξζψο 

ππνζηεξίδεηαη, φηη δελ είλαη απαξαίηεην ν δξάζηεο λα πξνβιέπεη ζηελ έθηαζε θαη (ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο) ηα απνηειέζκαηα ηεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Έηζη, ζπάληα ηα 

εμαηξεηηθψο επεξρφκελα απνηειέζκαηα θαηαιακβάλνληαη απφ ηελ ππαηηηφηεηα. Έηζη ινηπφλ, ε 

εκθάληζε (ζηνλ παηέξα ηνπ ζαλαησζέληνο ζε αηχρεκα αλήιηθνπ ηέθλνπ) ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, 

κε πεξαηηέξσ επεθηάζεηο ζηνλ θπζηθφ-ζσκαηηθφ θχθιν, δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο θάηη ην 

ζπάλην ή ην εμαηξεηηθφ, αιιά βξίζθεηαη κέζα ζηελ ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ.  
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 Α. Κξεηηθφο, εκείσζε ζηελ ΔθΑζ 12163/1990, ΑξρΝιγίαο, 1991, ζ. 132. 
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Δ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

 Δθηφο απφ ηελ απνδεκίσζε γηα πεξηνπζηαθή δεκία, ν επζπλφκελνο γηα ηελ αδηθνπξαμία 

ππνρξενχηαη θαη ζε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο (ΑΚ 932). 

Έηζη, ζε πεξίπησζε ζαλαηψζεσο ηέθλνπ θαη ηνπ επαθνινπζήζαληνο ςπρηθνχ θινληζκνχ ηνπ 

παηέξα ηνπ, πνπ ηνλ νδήγεζε ζε λνζειεία ζην λνζνθνκείν ή ζηελ νηθία ηνπ, θαη εμ απηνχ ηνπ 

ιφγνπ, ζε απνρή απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη απψιεηα εηζνδεκάησλ, ν 

ππφρξενο ηξίηνο ζα θαηαβάιιεη ζηνλ παηέξα ηνπ ζχκαηνο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο 

νδχλεο αιιά θαη πξφζζεηε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή 

πξνζσπηθή βιάβε ηνπ ίδηνπ ηνπ παηέξα. 
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ΙV. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

Α. ΟΡΙΜΕΝΟ ΑΓΨΓΗ  

 Με ηελ αγσγή πξέπεη λα δεηείηαη νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ. ηελ ΑΚ 932 νξίδεηαη φηη 

ην πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο επηδηθάδεηαη θαηά ηελ εχινγε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

Κάηη ηέηνην δελ ζεκαίλεη, φκσο, φηη ν ελάγσλ απαιιάζζεηαη απφ ην βάξνο λα δηαηππψζεη 

νξηζκέλν αίηεκα. Έηζη, είλαη αφξηζην ην αίηεκα ηεο αγσγήο γηα επηδίθαζε ζηνλ ελάγνληα 

εχινγεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ρσξίο αλαθνξά 

νπνηνπδήπνηε πνζνχ. 
1078

  

Σν αηηνχκελν πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ζπλππνινγίδεηαη 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πιηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ δηθαζηεξίνπ (9 ΚΠνιΓ), φπσο επίζεο θαη γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ θαηαβιεηένπ δηθαζηηθνχ ελζήκνπ, αλ ε αγσγή είλαη 

θαηαςεθηζηηθή. Λφγσ ηεο απηνηέιεηαο, ηελ νπνία ε απαίηεζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο έρεη 

απέλαληη ζηελ αγσγή απνδεκηψζεσο, είλαη δπλαηφ λα αζθεζεί κε αγσγή πνπ έρεη απηή (ηελ 

απαίηεζε) σο κνλαδηθφ πεξηερφκελν. 

 Όηαλ κε ηελ ίδηα αγσγή επηδηψθεηαη απνδεκίσζε ιφγσ αδηθνπξαμίαο γηα πεξηνπζηαθή 

δεκία θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε, θαηαξρήλ ε απνξξηςε σο ανξίζηνπ ηνπ 

θνλδπιίνπ πεξηνπζηαθήο δεκίαο δελ επεξεάδεη ην θνλδχιην ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ησλ 

κεησκέλσλ αμηψζεσλ πιεξφηεηαο γηα ην δεχηεξν θνλδχιην, ηα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 

νπνίνπ δχλαληαη λα πξνθχςνπλ απφ ηηο απνδείμεηο. 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ πνζνχ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ 

εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο δελ είλαη απαξαίηεην λα εθηίζεληαη ζηελ αγσγή κε αθξίβεηα, 

φπσο θαηά θαλφλα ηνχην ζπκβαίλεη ζηελ αγσγή γηα πεξηνπζηαθή δεκία (216 § 1 β΄ ΚΠνιΓ), 

φζα ζηνηρεία θξίλνληαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηθαζηήξην σο βάζε 
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 Βι. φκσο ζεκείσζε Μπέε θάησ απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Γίθε 2004, 

ζει. 1213, πνπ, θαη ζην πιαίζην ηεο ΑΚ 932, απαιιάζζεη ηνλ ελάγνληα απφ ην δηθνλνκηθφ βάξνο λα πξνζδηνξίζεη 

ην χςνο ηεο αηηνχκελεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, επηδνθηκάδνληαο θαηά ηνχην απφθαζε ε νπνία, φπσο θαίλεηαη 

απφ ην πεξηερφκελφ ηεο, θαζφξηζε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο, ην εχινγν πνζφ, φκσο, ηεο νπνίαο 

κε ηελ αίηεζε αθέζεθε ζηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Σνχην, φκσο, δελ δχλαηαη λα ηζρχζεη γηα ην ειιεληθφ δίθαην 

ρσξίο λνκνζεηηθή κεηαβνιή ελφςεη ησλ ιφγσλ, νη νπνίνη εθηίζεληαη (αλσηέξσ) ζην θείκελν θαη επηβάιινπλ ηε 

δηαηχπσζε νξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Οη ηζρχνληεο γηα ην ειιεληθφ δίθαην αληίζεηνη ιφγνη δελ ζπληξέρνπλ γηα 

ην Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, δειαδή σο πξνο ην θαζνξηζκφ θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηαο ηνπ δηθαζηεξίνπ 

θαη σο πξνο θαηαβιεηέν πνζφ δηθαζηηθνχ ελζήκνπ. 
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γηα ηνλ απαηηνχκελν πξνζδηνξηζκφ. Σα ζηνηρεία απηά ζπκπιεξσκαηηθά δχλαληαη λα πξνθχςνπλ 

θαη απφ ηηο απνδείμεηο. 
1079

 Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηε δηθαζηεξηαθή πξαθηηθή είλαη ζπάληεο νη 

πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο απνξξίπηεηαη ην ζρεηηθφ θνλδχιην σο αφξηζην. Δίλαη θαλεξφ, φηη ε 

πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζαθψο επεξεάδνπλ ζεηηθψο ή 

αξλεηηθψο ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο ζην ζέκα ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.  

ηελ νηθεία ζέζε εθηέζεθε, φηη κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή θαηάζηαζε ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ. Γηα ην νξηζκέλν ηεο αγσγήο αξθεί ε κλεία απηήο 

ηεο ελ γέλεη θαηαζηάζεσο ρσξίο κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε, 
1080

 ε νπνία δχλαηαη λα πξνθχςεη απφ 

ηηο απνδείμεηο. Σν δηθαζηήξην ηεο νπζίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ εχινγε ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε πξέπεη λα εξεπλήζεη ηνπο θξίζηκνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ηνλ ελάγνληα (π.ρ. είδνο θαη έθηαζε ζσκαηηθψλ θαθψζεσλ). Αλ παξαιείςεη λα 

πξάμεη ηνχην, ππνπίπηεη ζηελ πιεκκέιεηα ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 8 ΚΠνιΓ, δηφηη νη παξάγνληεο 

απηνί απνηεινχλ «πξάγκαηα», θαηά ηελ έλλνηα ηεο ηειεπηαίαο απηήο δηαηάμεσο. 
1081

  

 Όηαλ επηδηψθεηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο παζφληνο αλειίθνπ 

ηέθλνπ, ηφηε ε αγσγή βάζεη ησλ ΑΚ 1510 θαη 1516 πξέπεη λα εγείξεηαη απφ ακθφηεξνπο ηνπο 

γνλείο πνπ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη είλαη νη λφκηκνη αληηπξφζσπνη ηνπ ηέθλνπ, εθηφο αλ 

ζπληξέρεη εμαηξεηηθή πεξίπησζε ηεο ΑΚ 1516, ηεο νπνίαο πξέπεη λα γίλεηαη επίθιεζε ζηελ 

αγσγή. Γελ κπνξεί λα αζθεζεί κφλν απφ ηελ έρνπζα ηελ επηκέιεηα ηνπ αλειίθνπ ηέθλνπ κεηέξα 

ηνπ. 
1082

 Γηαθνξεηηθά, ε αγσγή απνξξίπηεηαη γηα έιιεηςε ελεξγεηηθήο λνκηκνπνίεζεο. 
1083

 

 Ζ αγσγή πνπ πεξηέρεη θαη αίηεκα επηδηθάζεσο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή 

βιάβε εγείξεηαη θαηά θαλφλα ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ θαζ’ χιελ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ. 

Κξίζηκνο ρξφλνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη ν ρξφλνο ηεο πξψηεο 

επ’ αθξναηεξίνπ ζπδεηήζεσο ηεο ππνζέζεσο ζηνλ πξψην βαζκφ θαη φρη απιψο ν ρξφλνο ηνπ 

αηπρήκαηνο. Ζ δηαθνξά έρεη ζεκαζία, δηφηη έηζη ιακβάλεηαη ππφςε ε επηδεηλσζείζα ηπρφλ 

θαηάζηαζε ηνπ δηθαηνχρνπ. Παξάιιεια, φκσο, κε ηελ παξαπάλσ δηθαηνδνζία ππάξρεη θαη ε 

δηθαηνδνζία ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ. Δλψπηνλ ησλ ηειεπηαίσλ ν παζψλ δχλαηαη λα αζθήζεη 
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 ΔθΑζ 8981/1998, ΔιιΓλε 2001, ζει. 750, ΜΠξΥαιθίδαο 575/2002, ΑξρΝ 2004, ζει. 374 (376). 
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 ΑΠ 1502/2001, ΔιιΓλε 2003, ζει. 1561 = ΝνΒ 2002, ζει. 1657. 
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 ΑΠ 1480/2004 (αδεκ). 
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ηηο πνιηηηθέο (αζηηθέο) ηνπ απαηηήζεηο, δειαδή ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή 

ςπρηθήο νδχλεο. Ζ δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 63 επ. ΚΠΓ. Γηα απηήλ ζα γίλεη 

ιφγνο παξαθάησ.  

ε πεξίπησζε πνπ αζθείηαη αγσγή γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο 

βάζεη ηεο ΑΚ 932, έγηλε δεθηφ απφ ηνλ Άξεην Πάγν, 
1084

 φηη γηα ην νξηζκέλν ηεο αγσγήο αξθεί 

λα εθηίζεληαη ζην δηθφγξαθν ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ, θαηά ην λφκν, ζεκειηψλνπλ ηελ 

παξάλνκε δεκηνγφλν ζπκπεξηθνξά ηνπ ελαγνκέλνπ, φηη ε ζπκπεξηθνξά απηή είλαη ππαίηηα 

(δφινο ή ακέιεηα), φηη εμ απηήο πξνθιήζεθε δεκία ζηνλ ελάγνληα πνπ ηειεί ζε αηηηψδε 

ζχλδεζκν κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελαγνκέλνπ θαη λα θαζνξίδεηαη ην πνζφ απηήο. Αλ κε ηελ 

αγσγή γίλεηαη επίθιεζε ηεο αφξηζηεο λνκηθήο έλλνηαο ηεο ακέιεηαο, είλαη επηηξεπηή ε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε απηήο κε βάζε ηα εηδηθφηεξα πεξηζηαηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

απνδεηθηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ ζεκειηψλνπλ, έζησ θαη αλ δελ ζπκπίπηνπλ πιήξσο κε ηα 

επηθαινχκελα ζηελ αγσγή, ρσξίο λα επέξρεηαη αλεπίηξεπηε κεηαβνιή ηεο βάζεο ηεο αγσγήο.  

Β. ΔΕΔΙΚΑΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΟΥΑΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ  ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ  

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ  

 Απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ 324 ΚΠνιΓ. Αλ επηδηψθεηαη απφ ηνλ παζφληα ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ζπλεπεία ηξαπκαηηζκνχ ηνπ, ην δεδηθαζκέλν ηεο απφθαζεο 

εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο εθ ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ζπλέπεηεο νη νπνίεο ήδε επήιζαλ θαη αληηθεηκεληθψο 

ήηαλ δηαγλσζηέο ή ε επέιεπζε ησλ νπνίσλ θαηά πάζα πεξίπησζε κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί θαη 

λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο απνθάζεσο απφ ην δηθαζηήξην. Σν δηαγλσζηφ 

θξίλεηαη κε αληηθεηκεληθέο απφςεηο, δειαδή θαηά ηηο γλψζεηο θαη ηελ πείξα ελφο εηδήκνλνο ηνπ 

νηθείνπ θιάδνπ. 

 Σν δεδηθαζκέλν, φκσο, δελ θσιχεη ηελ επηδίσμε θαη επηδίθαζε κε κεηαγελέζηεξε αγσγή 

πεξαηηέξσ πξφζζεηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Σνχην ζπκβαίλεη, φηαλ επέξρεηαη απξφβιεπηε 

επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπ παζφληνο πνπ ζπλδέεηαη αηηησδψο κε ηελ αδηθνπξαμία (π.ρ. αλάγθε 

ππνβνιήο ηνπ ζε εγρείξεζε), πνπ δελ κπνξνχζε απφ ηελ αξρή λα πξνβιεθζεί φηη ζα επέιζεη 

θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, δειαδή φηαλ επέξρνληαη κεηαγελέζηεξεο ζπλέπεηεο ηηο 

νπνίεο δελ κπνξνχζε θαλείο λα ππνινγίζεη θαηά ην πέξαο ηεο πξνθνξηθήο πξψηεο ζπδεηήζεσο 

ζην πξσηνβάζκην δηθαζηήξην θαη νη νπνίεο, ζπλεπψο, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αξρηθήο 
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 ΑΠ 847/2010, ΝνΒ 2010, ζει. 2482. 
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απνδεκηψζεσο δελ κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε. 
1085

 εκεηψλεηαη, φηη ε πεξί ηνπ πξνβιεπηνχ 

ή κε ηεο κέιινπζαο επηδεηλψζεσο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ παζφληνο θξίζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, πξνθχπηνπζα απφ ηηο απνδείμεηο ή ηα εθηηζέκελα ζηελ αγσγή, σο 

εθηίκεζε πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ δελ ειέγρεηαη αλαηξεηηθψο (ά. 561 § 1 ΚΠνιΓ). 
1086

 

 Γηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνεθηεζείζα είλαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κε ηελ αγσγή ηνπ 

παζφληνο αμηψλεηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε βάζεη ηεο ΑΚ 932 γηα ηελ εθ ηνπ αηπρήκαηνο θαη 

ζπλεπεία ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ζσκαηηθή βιάβε. Δίλαη δπλαηφ κε λεφηεξε αγσγή πνπ αζθείηαη 

κέζα ζηνλ ρξφλν ηεο παξαγξαθήο λα αμησζεί απφ ηνλ ελάγνληα πξφζζεηε ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε βάζεη λέσλ πεξηζηαηηθψλ π.ρ. επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπ, πεξαηηέξσ ςπρηθνί πφλνη 

(π.ρ. ππεβιήζε ζε λέα, δεχηεξε, εγρείξεζε) θ.ν.θ..  

Αξθεί ε επηδείλσζε απηή ηεο πγείαο ηνπ λα ζπλδέεηαη αηηησδψο κε ηελ αξρηθή 

αδηθνπξαμία. Όκσο, σο λέν πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν δηθαηνινγεί ηελ επηδίθαζε πξφζζεηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δελ δχλαηαη λα ζεσξεζεί ε θαηαγγειία απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ 

παζφληνο ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο. Σνχην γηαηί ε θαηαγγειία απηή δελ απνηειεί πεξηζηαηηθφ ην 

νπνίν θαζεαπηφ λα απνηειεί αδηθνπξαμία δηαπξαρζείζα ζε βάξνο ηνπ παζφληνο φπσο ηνχην 

ζπκβαίλεη κε ηελ ίδηα ηελ απξφβιεπηε επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπ πνπ απνηειεί ζπλέπεηα ηεο 

αξρηθήο αδηθνπξαμίαο. 

 Με ηελ ΑΠ 51/2011 
1087

 έγηλε δεθηφ, φηη απνηειεί δεδηθαζκέλν γηα ηε λέα δίθε 

απνδεκίσζεο κε ηελ ίδηα ηζηνξηθή θαη λνκηθή αηηία, σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο έιαβε 

ρψξα ε αδηθνπξαμία, ηελ επζχλε ηνπ ππαηηίνπ, ηελ ηπρφλ ζπλππαηηηφηεηα ηνπ παζφληνο θαη ηελ 

δεκία πνπ έπαζε ν ελάγσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε αγσγή, φρη 

φκσο θαη γηα ηνλ κεηαγελέζηεξν ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν ε αδηθνπξαμία είλαη δπλαηφ λα 

εμαθνινπζήζεη λα έρεη επηδήκηεο ζπλέπεηεο, δηφηη απηέο δελ είραλ πξνβιεζεί, νχηε θαηαζηεί 

αληηθείκελν έξεπλαο θαηά ηελ πξψηε αγσγή.  

Σν δεδηθαζκέλν, απφ απφθαζε πνπ επηδηθάδεη ζηνλ παζφληα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ 

εζηθήο βιάβεο, δελ εκπνδίδεη ηελ κεηαγελέζηεξε κε λέα αγσγή κεηαμχ ησλ ίδησλ πξνζψπσλ 

επηδίσμε πεξαηηέξσ πξφζζεηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πάιη ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Σνχην, 

φκσο, πξνυπνζέηεη απξφβιεπηε, δπζκελή εμέιημε ηεο πγείαο ηνπ (ήηνη κεηαγελέζηεξεο 

                                                           
1085

 ΑΠ 2071/2006, ΝνΒ 2007 ζει. 1171, ΑΠ 2038/2006, ΥξΗΓ 2007, ζει. 706. Danzl – Lobos - Müller, Das 

Schmerzensgeld, 1998, ζει. 166 επ. 
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 ΑΠ 648/2002, ΔιιΓλε 2002, ζει. 1615 = ΥξΗΓ 2002, ζει. 504. 
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 ΑΠ 51/2011, ΝνΒ 2011, ζει. 1297. 



ΗV. ΓΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

 

 
 

388 

δπζκελείο ζπλέπεηεο θαη επηπινθέο), δειαδή ζηεξίδεηαη ζε πεξηζηαηηθά κηαο ήδε επειζνχζαο 

ζην παξειζφλ δεκηνγφλνπ αηηίαο, ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ 

πξνεγνχκελε δίθε, δηφηη δελ ήηαλ αληηθεηκεληθψο δηαγλσζηά θαη ε επέιεπζή ηνπο δελ ήηαλ 

πξνβιεπηή, απφ ηελ αξρή, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο.   

2. ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ  

Σα ππνθεηκεληθά φξηα ηνπ δεδηθαζκέλνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 325 επ. ΚΠνιΓ. Σν ζέκα 

απηφ εκθαλίδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, δηφηη ζηα απηνθηλεηηθά αηπρήκαηα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη 

ππφρξενη θαη δηθαηνχρνη απνδεκηψζεσο θαη ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο γηα εζηθή βιάβε ή 

ςπρηθή νδχλε. Σν δεδηθαζκέλν, ην νπνίν παξάγεηαη απφ ηειεζίδηθε απφθαζε κεηαμχ ελφο 

ππφρξενπ θαη ελφο δηθαηνχρνπ, δελ επεθηείλεηαη ζε άιιν ππφρξεν ή δηθαηνχρν. Απηφ ηζρχεη ηφζν 

επί παξαδνρήο φζν θαη επί απνξξίςεσο ηεο αγσγήο. Δμάιινπ ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθήο ελέξγεηαο 

ηνπ δεδηθαζκέλνπ επί νθεηιήο εηο νιφθιεξνλ, ν δηθαηνχρνο δελ θσιχεηαη απφ ην δεδηθαζκέλν λα 

ζηξαθεί θαηά άιινπ ππφρξενπ γηα λα επηηχρεη κεγαιχηεξν πνζφ. Σφηε, ε εηο νιφθιεξνλ επζχλε 

πεξηνξίδεηαη, επί δηαθνξάο πνζψλ, ζην ηκήκα εθείλν πνπ απηά ζπκπίπηνπλ. 
1088

  

Σν Δθεηείν 
1089

 απέθξνπζε ιφγσ δεδηθαζκέλνπ, βάζεη πξνεγνχκελεο αγσγήο ηνπ ίδηνπ 

παζφληνο, αίηεκα πνπ εηζήρζε κε κεηαγελέζηεξε αγσγή γηα ηελ επηδίθαζε πξφζζεηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα ηνλ ιφγν φηη κεηαγελέζηεξα δεκηνπξγήζεθε νίδεκα κε πφλνπο ζην 

ηξαχκα, δηαθνκίζζεθε ζε ηδησηηθφ ζεξαπεπηήξην θαη εθεί ππνβιήζεθε ζε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ γίλεη θαζαξηζκφο ηεο θιεγκνλήο, αθαίξεζε ηεο κεηαιιηθήο 

πιάθαο θαη ησλ (θαηά ηελ αξρηθή εγρείξεζε) ηνπνζεηεκέλσλ βηδψλ γηα ηελ νζηενζχλζεζε ηνπ 

θαηάγκαηνο. Σν δηθαζηήξην ζηήξημε ηελ απνξξηπηηθή ηνπ θξίζε ζηε ζθέςε, φηη ήδε απφ ηελ 

αξρή είρε πξνβιεθζεί ε αλάγθε λέαο ρεηξνπξγηθήο επεκβάζεσο γηα ηελ αθαίξεζε πιηθψλ 

νζηενζπλζέζεσο. 

Γ. ΕΚΣΑΗ ΑΝΑΙΡΕΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ  

 Απφ ηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ εκθαλίδεη ε ΑΚ 932 είλαη ε δπλαηφηεηα ή κε αλαηξεηηθνχ 

ειέγρνπ ηνπ πξνζδηνξηζζέληνο απφ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο πνζνχ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο, δειαδή αλ ην πξνζδηνξηζζέλ πνζφ είλαη πςειφ ή 
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 ΑΠ 1585/2000, ΔιιΓλε 2001, ζει. 1280, ΔθΠεηξ 774/1999, ΔππγθΓ 1999, ζει. 470, ΔθΑζ 6778/1986, ΑξρΝ 

1987, ζει. 500. Βι. Π. Αξβαληηάθε, Σα ρξνληθά φξηα ηνπ δεδηθαζκέλνπ, 1995, ζει. 98. Οξζψο, ζχκθσλνο κε ηε 

δπλαηφηεηα επηδηθάζεσο πξφζζεηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο γηα εζηθή βιάβε γηα ηηο απξφβιεπηεο δπζκελείο 

ζπλέπεηεο ηεο αδηθνπξαμίαο θαη η. Παηεξάθεο, φ.π., ζει. 285 θαη 384 επ. 
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ρακειφ, ή ππεξβνιηθά πςειφ ή εληειψο αζήκαλην. Δλ πξνθεηκέλσ, παγίσο γίλεηαη δεθηφ απφ ηε 

λνκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο εχινγεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο αθέζεθε ζηελ ειεχζεξε εθηίκεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο. Ζ θξίζε ηνπ απηή 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ εθηίκεζε πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ ρσξίο ππαγσγή ηνπ πνξίζκαηνο ζε 

θάπνηα λνκηθή έλλνηα, ψζηε λα κπνξεί λα λνεζεί εζθαικέλε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, είηε επζέσο 

(559 αξ. 1 ΚΠνιΓ), είηε εθ πιαγίνπ (559 αξ. 19 ΚΠνιΓ) νχηε παξάβαζε ησλ δηδαγκάησλ ηεο 

θνηλήο πείξαο. Δπνκέλσο, ε ζρεηηθή θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο δελ ππφθεηηαη ζηνλ 

έιεγρν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 
1090

  

 Δλφςεη ηεο παξαπάλσ ζηαζεξήο ζέζεσο ηεο λνκνινγίαο γηα ηε κε δπλαηφηεηα 

αλαηξεηηθνχ ειέγρνπ κέζσ ησλ ιφγσλ ησλ αξηζκψλ 1 θαη 19 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ ηνπ 

θαζνξηζζέληνο πνζνχ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ζε ζπλέρεηα πξνο ηελ ζέζε απηή 

ππνζηεξίδνληαη 
1091

 ηα εμήο. Πξέπεη λα γίλεη δεθηφ, φηη δελ ηδξχνληαη νη παξαπάλσ ιφγνη 

αλαηξέζεσο θαη ηδίσο ν εθ ηνπ αξηζκνχ 19 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ γηα ηνλ ιφγν φηη ε απφθαζε 

ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο πεξηέρεη αλεπαξθείο αηηηνινγίεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ά. 559 αξ. 19 

ΚΠνιΓ θαη, εηδηθφηεξα, δηφηη δελ αλαθέξεη κε πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην δηθαζηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηφ. Οη 

πξνζδηνξηζηηθνί απηνί παξάγνληεο απνηεινχλ κέζα επί ηε βάζεη ησλ νπνίσλ ην δηθαζηήξην 

θαηαιήγεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ θαη φρη ζηνηρεία ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπ εθαξκνζηένπ 

θαλφλα δηθαίνπ.  

Ηδίσο απαζρφιεζε ηε λνκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, εάλ ην «εχινγν» ηεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ηεο ΑΚ 932 απνηειεί αφξηζηε λνκηθή έλλνηα, ε νπνία εμεηδηθεχεηαη απφ ην 

δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νπφηε ηνχην, αλ δελ πξνβαίλεη ζε νξζή 

εμεηδίθεπζε, λα ππνπίπηεη ζηελ πιεκκέιεηα ηνπ 559 αξ. 19 ΚΠνιΓ. Ζ κε ιήςε ππφςε, απφ ην 

δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ πξνβάιιεη ν 

ελάγσλ, δελ απνηεινχλ «πξάγκαηα» θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 559 αξ. 8 ΚΠνιΓ, δειαδή 

πξαγκαηηθνχο ηζρπξηζκνχο πνπ ηείλνπλ ζηελ ζεκειίσζε, θαηάιπζε ή παξαθψιπζε ηνπ 

αζθνχκελνπ κε ηελ αγσγή, έλζηαζε ή αληέλζηαζε δηθαηψκαηνο. Δπνκέλσο, ε κε ιήςε ππφςε 

απφ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ ζεκειηψλεη ηνλ άλσ ιφγν αλαηξέζεσο. Αληηζέησο, αλ ην 

δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ιάβεη ππφςε πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα, ελψ ηνχην δελ κπνξνχζε θαηά 

                                                           
1090

 ΑΠ 1194/2005, ΝνΒ 2006, ζει. 202, ΑΠ 1833/2006 (αδεκ), ΑΠ 1485/2005, ΝνΒ 2006, ζει. 392. 

1091
 Βι. Α. Κξεηηθφ, Απνδεκίσζε απφ απηνθηλεηηθά αηπρήκαηα 2008, ζει. 428 § 102. 
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λφκν λα πξάμεη, ηφηε ε απφθαζή ηνπ ειέγρεηαη αλαηξεηηθψο κέζσ ηνπ ιφγνπ ηνπ 559 αξ. 1 

ΚΠνιΓ. 
1092

 

 Απηή ε ζέζε ηεο λνκνινγίαο ηνπ Αθπξσηηθνχ κπνξεί λα ηζρπξηζζεί θαλείο, φηη 

ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ αξλεηηθή αθακςία θαη απνιπηφηεηά ηεο. ε επίπεδν ζπγθξηηηθνχ δηθαίνπ 

ελδηαθέξνπζα είλαη ε λνκνινγία ηνπ Αθπξσηηθνχ πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζην ρψξν ηνπ 

γεξκαληθνχ δηθαίνπ. Δθεί γίλεηαη δεθηφ, φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο εζηθήο βιάβεο είλαη 

θαηαξρήλ ππφζεζε ηνπ δηθαζηή νπζίαο. Σν Αθπξσηηθφ δελ κπνξεί λα ειέγμεη αλ ην 

πξνζδηνξηζζέλ πνζφ είλαη πςειφ ή ρακειφ.  

Χζηφζν, δχλαηαη λα επηθξίλεη ην δηθαζηή νπζίαο, δηφηη απηφο ελ γέλεη δελ 

πξνζαλαηνιίζηεθε κε άιιεο απνθάζεηο γηα ζπγθξίζηκεο πεξηπηψζεηο ή φηη απηφο 

απνκαθξχλζεθε απφ ηηο αξρέο πνπ ηεξνχληαη ζηε λνκνινγία ρσξίο λα αηηηνινγήζεη εηδηθψο ηελ 

απφθιηζε απηή. Σνχην ζεκαίλεη, θαηά ηε λνκνινγία ηνπ γεξκαληθνχ Αθπξσηηθνχ (BGH), φηη ηα 

δηθαζηήξηα ηεο νπζίαο δένλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηνπο πίλαθεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ιφγσ εζηθήο βιάβεο πνπ εθάζηνηε δηακνξθψλνληαη αηχπσο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, αιιά 

δελ εκπνδίδνληαη λα ππνιείπνληαη απφ ηα πξνζδηνξηζζέληα πνζά ζε άιιεο ζπγθξίζηκεο 

πεξηπηψζεηο ή λα μεπεξλνχλ ηέηνηα πνζά, εθφζνλ ηνχην επηβάιιεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε. Σέηνηεο απνθιίζεηο πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη, εθφζνλ είλαη νπζηψδεηο, δηφηη ηνχην 

επηβάιιεηαη απφ ιφγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ πνπ επηβάιινπλ κηα νκνηφκνξθε δηθαζηηθή 

πξαθηηθή. 

 Πεξαηηέξσ ν δηθαζηήο ηεο νπζίαο πξέπεη πιήξσο λα αμηνινγήζεη φια ηα θξίζηκα 

πεξηζηαηηθά θαη δελ επηηξέπεηαη, θαηά ηε δηαδηθαζία απηή, λα έξζεη ζε αληίζεζε κε λνκηθνχο 

θαλφλεο, κε βαζηθέο αξρέο ηεο ζθέςεσο θαη αλαγλσξηζκέλα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο. 

Δηδηθφηεξα, ν δηθαζηήο ηεο νπζίαο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε παξάγνληεο κεησηηθνχο ή απμεηηθνχο 

ηεο εζηθήο βιάβεο, φπσο θαη νπδέηεξνπο παξάγνληεο, πνπ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν 

επεμεξγαζίαο απφ ηε λνκνινγία. Μέζα ζηα παξαπάλσ πιαίζηα ν δηθαζηήο ηεο νπζίαο είλαη 

ειεχζεξνο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο. 1093
 

 Απφ ηελ ακέζσο παξαπάλσ αλάπηπμε ζαθψο πξνθχπηεη φηη ην γεξκαληθφ Αθπξσηηθφ 

αλαγλσξίδεη έλα πεξηνξηζκέλνπ βαζκνχ έιεγρν ηνπ δηθαζηή ηεο νπζίαο, ν νπνίνο λαη κελ είλαη 

θαηαξρήλ ειεχζεξνο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο εζηθήο βιάβεο, φκσο πξνο ηνχην νθείιεη 

                                                           
1092

 ΑΠ 159/2006, ΔππγθΓ 2006, ζει. 350. 

1093
 Γηα φια ηα παξαπάλσ βι. E. Hofmann, Haftpflichtrecht für die Praxis, 1989, ζει. 510, κε πεξαηηέξσ 

παξαπνκπέο. 
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λα ιάβεη ππφςε νξηζκέλεο αξρέο, πνπ εγγπψληαη θαηά έλα κέξνο ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή θαη 

ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ. Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο γεξκαληθήο θαη ηεο ειιεληθήο λνκνινγίαο ζαθψο 

πξνθχπηεη ε αθακςία ηεο ειιεληθήο έλαληη ηεο γεξκαληθήο. 
1094

 

 Σν Αθπξσηηθφ αζρνιήζεθε, πην ζπζηεκαηηθά, κε ην δήηεκα αλ είλαη επηηξεπηφο ν 

έιεγρνο ηνπ πνζνχ ηεο θαζνξηζζείζεο απφ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, 

ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο, κέζσ ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε νπνία 

θαζηεξψλεηαη πιένλ θαη ζπληαγκαηηθά απφ ην άξζξν 25 § 1 ηνπ πληάγκαηνο. Με ηελ απφθαζε 

132/2006, 
1095

 ην Αθπξσηηθφ απνθάλζεθε φηη ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ πξέπεη κελ λα 

ππνβαζκίδεη ηελ απαμία ηεο πξάμεσο επηδηθάδνληαο ρακειφ πνζφ, φκσο ζπγρξφλσο δελ πξέπεη 

κε αθξαίεο εθηηκήζεηο λα θαηαιήγεη ζε εμνπζέλσζε ηνπ ελφο θαη αληίζηνηρν ππέξκεηξν 

πινπηηζκφ ηνπ άιινπ, δηφηη ηνχην ππεξαθνληίδεη ηνλ ζθνπφ πνπ επηδίσμε ν λνκνζέηεο.  

Ζ παξαβίαζε ηεο άλσ ππεξλνκνζεηηθήο αξρήο ηδξχεη ηνπο αλαηξεηηθνχο ιφγνπο ησλ αξ. 1 

θαη 19 ΚΠνιΓ. Σν Αθπξσηηθφ κε ηελ αλσηέξσ απφθαζή ηνπ έθξηλε, φηη ηα πξνζδηνξηζζέληα 

απφ ην Δθεηείν πνζά ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ζε βάξνο ησλ 

αλαηξεζεηνπζψλ απφ ηελ πξνζβνιή ηεο ηηκήο ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ δηθεγφξνπ, ιφγσ ησλ 

εμπβξίζεσλ ζηηο νπνίεο απηέο πξνέβεζαλ, ήηαλ ππεξκέηξσο αζπλήζε ζε ζρέζε κε ηα 

επηδηθαδφκελα γηα παξφκνηεο πεξηπηψζεηο πνζά, κε απνηέιεζκα, κε ηνλ ηξφπν απηφ, λα 

παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Σν Αθπξσηηθφ έθξηλε βάζηκν ηνλ ιφγν αλαηξέζεσο 

απφ ην αξ. 1 ηνπ ά. 559 ΚΠνιΓ θαη αλήξεζε ηελ απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ. 

 Ο έιεγρνο ηνπ θαζνξηζζέληνο απφ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο πνζνχ ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο κέζσ ησλ ιφγσλ απφ ηνπο αξ. 1 θαη 19 ηνπ 

άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ, ππφ ην πξίζκα ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ή κε άιιε δηαηχπσζε, αλ ην 

θαζνξηζζέλ πνζφ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο παξαβηάδεη ή φρη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

πξνυπνζέηεη πξνεγνχκελε έξεπλα ηνπ πεδίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

Τπνζηεξίδεηαη βέβαηα ζηελ ζεσξία, 
1096

 «φηη ε ηδέα ηεο αλαινγηθφηεηαο, σο επηηαγή ηνπ 

πξνζήθνληνο κέηξνπ, είλαη κηα αξρή δηάρπηε ζε φιν ην αζηηθφ δίθαην θαη φηη ε αξρή απηή 

ιεηηνπξγεί θαηά ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή θαλφλσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηδηαίηεξα φηαλ 

πξφθεηηαη γηα εμεηδίθεπζε αφξηζησλ λνκηθψλ ελλνηψλ θαη γεληθψλ ξεηξψλ ή γηα ηελ άζθεζε 

                                                           
1094

 θέςεηο γηα ηελ ππαγσγή ζε αλαηξεηηθφ έιεγν ηνπ ζέκαηνο θαζνξηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο δηαηππψλεη ν ππξηδάθεο, φ.π. , ζει. 352 επ. 

1095
 ΑΠ 132/2006, ΝνΒ 2006, ζει. 847 = Γίθε 2006, ζει. 883. 

1096
 Φ. Γσξήο, Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζην πεδίν ξχζκηζεο ησλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζρέζεσλ, ζηνλ Σηκεηηθφ 

Σφκν ηνπ ηΔ 2004, ζει. 229 επ. 
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δηαθξηηηθήο επρέξεηαο απφ ηα δηθαζηήξηα, φπσο ην ηειεπηαίν ζπκβαίλεη ζηελ ΑΚ 932 θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ επιφγνπ πνζνχ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο». 

 Όκσο, ε αλσηέξσ άπνςε ζεσξήζεθε ππεξβνιηθή. 
1097

 Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο 

νξηνζεηεί ηνλ πεξηνξηζηηθφ ηνπ δηθαηψκαηνο λφκν. Δληεχζελ αθνινπζεί, φηη ε ηήξεζή ηεο 

ελαπφθεηηαη ζην λνκνζέηε. Ζ δηνίθεζε θαη ν δηθαζηήο κπνξνχλ θαη νθείινπλ απιψο λα 

ειέγρνπλ, αλ ε αξρή απηή έρεη ηεξεζεί θαη ζε αξλεηηθή πεξίπησζε, λα αξλνχληαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ λφκνπ πνπ ελέρεη δπζαλάινγν πεξηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο.
1098

 Ο έιεγρνο απηφο 

απνηειεί έιεγρν ζπληαγκαηηθφηεηαο. Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο δελ εθαξκφδεηαη απεπζείαο 

απφ ηα δηθαζηήξηα παξά κφλν γηα ηνλ έιεγρν ζπληαγκαηηθφηεηαο λφκσλ πνπ πεξηνξίδνπλ 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ην δηθαζηήξην, φηαλ θαιείηαη λα πξνβεί ζε 

εμεηδίθεπζε αφξηζηεο λνκηθήο έλλνηαο ή ζε δηθαζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ηεο εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο θαηά ηελ ΑΚ 932, δελ εθαξκφδεη ηελ αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο αιιά ηελ ζρεηηθή λνκνζεηηθή δηάηαμε. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ αλψηεξσ 

άπνςε, δηθαζηηθή απφθαζε πνπ δελ πξνέβε ζε θαζνξηζκφ εχινγεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

δελ είλαη αληίζεηε ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, αιιά είλαη εζθαικέλε θαη ζα ειεγρζεί κε ηα 

επηηξεπφκελα έλδηθα κέζα θαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ απηά παξέρνπλ. 
1099

 

 Δθηφο ησλ παξαπάλσ ζθέςεσλ πξέπεη λα γίλεη θαη ε αθφινπζε επηζήκαλζε. ε θάζε 

ππφζεζε απηνθηλεηηθνχ αηπρήκαηνο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα βιάβε ηνπ ζψκαηνο ή ηεο πγείαο 

πξνζψπνπ ή ζαλάησζε ππάξρεη πάληνηε αγσγηθφ θνλδχιην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηδίθαζε ζην 

δηθαηνχρν ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο. Αλ εμαηξέζεη 

θαλείο ηελ πεξίπησζε ηεο απνθιεηζηηθήο ππαηηηφηεηαο ηνπ ζχκαηνο ή ηελ ζπλδξνκή άιινπ 

ιφγνπ πνπ απνθιείεη εληειψο ηελ επζχλε ηνπ ππφρξενπ, πάληνηε επηδηθάδεηαη έλα εχινγν πνζφ 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο. Παξαπάλσ εθηέζεθε φηη δελ 

ππφθεηηαη ζε αλαηξεηηθφ έιεγρν ην δήηεκα ηνπ αλ πξάγκαηη είλαη ή φρη εχινγν ην επηδηθαζζέλ 

πνζφ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηφζν γηα ηνλ ελάγνληα φζν θαη γηα ηνλ ελαγφκελν. πλεπψο, κε 

ηελ ηειεζίδηθε επηδίθαζε ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θιείλεη ην δήηεκα, ππφ ηελ εμεηαδφκελε 

εδψ νπηηθή γσλία ησλ αξ. 1 θαη 19 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ.  

                                                           
1097

 Βι. η. Μαηζία, Σν πεδίν ιεηηνπξγίαο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ΔιιΓλε 2006, ζει. 1 επ. θαη ηδίσο ζει. 7, 

Εχγνπξα, Παξαηεξήζεηο ζηελ ΑΠ 132/2006, Γίθε 2006, ζει. 883, πξβι. Λάια, εκείσκα ππφ ηελ ΑΠ 132/2006, 

ΝνΒ 2006, ζει. 827. 

1098
 Π. Γαγηφγινπ, Γηνηθεηηθφ Γηθνλνκηθφ Γίθαην, 2004, ζει. 263 επ. 

1099
 Βι. έηζη η. Μαηζία, φ.π. ζει. 1 επ θαη κειέηε Γ. Μεηζφπνπινπ επ’ αθνξκή ηεο ΑΠ 132/2006, ζε ΥξΗΓ 2006, 

ζει. 769 επ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο ζην πεδίν ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ βι. . 

Οξθαλνπδάθε, Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, 2003. 
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Οη άλσ δηάδηθνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα δερζνχλ ην πνζφ πνπ ηειεζηδίθσο θαζνξίζηεθε γηα 

ηελ άλσ αηηία, είηε ην ζεσξνχλ ρακειφ είηε ην ζεσξνχλ πςειφ. Ζ δπλαηφηεηα αλαηξεηηθνχ 

ειέγρνπ κέζσ ησλ αξ. 1 θαη 19 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ ηνπ θαζνξηζζέληνο πνζνχ ππφ ηελ 

νπηηθή γσλία ηεο ηεξήζεσο ή κε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο 

είλαη βέβαην φηη ζα αλνίμεη δηάπιαηα ηελ ζχξα ηνπ Αθπξσηηθνχ, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ ζα άγνληαη 

νη ππνζέζεηο θνλδπιίσλ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ κέλ ηνπο ελάγνληεο, δηφηη ζα πηζηεχνπλ 

φηη είλαη ρακειφ ην επηδηθαζζέλ πνζφ απφ δε ηνπο ελαγφκελνπο, αληηζηξφθσο, δηφηη απηφ 

ζεσξείηαη πςειφ. Όινη απηνί νη δηάδηθνη ζα δεηνχλ απφ ην Αθπξσηηθφ έιεγρν γηα ην αλ ην 

θαζνξηζζέλ πνζφ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή  ςπρηθήο νδχλεο είλαη ή φρη 

ζχκθσλν κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Όκσο, ηέηνηα πιεκκπξίδα ππνζέζεσλ είλαη εληειψο 

απνθξνπζηέα.
1100

 Σν Αθπξσηηθφ ζα κεηαηξαπεί ηφηε ζε δηθαζηήξην ηξίηνπ βαζκνχ δηθαηνδνζίαο.  

 χκθσλε πξνο ηηο άλσ ζθέςεηο, ε ΑΠ 1670/2006 απνθξνχεη ηε δπλαηφηεηα αλαηξεηηθνχ 

ειέγρνπ ηνπ θαζνξηζζέληνο πνζνχ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα παξαβίαζε απφ ην δηθαζηήξην 

ηεο νπζίαο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο κέζσ ηνπ αλαηξεηηθνχ ιφγνπ απφ ηνλ αξ. 1 ηνπ ά. 559 

ΚΠνιΓ. 
1101

 Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε ΑΠ 352/1010 
1102

 δέρζεθε, φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πνζνχ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο επαθίεηαη ζηελ 

ειεχζεξε εθηίκεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο. ηνλ αληίπνδα, φκσο, ηεο σο άλσ θπξίαξρεο 

ζέζεσο ηνπ αλαηξεηηθψο αλέιεγθηνπ χςνπο ηεο επηδηθαδφκελεο απνδεκίσζεο ιφγσ εζηθήο 

βιάβεο, ππνζηεξίρζεθε φηη ε παξαβίαζε ηεο απληαγκαηηθήο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο (ά. 25 § 

1 .), είηε δηα ηεο ππνβάζκηζεο ηεο απαμίαο ηεο πξάμεσο θαη ηεο επηδίθαζεο ππεξκέηξσο 

ρακεινχ θαη φισο αζήκαληνπ πνζνχ απφ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, είηε δηα ηεο ζπληεινχκελεο 

(νξηζκέλεο θνξέο, θαηφπηλ πηνζέηεζεο αθξαίσλ εθηηκήζεσλ) εμνπζελψζεσο ηνπ ελφο κέξνπο θαη 

ηεο επηδίθαζεο δπζαλαιφγσο πςεινχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ππέξ ηνπ άιινπ, πνπ αλαπφθεπθηα 

                                                           
1100

 Βι. Α. Κξεηηθφ, φ.π. ζει. 431, § 108. 

1101
 Δπίζεο, πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη νη: ΑΠ 163/2007, ΥξΗΓ 2007, ζει. 602, ΑΠ 634/2007, ΥξΗΓ 

2007, ζει. 974 = ΔππγθΓ 2007, ζει. 475, ΑΠ 762/2007, ΝνΒ 2007, ζει. 1561 θαη ΑΠ 1255/2007 (αδεκ.). Με ηελ 

ΑΠ 918/2007, ΥξΗΓ 2008, ζει. 31, παξαπέκθζεθε ζηελ ΟιΑΠ ην δήηεκα, αλ ν ππνινγηζκφο ηεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηδξχεη ηνπο ιφγνπο απφ ηνπο αξ. 1 θαη 19 ηνπ ά. 559 

ΚΠνιΓ. Πξνο ηε κε θξαηνχζα άπνςε ηάζζεηαη θαη ν Μ. Μαξγαξίηεο, (ΝνΒ 2007, ζει. 534), πνπ ππήξμε θαη ν 

εηζεγεηήο ηεο ΑΠ 132/2006, ε νπνία απνηειεί (επί ηνπ παξφληνο) ηελ κε θξαηνχζα ζηε λνκνινγία άπνςε. 

Αληηζέησο, ε απφθαζε ηνπ ηΔ 3256/2006, ΝνΒ 2007, ζει. 1674, δέρεηαη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ θαζνξηζζέληνο 

πνζνχ κέζσ ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο γηα ηελ θξίζε, αλ ην πνζφ ππήξμε ππεξκέηξσο ρακειφ θαη φισο 

αζήκαλην (ζηελ θξηζείζα πεξίπησζε ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν θαζφξηζε ην πνζφ ησλ 295,50 € γηα ηελ ςπρηθή νδχλε, 

πνπ ππέζηεζαλ ν παππνχο θαη ε γηαγηά απφ ηελ ζαλάησζε ηνπ εγγνλνχ ηνπο). 

1102
 ΑΠ 352/2010, ΝνΒ 2010, ζει. 2253. 
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νδεγεί ζε ππέξκεηξν πινπηηζκφ ηνπ, ηδξχεη ηνπο αλαηξεηηθνχο ιφγνπο ηνπ ά. 559 αξ. 1 θαη 19 

ΚΠνιΓ. 
1103

  

Πεξί άξζεσο ηεο αλαθχςαζαο ζηε λνκνινγία ηνπ Αθπξσηηθνχ δηθαζηεξίνπ δηρνγλσκίαο 

σο πξνο ην αλαηξεηηθψο ειεγθηφ ή κε ηνπ χςνπο ηεο επηδηθαδφκελεο απνδεκηψζεσο, απεθάλζε 

πιεηνςεθηθψο ε ππ’ αξηζκ. 6/2009 απφθαζε ηεο πιήξνπο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Με 

ηελ απφθαζε απηή έγηλε δεθηφ φηη κε ηε δηάηαμε ηνπ ά. 932 ΑΚ ν θνηλφο λνκνζέηεο έιαβε 

ππφςε ηνπ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, εμεηδηθεχνληάο ηελ ζην δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρεη πεδίν άκεζεο εθαξκνγήο 

ηεο δηαηάμεσο ηνπ ά. 25 § 1 εδ. δ΄ ηνπ πληάγκαηνο, ε επζεία δε επίθιεζή ηεο θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηεξείηαη ζεκαζίαο, αθνχ δελ ζα 

νδεγνχζε ζε δηαθνξεηηθά, ζε ζρέζε κε ηνλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ ά. 932 ΑΚ πξνζδηνξηζκφ απηήο, 

απνηειέζκαηα. 
1104

 Πξνο ηελ ίδηα, εζθαικέλε, θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε ΟιΑΠ 6/2011. 
1105

 

πγθεθξηκέλα ζηελ ππ’ αξηζκ. 6/2011 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ έγηλε 

δεθηφ φηη «ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε νπνία θαηαηείλεη ζηελ εθινγίθεπζε ησλ επαρζψλ 

παξεκβάζεσλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ζηα αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη 

πνιίηε, παξαβηάδεηαη φηαλ ε ζπγθεθξηκέλε θξαηηθή παξέκβαζε δελ είλαη α) πξφζθνξε γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ πνπ επηδηψθεηαη κε απηήλ, β) αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ 

ζθνπνχ, κε ηελ έλλνηα φηη ην απηφ απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε έλα αλψδπλν ε 

επηφηεξν κέζν, θαη γ) αλαινγηθή ελ ζηελή ελλνία, δειαδή λα ηειεί ζε εζσηεξηθή αιιεινπρία 

πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, ψζηε ε αλακελφκελε σθέιεηα λα κελ είλαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

θαηψηεξε απφ ηε βιάβε πνπ πξνθαιείηαη». Με βάζε ηα ελ ιφγσ θξηηήξηα ηεο αξρήο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο αμηνινγείηαη θαη ε παξερφκελε απφ ην άξζξν 26 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο 

εμνπζία ηνπ λνκνζέηε λα ζέηεη, θαηά ηελ ξχζκηζε ησλ βηνηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

θπξψζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ, ειάρηζηα ή 

αλψηαηα φξηα, θαη' αθεξεκέλε αμηνιφγεζε, εληφο ησλ νπνίσλ ν δηθαζηήο πξνβαίλεη ζηελ 

                                                           
1103

 ΑΠ 132/2006, Αξκελ 2006, ζει. 757 = ΔπηζθΔκπΓ 2006, ζει. 96. 

1104
 ΟιΑΠ 6/2009, ΝνΒ 2009, ζει. 568, κε ζεκείσζε Μ. Μαξγαξίηε, ΑΠ 517/2010 θαη ΑΠ 999/2010, ζε: 

www.areiospagos.gr, ΑΠ 732/2008, ΝνΒ 2008, ζει. 2419. Οκνίσο, έθξηλε θαηά πιεηνςεθία θαη ε ηΔ 1249/2010, 

ΝνΒ 2010, ζει. 1554-1555. 

1105
 Βι. ην θείκελν ηεο απφθαζεο ζην site ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Ζ απφθαζε απηή ραξαθηεξίζηεθε σο «απφθαζε 

ζηαζκφο» απφ ηνλ Μηράιε Γεκεηξαθφπνπιν, ν νπνίνο ζρνιίαζε φηη «ε Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κε ηελ 

νκφθσλε απφθαζή ηεο θαηάξγεζε ηνλ ηππνθηφλν λφκν. Ζ απφθαζε απηή ζσξάθηζε ηελ ειεπζεξνηππία ζηε ρψξα 

καο θαη θαηνρχξσζε ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ εηδήζεσλ, ησλ ηδεψλ». (Πεγέο: star-

fm.gr/?p=13030 θαη http://fonirodopis.gr/press/?p=33674). 

http://www.areiospagos.gr/
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εμεηδίθεπζε ηνπ θαλφλα δηθαίνπ, βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηάζεσλ. ηα πιαίζηα ηεο 

εμνπζίαο ηνπ απηήο έγηλε δεθηφ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 6/2011 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ φηη «ν λνκνζέηεο κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη ηφζν ηηο πξνυπνζέζεηο απνδεκηψζεσο θαη 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο φζν θαη ην ειάρηζην πνζφ ζην νπνίν απνηηκάηαη ε πξνζβνιή ηεο 

ηηκήο θαη ηεο ππνιήςεσο ηνπ αδηθεζέληνο. Πεξαηηέξσ, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ κφλνπ παξ. 2 

ηνπ λ. 1178/1981, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 4 παξ. 10 εδ. β' ηνπ λ. 2328/1995, ε θαηά ην άξζξν 

932 ΑΚ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ αδηθεζέληνο γηα δπζθεκηζηηθέο θαη εμπβξηζηηθέο πξάμεηο 

πνπ ηειέζηεθαλ απφ ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαζνξίδεηαη ζε εθαηφ εθαηνκκχξηα (100.000.000) 

δξαρκέο πξνθεηκέλνπ γηα ζηαζκνχο εζληθήο εκβέιεηαο θαη ζε ηξηάληα εθαηνκκχξηα (30.000.000) 

δξαρκέο πξνθεηκέλνπ γηα ζηαζκνχο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο, εθηφο αλ δεηήζεθε απφ 

ηνλ ελάγνληα κηθξφηεξν πνζφ. Ο θαζνξηζκφο κε ηε δηάηαμε απηή ειάρηζηνπ πνζνχ ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνηήζεσο ζθνπφ έρεη λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ ηδηαίηεξα έληνλεο, 

ιφγσ ηεο δεκνζηφηεηαο, πξνζβνιέο ηεο ηηκήο θαη ηεο ππνιήςεσο ηνπο θαη εληάζζεηαη ζηα κέηξα 

πνπ ιακβάλεη ε Πνιηηεία πινπνηψληαο ηελ επηβαιιφκελε απφ ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο ππνρξέσζε ηεο γηα ζεβαζκφ θαη πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ».  

Όκσο, κε βάζε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ε ξχζκηζε απηή αληηβαίλεη ζηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 1 εδ. δ' ηνπ πληάγκαηνο θαη ηελ ζεζκνζεηνχκελε κε απηήλ αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο, «θαζφζνλ ε θαζηέξσζε κε ηελ σο άλσ δηάηαμε κφλν ηνπ ζηνηρείνπ ηεο 

εζληθήο εκβέιεηαο ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνηήζεσο ζην, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πνζφ ησλ 

100.000.000 δξαρκψλ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην είδνο θαη ε βαξχηεηα ηεο πξνζβνιήο, δελ 

είλαη ελ ζηελή ελλνία αλαινγηθή, δηφηη ε βιάβε πνπ πξνθαιείηαη κε ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απηνχ ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ είλαη, ζηηο πεξηπηψζεηο ειαθξψλ εμ απφςεσο είδνπο θαη βαξχηεηαο 

πξνζβνιψλ, αθφκε θαη κε ηελ ρσξηθή επξχηεηα πνπ επάγεηαη ε δηάδνζε απηψλ κέζσ 

ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ εζληθήο εκβέιεηαο, ζηηο νπνίεο (πεξηπηψζεηο) θαη αληηζηνηρεί ην ελ ιφγσ 

θαηψηαην φξην ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο, δπζαλάινγα επαρζέζηεξε απφ ηελ επηδησθφκελε 

σθέιεηα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, ε ηηκή θαη ε ππφιεςε ηνπ 

νπνίνπ πξνζβιήζεθε. πλεπψο, ε ελ ιφγσ δηάηαμε σο αληηζπληαγκαηηθή είλαη αλίζρπξε θαη ε 

εθαξκνγή ηεο απφ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ 

απηήλ ειάρηζηνπ πνζνχ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο, φρη σο εχινγε θαηά ηελ θξίζε ηνπ, αιιά 

ζεσξψληαο φηη δεζκεχεηαη απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, κνινλφηη, θαηά ηηο παξαδνρέο απηνχ, ην 

είδνο θαη ε βαξχηεηα ηεο πξνζβνιήο δε δηθαηνινγνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ, ηδξχεη 

ηνλ απφ ηνλ αξηζκφ 1 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ αλαηξεηηθφ ιφγν». 
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Αθεηεξία ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ καο, φκσο, ήηαλ ε ΟιΑΠ 6/2009, δεδνκέλνπ φηη ε 

ηειεπηαία απηή απφθαζε απνθεχγεη λα πάξεη ζέζε ζην δήηεκα πνπ πξνεγείηαη, ζην αλ, δειαδή, 

ε ζπληαγκαηηθή απηή αξρή απνηειεί άκεζα δεζκεπηηθφ θαλφλα δηθαίνπ. Αλ έπαηξλε ζέζε ζην 

πξσηαξρηθφ απηφ δήηεκα, δχζθνια ζα κπνξνχζε λα αξλεζεί ηελ θαηαθαηηθή απάληεζε. 

Οπσζδήπνηε, ηφηε, δελ ζα κπνξνχζε λα εμαηξέζεη απφ ηε δέζκεπζε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηδησηψλ, 

ελφςεη ηνπ γ΄ εδαθίνπ ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 25 . Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ δερφκαζηε, φηη ην 

χληαγκα θαζηεξψλεη ηνλ άκεζα δεζκεπηηθφ θαλφλα ηεο αλαινγηθφηεηαο, ην επφκελν εξψηεκα, 

σο πξνο ην πνηφο δεζκεχεηαη, δελ κπνξεί λα επηδέρεηαη παξά κία κφλν απάληεζε: Σελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο πξέπεη λα ζέβεηαη θάζε εθαξκνζηήο ηεο δηάηαμεο, φηαλ εμεηάδεη 

«πεξηνξηζκνχο» ησλ δηθαησκάησλ απφ ην χληαγκα ή απφ ηνπο λφκνπο, δειαδή φηαλ εμεηάδεη ην 

εχξνο εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ (ηειηθά ησλ έλλνκσλ ζρέζεσλ)·ν νπνηνζδήπνηε 

εθαξκνζηήο, λνκνζέηεο, δηθαζηήο, ε δηνίθεζε, νη ζπλαιιαζζφκελνη θιπ. 
1106

 

Όινη είλαη απνδέθηεο ηεο δέζκεπζεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε δηακεζνιάβεζε θαλελφο. 

Δμαίξεζε δελ δηθαηνινγείηαη.
 
Σνχην κάιηζηα πξέπεη λα γίλεη, θαηά κείδνλα ιφγν, δεθηφ, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ δερφκαζηε, φηη κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ειέγρεηαη φρη κφλν ε εξκελεία, αιιά 

θαη ε εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη κάιηζηα εθεί, φπνπ ν εθαξκνζηήο δηαηεξεί (χζηεξα απφ ηελ 

εξκελεία) δηαθξηηηθή επρέξεηα. Οχηε ην γξάκκα νχηε ην πλεχκα ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο 

παξέρεη έξεηζκα γηα νπνηαδήπνηε εμαίξεζε. Δίλαη ζπλεπψο απζαίξεην λα πεξηνξίδνπκε ηνπο 

απνδέθηεο ηεο δέζκεπζεο ζηνλ λνκνζέηε, ζαλ λα κπνξεί π.ρ. ν δηθαζηήο ή ε δηνίθεζε ή ν 

ζπλαιιαζζφκελνο (πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε) λα απηνεμαηξείηαη, αδηαθνξψληαο γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

Οκνίσο έρεη θξίλεη θαη ην ΔΓΓΑ, ην νπνίν, φπσο επηζεκαίλεη ε κεηνςεθία ηεο Οινκέιεηαο 

ηνπ ΑΠ ζηελ παξαπάλσ απφθαζή ηεο, ζεσξεί φηη κε ηελ ηήξεζε ηεο θαηνρπξσκέλεο απφ ηελ 

                                                           
1106

 Τπνζηεξίδεηαη επξέσο, φηη ε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο απεπζχλεηαη θαη ζηνλ δηθαζηή θαη ηα 

άιια θξαηηθά φξγαλα: Μαξγαξίηεο, Ζ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο σο αλαηξεηηθφο ιφγνο, ΝνΒ 2007, 

ζει. 534 επ., Κ. Μπέεο, Ζ αξηζηνηειηθή θαηαλφεζε ηεο δηθαηνζχλεο ππφ ην πξίζκα ηεο κεζφηεηαο θαη ε ζχγρξνλε 

δηθαητθή αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, Γ 36, ζει. 179, Η. Καξάθσζηαο, Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο 

ζηελ πεξίπησζε αζηηθήο επζχλεο ηνπ Γεκνζίνπ, ΔθΑΓ 2008, ζει. 382, Φ. Γσξήο, Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζην 

πεδίν ξχζκηζεο ησλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζρέζεσλ θαη ηδηαίηεξα ζην αζηηθφ δίθαην, ΣηκΣ γηα ηα 75 ρξφληα ηνπ ηΔ, 

2004, ζ. 231 επ., 234, 239 επ., Φ. Γσξήο, Πεδίν ηζρχνο θαη ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο 

δηθαηνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαζηή, ζηνλ ηφκν: Ζ πνιηηηθή δίθε ππφ ην θψο ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΓΔΚ θαη ηνπ 

ΔΓΓΑ 2008, ζει. 307 επ., αλ θαη εδψ πεξηνξίδεη ηελ εμνπζία (θαη ππνρξέσζε) ηνπ δηθαζηή λα εθαξκφδεη ακέζσο 

ηελ ζπληαγκαηηθή δηάηαμε γηα ηελ αλαινγηθφηεηα, φηαλ απηή ζπλάγεηαη εξκελεπηηθά απφ δηαηάμεηο ηνπ θνηλνχ 

δηθαίνπ, ζεσξψληαο ηφηε ηε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε κε απηφλνκε.  
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ΔΓΑ αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο είλαη επηθνξηηζκέλνη φρη κφλν νη λνκνζέηεο ησλ επηκέξνπο 

θξαηψλ, αιιά θαη ηα δηθαζηήξηά ηνπο, φπσο θαη φια ηα ινηπά θξαηηθά φξγαλά ηνπο. 
1107

  

Ζ ίδηα απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΑΠ θαίλεηαη λα δέρεηαη επηθνπξηθά ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο απφ ηνλ δηθαζηή, αλ ν θνηλφο λνκνζέηεο έρεη 

παξαιείςεη λα αζθήζεη ηε ζπληαγκαηηθή ηνπ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ αξρή απηή, σο 

ν κφλνο απνδέθηεο ηεο, «θαηαιείπνληαο θελφ». 
1108

 Καηά ην απνηέιεζκα είλαη νξζή εδψ ε 

άκεζε εθαξκνγή ηνπ ζπληαγκαηηθνχ θαλφλα, αιιά θελφ δηθαίνπ δελ ππάξρεη, αθνχ αθξηβψο 

πθίζηαηαη ν ξεηφο ζπληαγκαηηθφο θαλφλαο. Σν θελφ ζηελ θνηλή λνκνζεζία δελ ζεκαίλεη θαη’ 

αλάγθε θαη θελφ ζην δίθαην. Δπνκέλσο, θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή ε 

άπνςε φηη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο εθαξκφδεηαη άκεζα κφλν γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπληαγκαηηθφηεηαο λφκσλ πνπ πεξηνξίδνπλ δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ. 

Πξνζθάησο, επαλεηέζε ην δήηεκα θαηά πφζνλ ε εζηθή βιάβε θαη ε εχινγε ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε απνηεινχλ αφξηζηεο λνκηθέο έλλνηεο (φπσο, άιισζηε, γηλφηαλ δεθηφ απφ ηελ 

παιαηφηεξε λνκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ππνζηεξίδεηαη εληφλσο ζηελ ζεσξία), ε 

εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ππφθεηηαη ζε αλαηξεηηθφ έιεγρν επί ηε βάζεη ησλ ά. 559 

αξ. 1 θαη 19 ΚΠνιΓ. Με ηελ ππ’αξηζκ. 1178/2009 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ παξαπέκθζεθε 

ζηελ ηαθηηθή Οινκέιεηα, θαη’ ά. 563 § 2 ΚΠνιΓ, ν ιφγνο αλαηξέζεσο,  δηα ηνπ νπνίνπ 

πξνβάιιεηαη ε αηηίαζε, εθ ηνπ ά. 559 αξ. 1 θαη 19 ΚΠνιΓ, φηη ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο 

παξαβίαζε ηνλ νπζηαζηηθφ θαλφλα ηνπ ά. 932 ΑΚ δηα εζθαικέλεο εμεηδηθεχζεσο ησλ ανξίζησλ 

λνκηθψλ ελλνηψλ «εζηθή βιάβε» θαη «εχινγε» ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη φηη ε 

αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε ζηεξείηαη λφκηκεο βάζεσο κε ηελ επηδίθαζε κε εχινγεο, σο 

ηδηαηηέξσο ρακειήο, ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

 Γηαθέξεη ε πεξίπησζε ζηελ νπνία, αλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δερζεί, φηη πξνμελήζεθε 

εζηθή βιάβε ή ςπρηθή νδχλε θαη δελ επηδηθάζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ειέγρεηαη απφ ηνλ 

Άξεην Πάγν, δηφηη παξαβηάδεη ην λφκν (ά. 559 αξ. 1 ΚΠνιΓ), ελψ ην ίδην πξέπεη λα ηζρχεη θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δηθαζηήξην επηδηθάζεη αζήκαλην πνζφ (π.ρ. γηα ζαλάησζε αλήιηθνπ 

ηέθλνπ επηδηθάδεη ζηνπο γνλείο ην πνζφ ησλ 1000 €). Σνχην, δηφηη ηφηε ν δηθαζηήο παξαβηάδεη ηα 

αθξαία φξηα ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο.  

                                                           
1107

 Βι. απνθάζεηο ηνπ ΔΓΓΑ, παξαπεκπφκελεο απφ ηελ κεηνςεθία ηεο ΟιΑΠ 6/2009 (ε κία δεκνζηεχεηαη ζην ΝνΒ 

2007, ζει. 2212 επ., φπνπ θαη ζχκθσλν ζρφιην Μαξγαξίηε). 

1108
 Κελφ δέρεηαη θαη ν Ρήγαο, Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο επί πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

δηα ησλ ΜΜΔ θαη αξρή αλαινγηθφηεηαο, ΔθΑΓ 2009, ζει. 405. 
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Με απφθαζε ηνπ ΑΠ 
1109

 παξαπέκθζεθε ζηελ Οινκέιεηα ν ιφγνο αλαηξέζεσο εθ ηνπ ά. 

559 αξ. 1 ΚΠνιΓ, δηφηη ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, θξίλνληαο αμίσζε απφ ηελ ΑΚ 932, δέρζεθε 

ζε βάξνο επηβάηε απηνθηλήηνπ ζπληξέρνλ πηαίζκα ηνπ νδεγνχ ηνπ απηνθηλήηνπ ζην νπνίν 

επέβαηλε (ΑΚ 300), ρσξίο φκσο λα ζπληξέρεη πξνο ηνχην λφκηκε πεξίπησζε. Ζ ΟιΑΠ 13/2002 

δέρζεθε, 
1110

 φηη ε εθηίκεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο ειέγρεηαη γηα πιεκκέιεηα απφ ηνλ αξ. 1 

ηνπ ά. 559 ΚΠνιΓ, αλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ απηνχ έιαβε ππφςε γεγνλφηα πνπ δελ 

ήηαλ επηηξεπηφ λα ζπλεθηηκήζεη γηα ηελ θξίζε ηνπ απηή. 
1111

 Δμάιινπ, θξίζεθε ζηε λνκνινγία, 

φηη ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο πεξί ηνπ πξνβιεπηνχ ή κε ηεο κέιινπζαο επηδεηλψζεσο 

ηεο θαηαζηάζεσο ηεο πγείαο ηνπ παζφληνο πξνθχπηνπζα απφ ηηο απνδείμεηο ή ηα εθηηζέκελα 

ζηελ αγσγή, σο εθηίκεζε πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ, δελ ειέγρεηαη αλαηξεηηθψο. 
1112

  

Ζ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνθαιέζαληνο ην αηχρεκα ζε ηξίην πξφζσπν είλαη απφ ηα βαζηθά 

πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ην δηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο 

ηεο επηδηθαδφκελεο θάζε θνξά ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο (ΑΚ 932). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε απφθαζε ζε αγσγή απνδεκηψζεσο πνπ έρεη σο απνθιεηζηηθή βάζε ην Ν. Γ 

Ν/1911 θαη ζηεξίδεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή (άλεπ πηαίζκαηνο) επζχλε ηνπ νδεγνχ ηνπ 

δεκηνγφλνπ απηνθηλήηνπ, εθφζνλ σο κνλαδηθφ αίηεκα έρεη ην θνλδχιην ηεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ ΑΚ 932, πξέπεη λα δηαιακβάλεη επαξθείο αηηηνινγίεο σο πξνο ην ζηνηρείν 

απηφ ηεο ππαηηηφηεηαο, θαίηνη, θαηαξρήλ, θάηη ηέηνην δελ απαηηείηαη ελφςεη ηεο βάζεσο ηεο 

αγσγήο. Γελ δεκηνπξγείηαη ζην πξνθείκελν δήηεκα θάπνηα αληηθαηηθφηεηα. Αλαηξείηαη ινηπφλ ε 

απφθαζε, ε νπνία ζην νπζηψδεο απηφ δήηεκα ηεο ππαηηηφηεηαο έρεη αλεπαξθείο ή αληηθαηηθέο 

αηηηνινγίεο, πνπ δελ επηηξέπνπλ ηνλ αλαηξεηηθφ έιεγρν, δηφηη ππνπίπηεη ζηνλ αλαηξεηηθφ ιφγν 

ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 19 ΚΠνιΓ. 

Αλ κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο επηδηθάδεηαη ζην δηθαηνχρν: (α) απνδεκίσζε 

ιφγσ πιηθψλ δεκηψλ θαη (β) ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο θαηά ηελ ΑΚ 932 θαη 

κε ηελ αίηεζε αλαηξέζεσο πξνζβάιιεηαη ε απφθαζε κφλν γηα ην ππφ ζηνηρείν (α) θεθάιαην, φρη 

δε θαη γηα ην ππφ ζηνηρείν (β) θεθάιαην θαη ν ζρεηηθφο ιφγνο αλαηξέζεσο θξηζεί βάζηκνο θαη 

αλαηξεζεί ε απφθαζε, ηφηε ζα ζπλαλαηξεζεί θαη γηα ην θεθάιαην ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, 

δηφηη ηνχην ζπλέρεηαη αλαγθαίσο κε ην πξψην, ρσξίο κάιηζηα λα ρξεηάδεηαη λα εξεπλεζνχλ 

                                                           
1109

 ΑΠ 1234/2001, ΥξΗΓ 2002, ζει.318. 

1110
 ΟιΑΠ 13/2002, ΥξΗΓ 2002, ζει. 317. 

1111
 Βι. θαη ΑΠ 1211/2002, ΝνΒ 2003, ζει. 1011, θαηά ηελ νπνία ηδξχεηαη ν αλαηξεηηθφο ιφγνο απφ ην ά. 559 αξ. 1 

ΚΠνιΓ, δηφηη ην Δθεηείν πξνέβε ζε κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο «επεηδή 

ε ζαλνχζα θαη ν ππαίηηνο νδεγφο ηεινχζαλ ζε ζρέζε κλεζηείαο», ΑΠ 159/2006, ΔππγθΓ 2006, ζει. 350. 

1112
 Βι. έηζη ΑΠ 859/2001, ΝνΒ 2002, ζει. 968. 
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ιφγνη αλαηξέζεσο πνπ πιήηηνπλ ηελ απνθαζε σο πξνο ηε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. Σν, κεηά ηελ 

αλαίξεζε, δηθαζηήξην ηεο παξαπνκπήο, αλ θαηαιήμεη θαη δερζεί ππαηηηφηεηα ηνπ πξνθαιέζαληνο 

ην αηχρεκα, πξέπεη λα πξνβεί ζε λέν πξνζδηνξηζκφ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ρσξίο λα 

εκπνδίδεηαη, αθνχ ζπλεθηηκήζεη πάιη ηελ ππαηηηφηεηα, λα θαζνξίζεη ην ίδην, φπσο θαη ε 

αλαηξεζείζα απφθαζε, πνζφ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 

Με ηελ ΑΠ 71/2011 
1113

 έγηλε δεθηφ, φηη παξέρεηαη δπλεηηθή επρέξεηα ζην δηθαζηήξην λα 

επηδηθάζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη λα θαζνξίζεη ην εχινγν πνζφ, αθνχ εθηηκήζεη ηα ππφςε 

ηνπ ηηζέκελα πεξηζηαηηθά (βαζκφ πηαίζκαηνο, είδνο πξνζβνιήο, πεξηνπζηαθή θαη θνηλσληθή 

θαηάζηαζε ησλ κεξψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ζε πξίπησζε ζαλαηψζεσο πξνζψπνπ, ειηθία ηνπ 

ζχκαηνο θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπ, ηα νπνία δνθηκάδνπλ ςπρηθή νδχλε), κε βάζε ηνπο  

θαλφλεο ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο, εάλ θξίλεη φηη επήιζε εζηθή βιάβε ή ςπρηθή νδχλε. Γελ 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο ελαγφκελεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, δηφηη ε 

επζχλε ηεο ηειεπηαίαο είλαη εγγπεηηθή. 
1114

  

Δ. ΚΡΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΚΑΙ ΦΟΛΙΑΜΟ ΘΕΕΨΝ  

1. Η ΑΡΦΗ ΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣΗΣΑ Ψ ΠΣΤΦΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 

Οη ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο αλαηξέρνπλ ζε αξραία ειιεληθά 

θηινζνθηθά θαη πνιηηηθά θείκελα. 
1115

 Ζ έλλνηα ηνπ κέηξνπ θαη ηεο απαγνξεχζεσο ηεο 

ππεξβνιήο, ε Αξηζηνηέιεηα κεζφηεηα πξνο έηεξνλ, ε ηδέα ηεο δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο (justitia 

distributiva) πνπ, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, πξνο ην ζθνπφ ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ αγαζψλ θαη 

ησλ βαξψλ, επηβάιιεη ηε ζχγθξηζε ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ελφο αηφκνπ κε ηελ αμία ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ άιισλ, κε βάζε έλα θνηλφ αμηνινγηθφ θξηηήξην, απνηεινχλ, ζε 

δηθαηνθηινζνθηθφ επίπεδν, ηδέεο πξφδξνκεο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. 
1116

 

                                                           
1113

 ΑΠ 71/2011, ΝνΒ 2011, ζει. 1300. 

1114
 ΑΠ 1670/2006 ζε: www.areiospagos.gr. 

1115
 Κ. Μπέεο, Ζ Αξηζηνηειηθή θαηαλφεζε ηεο δηθαηνζχλεο ππφ ην πξίζκα ηεο κεζφηεηαο θαη ε ζχγρξνλε δηθαητθή 

αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, Γίθε 36 (2005), ζ. 174, 179 επ., Θ. Γαιαθνχξαο, Αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη κέηξα 

δηθνλνκηθνχ θαηαλαγθαζκνχ, 1993, ζ. 29 επ. θαη Κ. Μπέεο, Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, Γίθε 30, ζ. 469, Γ. 

Μεηζφπνπινο, «Σξηηελέξγεηα» θαη «αλαινγηθφηεηα» σο δηαηάμεηο ηνπ αλαζεσξεζέληνο πληάγκαηνο, ΓηΑ 15, ζ. 

648. 

1116
 Η. Σέληεο, Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη Πνηληθφ Γίθαην, επηκέιεηα: Λ. Κνηζαιήο – 

Γ. Σξηαληαθχιινπ, ηεο ζεηξάο Πνηληθά 75, 2007, ζ. 159-160. 
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 ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο, κε ηελ αλάδεημε ηνπ θηιειεχζεξνπ θξάηνπο, αθελφο 

επηβάιιεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη ην αίηεκα ηεο θαηνρχξσζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαηψκαησλ 

θαη αθεηέξνπ ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηε δηακφξθσζε θαη αλαγλψξηζε βαζηθψλ αξρψλ πνπ 

ζέηνπλ θξαγκνχο ζηηο κέρξη ηφηε αλεμέιεγθηεο επεκβάζεηο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Παξεκθεξείο 

απφςεηο πεξηέρνληαη θαη ζε έξγα Άγγισλ εκπεηξηζηψλ θαη Γάιισλ εγθπθινπαηδηζηψλ, δηαηξέρεη 

δε ηε ζθέςε πνιιψλ κεηαγελέζηεξσλ ζηνραζηψλ. Απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε 

αλαινγηθφηεηα ζεσξήζεθε, ζηε γεξκαληθή αξρηθά ζεσξία, σο δηθαηνεζηθή επηηαγή, ζπλαγφκελε 

απφ ηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη απφ ηελ ηδέα ηνπ δηθαίνπ σο έθθξαζε ηνπ κέηξνπ. 
1117

 

Σελ αξρή απηή δελ άξγεζε λα πηνζεηήζεη ε λνκνινγία ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ πληαγκαηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεξκαλίαο. 
1118

 

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, αθνχ ππέζηε θαηά ηελ καθξαίσλε ηζηνξηθή πνξεία ηεο 

πιείζηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη λνκνινγηαθέο επεμεξγαζίεο, δηέδξακε αξρηθψο ηνλ ρψξν 

εθαξκνγήο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, απφ ηνλ νπνίν θαη εηζήιζε ζε απηφλ ηνπ ζπληαγκαηηθνχ 

δηθαίνπ, θαη αλεγνξεχζε ζηε ζπλέρεηα ζε ζεκειηψδε αξρή ζπληαγκαηηθήο πεξησπήο, κε 

απνηέιεζκα ζήκεξα λα έρεη επεθηαζεί επζέσο ε εθαξκνγή ηεο ζηνλ ρψξν ηνπ πνηληθνχ αιιά θαη 

ηνπ ηδησηηθνχ - ηδίσο δε ηνπ εκπνξηθνχ, ηνπ εξγαηηθνχ θαζψο θαη ηνπ δηθνλνκηθνχ - δηθαίνπ. 
1119

  

Μεηά απφ δεθαεηίεο αδηαιείπηνπ θαη ζηεγαλήο θξαηηθήο θπξηαξρίαο ρσξίο θακηά 

δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ κε-ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ 

έληαμή ηνπ ζε ζηελά, απνιχησο πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα, γίλεηαη ζήκεξα κηα επξεία θαη 

πνιπεπίπεδε ζπδήηεζε γηα ην «θξάηνο δηθαίνπ» κε ζηφρν ηελ αλαλέσζε ηνπ θξάηνπο. Σνλ 

πεξαζκέλν αηψλα νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα αδίθνπ έδεημαλ αδηαθνξία, πεξηθξφλεζαλ ηηο 

επηηαγέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Ζ απνθαηάζηαζή ηνπ θαη ε δηεξεχλεζή ηνπ απνηειεί, κεηά ηελ 

                                                           
1117

 Α. Γέξνληαο, Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζην γεξκαληθφ δεκφζην δίθαην, Σν 1983, ζ. 20 επ., Γ. Εεξδειήο, Ζ 

απφιπζε σο ultima ratio, 1991, ζ. 166 επ. 

1118
 . Μαηζίαο, Σν πεδίν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη Πνηληθφ 

Γίθαην, επηκέιεηα: Λ. Κνηζαιήο - Γ. Σξηαληαθχιινπ, ηεο ζεηξάο Πνηληθά 75, 2007, ζ. 176. 

1119
 Ν. Γεκεηξάηνο, Αξρή αλαινγηθφηεηαο θαη επηβνιή πνηληθψλ θπξψζεσλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη Πνηληθφ Γίθαην, επηκέιεηα: Λ. Κνηζαιήο - Γ. Σξηαληαθχιινπ, ηεο ζεηξάο Πνηληθά 75, 

2007, ζ. 196, B. Schlink, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, εηο P. Badura/H. Dreier, 2001, η. ΗΗ, ζ. 445 επ., F. 

Ossenbühl, Maßhalten mit dem Übermaßverbot, ζε: P. Badura/R. Scholz, Wege und Verfahren des 

Verfassungslebens, 1993, ζ. 151 επ., E. Schmidt - Assmann, Besonderes Verwaltungsrecht, 2003.  



ΗV. ΓΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

 

 
 

401 

θαηάξξεπζή ηνπο, ην πξψηηζην θαζήθνλ ηεο δεκνθξαηηθήο, πινπξαιηζηηθήο, αλνηθηήο θνηλσλίαο 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 
1120

  

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο δελ κπνξεί παξά λα ζεσξείηαη σο κηα εθ ησλ πιεηφλσλ πηπρψλ 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Άιισο, νη έσο ηψξα λνκηθέο θαηαθηήζεηο ζα ήηαλ θελέο πεξηερνκέλνπ. Σί 

λφεκα ζα είρε λα νκηινχκε γηα κηα δηθαηνθξαηνχκελε θνηλσλία αλ θαη’ νπζίαλ ε επηδίθαζε 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ήηαλ απζαίξεηε; ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε φρη κφλνλ ζα παξαβηαδφηαλ 

θαηάθσξα ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, αιιά δελ ζα κπνξνχζακε θαλ λα νκηινχκε γηα θξάηνο 

δηθαίνπ. Με άιια ιφγηα, ζα επηζηξέθακε ίζσο ζηελ πξν ηνπ Γηαθσηηζκνχ επνρή, αθνχ θάζε 

δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα ζην πιαίζην ηεο δίθεο ζα ήηαλ κε πξνβιέςηκε (πξνηνχ απηή ιάβεη ρψξα) 

θαη κε ειέγμηκε (αθφηνπ ζα είρε δηελεξγεζεί). Όπσο, νξζψο εηζεκαίλεηαη, 
1121

 ε πξνβιεςηκφηεηα 

θαη αληηζηνίρσο ε ειεγμηκφηεηα θάζε δηαδηθαζηηθήο ελέξγεηαο ζπληζηά επίζεο δηάζηαζε ηνπ 

νξζνινγηθνχ ραξαθηήξα ηεο δίθεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.  

 Μέιεκα καο, ινηπφλ, είλαη εθεμήο ε νξζή δηαθχιαμε ησλ αξρψλ εθείλσλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη θαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Ηδίσο 

δε ην θαζήθνλ απηφ βαξχλεη ην λνκηθφ, πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί, φπσο ν Φξαληο Κάθθα 

εχζηνρα είρε επηζεκάλεη, σο «ζπξνθχιαθαο ηνπ λφκνπ». 
1122

 Με απιά ιφγηα, ρξένο θάζε 

λνκηθνχ είλαη λα «θηιηξάξεη» ηί βιάπηεη, ή αληίζεηα, ηί πξνάγεη ην δίθαην θαη αλαιφγσο λα 

απνηξέπεη ή λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε απηφ.  

2. Η ΑΡΦΗ ΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΕΔΔΑ 

 Καηά ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ, βαζηθφ θξηηήξην ειέγρνπ ηεο ζπκβαηφηεηαο πξνο 

ηελ ΔΓΑ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη ζηα αλαγλσξηδφκελα κε ηε χκβαζε δηθαηψκαηα 

απνηειεί ε αλαδήηεζε κηαο εχινγεο ηζνξξνπίαο 1123
 αλάκεζα ζην γεληθφ ζπκθέξνλ πξνζηαζίαο 

ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο σο ζπλφινπ, αθελφο, θαη ζηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ 
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 Λ. Κνηζαιήο, Δηζαγσγή: Κξάηνο Γηθαίνπ θαη Πνηληθφ Γίθαην, ζε: Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη Πνηληθφ Γίθαην, 

επηκέιεηα: Λ. Κνηζαιήο - Γ. Σξηαληαθχιινπ, ηεο ζεηξάο Πνηληθά 75, 2007, ζ. 1.  

1121
 Ν. Λίβνο, Οη πλεπκαηηθέο βάζεηο ηεο ειιεληθήο πνηληθήο δηθνλνκίαο, (παξειζφλ-παξφλ-κέιινλ), ζηελ: Ηζηνξία 

ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ θαη ησλ πνηληθψλ ζεζκψλ ηεο ζεηξάο Πνηληθά 71, επηκέιεηα: Λ. Κνηζαιή - Γ. Κηνχπε, 2007, 

ζ. 383. 

1122
 Έλαπζκα γηα ηηο ζθέςεηο, πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ (ζην θείκελν), απνηέιεζε ε εηζήγεζε ηνπ Ν. Λίβνπ ηεο 

Παξαζθεπήο 25.02.2005, ζην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ «Πνηληθφ Γίθαην θαη Λνγνηερλία», θαηά ην νπνίν έγηλε 

αλάιπζε απνζπάζκαησλ απφ ην έξγν «Ζ Γίθε» ηνπ Απζηξηαθνχ ζπγγξαθέα Φξαληο Κάθθα. 

1123
 Καζηαλάο, Ζ αξρή ηεο “δίθαηεο ηζνξξνπίαο” ζηε λνκνινγία ηνπ επξσπατθνχ δηθαζηεξίνπ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ, ΓηΑ (ηφκνο εθηφο ζεηξάο: Κξάηνο Γηθαίνπ θαη Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο ΗΗ) IV 2006, ζ. 215 επ. 
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δηθαησκάησλ ηνπ αηφκνπ, αθεηέξνπ. Σν θξηηήξην απηφ εθαξκφδεηαη, θαηά πξψην ιφγν, 

αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ξεηψο ζε δηαηάμεηο ηεο πκβάζεσο, σο 

θαηαξρήλ επηηξεπηνί, φπσο θπξίσο ζηα άξζξα 8 § 2 (σο πξνο ην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο 

ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο),
1124

 9 § 2 (σο πξνο ηελ ειεπζεξία ζξεζθείαο θαη 

πεπνηζήζεσλ), 10 § 2 (σο πξνο ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο) 
1125

 ΔΓΑ θ.α. 

 Δλαιιαθηηθά πξνο ην θξηηήξην ηεο εχινγεο ηζνξξνπίαο (“fair balance”), ην ΔΓΓΑ 

ρξεζηκνπνηεί ζε νξηζκέλεο απνθάζεηο ηνπ ην θξηηήξην ηεο χπαξμεο «θξίζηκσλ θαη επαξθψλ 

(απνρξψλησλ) ιφγσλ» (“relevant and sufficient reasons”) ηνπ πεξηνξηζηηθνχ κέηξνπ, ψζηε απηφ 

λα ζεσξεζεί σο αλαγθαίν (θαη άξα αλαινγηθφ) θαηά ηελ έλλνηα ησλ § 2 ησλ άξζξ. 8 – 11 ΔΓΑ. 

Δμάιινπ, ην ίδην θξηηήξην ηεο εχινγεο ηζνξξνπίαο 1126 εθαξκφδεηαη απφ ηελ λνκνινγία ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ αλαθνξηθά θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δελ πξνβιέπνληαη κελ ξεηά, γίλνληαη 

φκσο δεθηνί σο εγγελείο ζηε θχζε νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία πξνυπνζέηνπλ εμ νξηζκνχ 

ηελ εηδηθή ξχζκηζή ηνπο απφ ην θξάηνο. Καηά ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ ε ξχζκηζε απηή, 

σο πξνο ηελ νπνία ην θξάηνο δηαζέηεη νξηζκέλε δηαθξηηηθή επρέξεηα, δελ επηηξέπεηαη πάλησο λα 

ζίγεη ηελ νπζία (ηνλ ππξήλα) ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ δηθαηψκαηνο.
 1127

 

3. Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΦΗ ΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Σν εηδηθφηεξν δήηεκα, ζην νπνίν θαη εληνπίδεηαη ε δηαθσλία κεηαμχ ησλ απφςεσλ, πνπ 

έρνπλ εθηέζεθαλ αλσηέξσ, είλαη, αλ ε θαζηεξνχκελε ζην άξζξν 25 § 1 ηνπ πληάγκαηνο αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο απνηειεί θαλφλα δηθαίνπ επζέσο εθαξκνδφκελν ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο 

πνιηηεηαθήο δξάζεο, νπφηε θαη ε παξάβαζή ηεο ζην πεδίν ησλ ηδησηηθψλ ελλφκσλ ζρέζεσλ ζα 

ζεκειηψλεη ηνλ ιφγν αλαίξεζεο, θαηά πεξίπησζε, ηνπ αξηζκνχ 1 ή ηνπ αξηζκνχ 19 ηνπ άξζξνπ  
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 ΔΓΓΑ ππφζ. Klass, 6.12.1978, Series A 28, §§ 43-60, ηδίσο § 59· ππφζ. Moustaquim, 18.12.1991, Series A 193, 

§§ 41, 43 θαη ηδίσο 46· ππφζ. Z. v Finnland, 25.2.1997, Reports of Judgments and Decisions η. 31 (1997 –Η), §§ 94-

99, 102, 105 θαη ηδίσο §§ 96, 99. 

1125
 ΔΓΓΑ ππφζ. Barfod, 22.2.1989, Series Α §§ 28, 29. 

1126
 Βι. π.ρ. ελδεηθηηθά ηηο εμήο ππνζέζεηο ηνπ ΔΓΓΑ: Dudgeon, 22.10.1981, Series A 45, §§ 42-62, ηδίσο §§ 54, 59, 

Handyside, 7.12.1976, Series A 24, §§ 49-50, Sunday Times, 26.4.1979, Series A 30, §§ 62-67,·Müller and Others, 

24.5.1988, Series A 133, § 32. 

1127
 Έηζη, ην ΔΓΓΑ ζηηο ππνζέζεηο: Belgian Linguistic, 23.3.1968, Series A, § 5· ππφζ. Golder, 21.2.1975, Series A 

18, § 38·θαη Ashingdane, 28.5.1985, Series A 93, § 57. 
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559 ΚΠνιΓ 
1128

, ή κήπσο ε αξρή απηή απνηειεί απιψο κηα εξκελεπηηθή αξρή, ψζηε δελ ζα 

ηδξχεηαη κε απηή ιφγνο αλαίξεζεο, αιιά ζα πξνυπνηίζεηαη ε χπαξμε ιφγνπ αλαίξεζεο γηα 

παξάβαζε, επζεία ή εθ πιαγίνπ, θάπνηνπ θαλφλα δηθαίνπ, θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ νπνίνπ ζα θξηζεί, 

εάλ θαηά ηελ ηεινινγηθή εξκελεία απηνχ παξαβηάζζεθε ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 
1129

 

Θα ππνβαζκηδφηαλ πνιχ ε ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, αλ ζεσξείην, φηη ην 

άξζξν 25 § 1 ηνπ πληάγκαηνο ηελ θαζηεξψλεη σο απιή εξκελεπηηθή αξρή. Ήδε απφ ην γξάκκα 

ζπλάγεηαη, φηη ν ζπληαγκαηηθφο λνκνζέηεο έζεζε ζηελ θαλνληζηηθή εκβέιεηα ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ δχν, θαηά βάζε λέα ζε ζπληαγκαηηθφ θείκελν, ζηνηρεία. Πξψηνλ, φηη ηα, απφ ην 

χληαγκα, θαζηεξνχκελα θαη εγγπψκελα αηνκηθά δηθαηψκαηα ηξηηελεξγνχλ θαη ζηηο ηδησηηθέο 

έλλνκεο ζρέζεηο θαη δεχηεξνλ, φηη νη θάζε είδνπο πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα απηά πξέπεη λα 

ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

Δπνκέλσο, θαηά ην γξάκκα ηεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο 

νξηνζεηεί ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ πάζεο θχζεσο δηθαησκάησλ 

θαη, ζπλεπψο, απφ απηή θαη κφλε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπλάγεηαη, φηη ε επηηαγή ηνπ πξνζήθνληνο 

κέηξνπ απνηειεί ζηαζεξφ πεξηερφκελν ηεο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο ησλ θαη’ ηδίαλ δηθαησκάησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

ηελ επηζηήκε, 
1130

 κε έκθαζε, ηνλίζηεθε ε δνγκαηηθή απηνηέιεηα ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, 

θαη επηζεκάλζεθε ν θίλδπλνο γηα ζπξξίθλσζε ηνπ δνγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ 

ελφςεη ηεο εξκελεπηηθήο δπλακηθήο, πνπ δεκηνχξγεζε ε λέα ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 25 § 1 ηνπ 
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 Απηή είλαη ε ζέζε ηεο ΟιΑΠ 43/2005 θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Α  ́Σκήκαηνο ηνπ ΑΠ. Πξβι. θαη Φ. Γσξή, Ζ 

αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζην πεδίν ξχζκηζεο ησλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζρέζεσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, 

Σηκ. ηφκ. ηΔ, 2004, 229 επ., ηνλ ίδην, Ζ ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο επί ζπγθξνχζεσο δηθαησκάησλ 

ζην εκπξάγκαην δίθαην, Γελέζιηνλ Απ. Γεσξγηάδε Η, 2006, 249 επ., ηνλ ίδην, Πεδίν ηζρχνο θαη ζεκαζία ηεο αξρήο 

ηεο αλαινγηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο δηθαηνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαζηή, ζηνλ ηφκν: Ζ πνιηηηθή δίθε ππφ ην 

θψο ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΓΔΚ θαη ηνπ ΔΓΓΑ 2008, 291 επ. Βι. ζπλνπηηθή παξάζεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ απφςεσλ 

ζηνλ Κιεηδσλφπνπιν, Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (Άξζξν 25 § 1 ηνπ .), ΔιιΓλε 2007, 1607 επ.  

1129
 Απηή είλαη ε ζέζε ηνπ Γ  ́Σκήκαηνο ηνπ ΑΠ θαη ηνπ Μεηζφπνπινπ, Αλαινγηθφηεηα θαη αλαηξεηηθφο έιεγρνο 

γηα ππέξκεηξε επηδίθαζε πνζνχ ιφγσ εζηθήο βιάβεο, ΥξΗΓ 2006, 769 επ., 771. Βι. επίζεο ηνπ ηδίνπ, Θέκαηα 

γεληθήο ζεσξίαο θαη ινγηθήο ηνπ δηθαίνπ, 2005, ζει. 173 επ. Σελ ζέζε ηνπ Μεηζφπνπινπ πηνζεηεί θαη ε Πνδεκαηά, 

θέςεηο γηα ηελ εξκελεπηηθή αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαηά ηε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ θαη ηνλ αληίθηππφ ηεο ζηελ 

εκεδαπή λνκνινγία, ζηνλ ηφκν: Ζ πνιηηηθή δίθε ππφ ην θψο ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΓΔΚ θαη ηνπ ΔΓΓΑ, 2008, ζει. 

238 επ., ηδίσο 247 επ. 

1130
 Βι. Παπαληθνιάνπ, χληαγκα θαη απηνηέιεηα ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, 2006, ηδίσο ηνλ πξφινγν αιιά θαη ζει. 70 

επ. 
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πληάγκαηνο. Οη αληηιήςεηο απηέο είλαη ίζσο ιίγν ππεξβνιηθέο 
1131

 θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

θξίζηκν είλαη ην δήηεκα, φηη ην αζηηθφ δίθαην, φπσο θαη θάζε άιινο θιάδνο ηνπ δηθαίνπ, δελ 

«θηλδπλεχνπλ» απφ ηε δηείζδπζε ζε απηφ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ θαη ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο νχησο ή 

άιισο ζέηνπλ ην πεξίγξακκα θαη ηα φξηα ηεο έλλνκεο ηάμεο, επνκέλσο θαη φισλ ησλ επηκέξνπο 

θιάδσλ ηνπ δηθαίνπ θαη εκπεδψλνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ απνηειεζκαηηθά ηελ ελφηεηα ηεο έλλνκεο 

ηάμεο. 

Άιισζηε, ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε νπνία – ζε ηειεπηαία αλάιπζε – απνξξέεη απφ 

ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, 
1132

 απνηειεί ζηελ νπζία ηεο ηελ 

αλεζηξακκέλε κνξθή ηεο αξρήο ηεο απαγφξεπζεο ηεο θαηάρξεζεο δηθαηψκαηνο, 
1133

 ε νπνία 

απαγνξεχεη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαζ’ ππέξβαζε ησλ νξίσλ, πνπ ζέηνπλ ε θαιή πίζηε, 

ηα ρξεζηά ήζε θαη ν νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο ζθνπφο ηνπ θάζε δηθαηψκαηνο. ηελ 

πεξίπησζε, δειαδή, ηεο θαηάρξεζεο δηθαηψκαηνο, ην αζθνχκελν δηθαίσκα ππεξβαίλεη ηα 

αθξαία εμσηεξηθά φξηα, πνπ ζέηνπλ νη πξναλαθεξζείζεο αξρέο θαη ζθνπνί.  

Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ππέξβαζεο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο πξφθεηηαη γηα 

δπζαλαινγία κέζνπ πξνο ζθνπφ, δειαδή ε ππέξβαζε είλαη εζσηεξηθή θαη ην αζθνχκελν 

δηθαίσκα δελ ηειεί ζε εζσηεξηθή αλαινγία πξνο ηνλ επηδησθφκελν, κε ην δηθαίσκα, ζθνπφ θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, ε άζθεζή ηνπ είλαη επίζεο απαγνξεπκέλε. Δπνκέλσο, φπσο θαη ε απαγφξεπζε 

θαηάρξεζεο δηθαηψκαηνο δελ απνηειεί απιή εξκελεπηηθή αξρή, αιιά απαγνξεπηηθφ θαλφλα 

δηθαίνπ, ν νπνίνο νξηνζεηεί αξλεηηθά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ, έηζη θαη ε αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο απνηειεί επίζεο θαλφλα δηθαίνπ, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη, θαηά ην πεξηερφκελν 

θαη ηελ ηεινινγηθή ιεηηνπξγία, ηα πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ. 

                                                           
1131

 Έηζη, ηηο ραξαθηεξίδεη ν Φ. Γσξήο, Πεδίν ηζρχνο θαη ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο 

δηθαηνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαζηή, ζηνλ ηφκν: Ζ πνιηηηθή δίθε ππφ ην θψο ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΓΔΚ θαη ηνπ 

ΔΓΓΑ, 2008, 312, ζεκ. 52. 

1132
 Βι. γηα ην ηειεπηαίν BVerfGE 19, 342 (348 επ.):“In der Bundesrepublik Deutschland hat der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit verfassungsrechtlichen Rang. Er ergibt sich aus dem Rechtsstaatsprinzip, im Grunde bereits 

aus dem Wesen der Grundrechte selbst…“. Βι. θαη Weyland, Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in der 

Zwangsvollstreckung, 1987, 24 επ. Πξβι. επίζεο, Φ. Γσξή, Πεδίν ηζρχνο θαη ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο δηθαηνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαζηή, ζηνλ ηφκν: Ζ πνιηηηθή δίθε ππφ ην θψο 

ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΓΔΚ θαη ηνπ ΔΓΓΑ 2008, ζει. 311. 

1133
 Μάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δπζρεξήο ε δηάθξηζε κεηαμχ απαγφξεπζεο ηεο θαηάρξεζεο 

δηθαηψκαηνο θαη αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο· βι. θαη Γεζίνπ - Φαιηζή, Γίθαην αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο, γεληθφ 

κέξνο, 1998, § 9, ζει. 168. Πξβι. θαη Weyland, Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in der Zwangsvollstreckung, 

1987, ζει. 148 επ. 
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Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ζην επίπεδν ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο ηεο λνκνινγίαο ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, εθδειψλεη ηελ ζεκαζία ηεο θπξίσο ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην επίπεδν 

αλαθέξεηαη ζε φιεο εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ν λνκνζέηεο αλαζέηεη ζηα δηθαζηήξηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνζήθνληνο κέηξνπ κε ηελ εχινγε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, χζηεξα απφ 

ζηάζκηζε in concreto ησλ εθαηέξσζελ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη’ εθαξκνγή δηαηάμεσλ 

πνπ αλαζέηνπλ ζηα δηθαζηήξηα ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε γεληθψλ ξεηξψλ (ι.ρ. θαιή πίζηε, 

ρξεζηά ήζε θ.ά.), ηελ εμεηδίθεπζε αφξηζησλ λνκηθψλ ελλνηψλ 
1134

 θαζψο θαη ηελ άζθεζε 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο θαηά ηελ επηδίθαζε «εχινγεο», «πξνζήθνπζαο», «ππέξκεηξεο» ή 

«αλάινγεο» παξνρήο. 
1135

 ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο εχινγεο θξίζεο ή ηεο θαηά 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δηθαζηή, θξίζεο ελππάξρεη απφ ηε θχζε ηνπο ην αμηνινγηθφ θξηηήξην 

ηεο αλαινγηθφηεηαο, ην νπνίν κε ηνλ ηξφπν απηφ αλάγεηαη έκκεζα ζε πεξηερφκελν ηνπ 

εθαξκνζηένπ θάζε θνξά θαλφλα δηθαίνπ. Έηζη, ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο αλάγεηαη ζε γεληθή 

ξήηξα (θαη) ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

Σν δεχηεξν πεδίν είλαη γεληθφηεξν θαη αθνξά φιεο εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο 

ην δηθαζηήξην πξνβαίλεη ζε δηάγλσζε έλλνκεο ζπλέπεηαο (δηθαηψκαηνο), ε νπνία ππεξβαίλεη ην 

επηβαιιφκελν κέηξν, ελφςεη ηνπ επηδησθφκελνπ απφ ηνλ νηθείν θαλφλα δηθαίνπ ζθνπνχ. 

Πξφθεηηαη, δειαδή, ζηελ πεξίπησζε απηή θαη’ νπζίαλ πεξί δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο 

ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 § 4 ηνπ 

πληάγκαηνο. Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο ε ιεηηνπξγία ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο είλαη, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνζδηνξηζηηθή, απνθαζηζηά κέζσ ηεο επηηαγήο ηνπ πξνζήθνληνο 

κέηξνπ ηελ ηεινινγηθή ζχλδεζε ηνπ αζθνχκελνπ δηθαηψκαηνο κε ηνλ επηδησθφκελν, απφ ην 

δηθαίσκα απηφ, ζθνπφ θαη, φπνπ ε ζχλδεζε απηή νδεγεί ζε αξλεηηθφ πφξηζκα, επεκβαίλεη θαη 

ηελ απνθαζηζηά ζην πξνζήθνλ κέηξν. 
1136

 

 

                                                           
1134

 Κ. Καιαβξφο, Ζ αλαίξεζε θαηά ηνλ ΚΠνιΓ, 2009, άξζξν 561, αξηζ. 28 επ., 42 επ. θαη ηνπ ηδίνπ, Ζ δηάθξηζε 

πξαγκαηηθνχ θαη λνκηθνχ δεηήκαηνο θαηά ηνλ αλαηξεηηθφ έιεγρν ηεο επηδίθαζεο εχινγεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

θαη’άξζξν 932 ΑΚ, ΝνΒ 2009, ζει. 1037 επ. θαη ηδίσο ζει. 1046. 

1135
 Βι. ι.ρ. ζηα άξζξα 286, 387, 409, 918, 932, 1390, 1442 αξηζ. 4, 1444, 1493, 1502, 1504 ΑΚ. Βι. αλαθνξά θαη 

άιισλ δηαηάμεσλ ζε: Φ. Γσξή, Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζην πεδίν ξχζκηζεο ησλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζρέζεσλ θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, Σηκ. ηφκ. ηΔ 2004. 233 επ. χκθσλνο θαη ν Η. ππξηδάθεο, ΔπηΓηθΗΑ 3 (2006), ζει. 

232 επ. 

1136
 Βι. ζρεηηθή πξνβιεκαηηθή ζε: Α. Heusch, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Staatsorganisationsrecht, 

2003, Β. Schlink , Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, ζε: P. Badura, H. Dreier, 2001, Δ. Schmidt - Assmann, 

Besonderes Verwaltungsrecht, 2003. 
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4. ΤΝΟΧΗ ΠΟΡΙΜΑΣΨΝ 

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο είλαη θαλνληζηηθή θαη φρη κφλν εξκελεπηηθή αξρή, εθφζνλ ν 

ζπληαγκαηηθφο λνκνζέηεο ηελ αλήγαγε, κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001, ζε θαλφλα δηθαίνπ (ά. 25 

§ 1 δ΄ .), άκεζεο ηζρχνο θαη ζηηο ηδησηηθέο ζρέζεηο (ά. 25 § 1 γ΄ .). Ζ λέα ζπληαγκαηηθή 

ξχζκηζε απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο εθαξκνζηέο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ (λνκνζέηε, δηθαζηή, 

δηνίθεζε, ζπλαιιαζζνκέλνπο, ινηπνχο ηδηψηεο). Ζ θξηηηθή θαηά ηεο λέαο ξχζκηζεο, θαηαλνεηή 

de lege ferenda, δελ κπνξεί λα εθηνπίζεη ηνλ θαλφλα de lege lata. πλεπψο, δελ είλαη νξζή ε 

άπνςε φηη «ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο έρεη ηππηθφ, εξγαιεηαθφ ραξαθηήξα, ρσξίο νπζηαζηηθφ ή 

αμηαθφ πεξηερφκελν: θαζνξίδεη κφλνλ ηε ζρέζε κέζνπ/ζθνπνχ, επηβάιινληαο λα ππάξρεη κεηαμχ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ θαη ηνπ επηδησθφκελνπ λνκίκνπ ηέινπο ηεο ξχζκηζεο εχινγε 

ζρέζε».·
1137

 

Οξζή θαη ζαθήο είλαη ε ζέζε ηεο κεηνςεθίαο ηεο ΟιΑΠ 6/2009, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

παξαβίαζε ηεο αλαινγηθφηεηαο λνείηαη σο παξαβίαζε απηνηεινχο θαλφλα (ηνπ ά. 25 §1 εδ. 4 

πλη.), δειαδή σο πιεκκέιεηα αλεμάξηεηε θαη επηπξφζζεηε ζε ζρέζε κε ηελ παξαβίαζε ηεο ίδηαο 

ηεο εθαξκνζζείζαο δηαηάμεσο, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ άξζξνπ ΑΚ 932. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξέπεη 

λα γίλεηαη δεθηή ε ζηνηρεηνζέηεζε, σο πξνο ηελ θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαη’ ΑΚ 932 

εχινγεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, απηνηεινχο ιφγνπ αλαηξέζεσο, αλαγφκελνπ ζηελ παξαβίαζε 

ηνπ άξζξ. 25 § 1 εδ. 4 πλη., σο αλεμαξηήηνπ θαη επηπξνζζέηνπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαβίαζε ησλ 

θξηηεξίσλ εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ηνπ ίδηνπ ηνπ ά. ΑΚ 932, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηεινινγηθή ππαγσγή ηνπ ζην ζχζηεκα απνδεκηψζεσο ιφγσ αδηθνπξαμίαο ηνπ ΑΚ.  

Ζ αλσηέξσ λνκνινγηαθή ζέζε επηδνθηκάζηεθε θαη απφ ηελ ζεσξία. Δηδηθφηεξα 

ππνζηεξίρζεθε ε άπνςε 
1138

 φηη, αλ ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ εξκελεία 

δηάηαμεο ηεο θνηλήο λνκνζεζίαο, δελ εκπνδίδεηαη ε ζεκειίσζή ηεο θαη ζην ά. 25 § 1 δ΄ . Σνχην 

ζεκαίλεη, θαηά ηελ άπνςε απηή, απιψο δηπιή (ελδερνκέλσο θαη πνιιαπιή) ζεκειίσζε, πνπ είλαη 

ζχλεζεο θαηλφκελν, ηδίσο επί ζπξξνήο αμηψζεσλ ή ζπξξνήο λφκηκσλ βάζεσλ αγσγήο. Ζ 

δεχηεξε ζεκειίσζε ζηε δηάηαμε ηνπ ά. 25 § 1 δ΄ ., αθελφο, έρεη κείδνλα (ζπληαγκαηηθή) ηζρχ 

θαη αθεηέξνπ εληζρχεη ηε βεβαηφηεηα δηθαίνπ, πνπ κπνξεί λα ακθηζβεηείηαη, αλ κείλνπκε κφλν 

ζην επίπεδν ηεο εξκελείαο. Αλ δελ ππάξρεη εθαξκνζηέα δηάηαμε ηεο θνηλήο λνκνζεζίαο (δηφηη 

π.ρ. ν θνηλφο λνκνζέηεο παξέιεηςε λα αζθήζεη ηε ζπληαγκαηηθή ηνπ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο 

                                                           
1137

 Έηζη, Καηξνχγθαινο, Αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, ΓηΑ (ηφκνο εθηφο ζεηξάο: Κξάηνο 

Γηθαίνπ θαη Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο ΗΗ), IV 2006, ζ. 141 επ. (ηδίσο, ζει. 153).  

1138
 Μ. ηαζφπνπινο, Αλαινγηθφηεηα, εχινγε απνδεκίσζε θαη αλαηξεηηθφο έιεγρνο, ΝνΒ 2010, ζει. 833 επ.  
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πξνο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζε έλα ζέκα, πνπ ην άθεζε αξξχζκηζην), ζα εθαξκνζζεί 

κφλν ε δηάηαμε ηνπ ά. 25 § 1 δ΄ . 

Οη έλλνηεο ηεο αλαινγηθφηεηαο (ά. 25 § 1 δ΄ .) θαη ηνπ επιφγνπ (ΑΚ 932) είλαη λνκηθέο 

έλλνηεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απφ ηνλ δηθαζηή ηεο νπζίαο ειέγρεηαη αλαηξεηηθά. Αθήλνπλ, 

φκσο, έλα πεξηζψξην δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ζηνλ δηθαζηή ηεο νπζίαο, φπνπ παχεη ε δπλαηφηεηα  

ρξήζεο αληηθεηκεληθψλ (άξα ειέγμηκσλ) θξηηεξίσλ. 
1139

 Σνχην έρεη πξαθηηθή ζεκαζία, π.ρ. φηαλ 

ν δηθαζηήο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη έλα πνζφ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε. Σφηε, 

ην ζπκπέξαζκα ηνπ δηθαληθνχ ζπιινγηζκνχ, ζπλαγφκελν κε ηελ αμηνιφγεζε αληηθεηκεληθψλ 

θξηηεξίσλ ζηε βάζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο αηνκηθήο πεξίπησζεο, δελ 

πξνζδηνξίδεη έλα αθξηβέο πνζφ, αιιά έλα πιαίζην, κε αλψηαην θαη θαηψηαην φξην, κέζα ζην 

νπνίν ην νπνηνδήπνηε πνζφ είλαη αλάινγν θαη εχινγν. 

Ο δηθαζηήο ζα επηιέμεη, ζχκθσλα κε ηελ πεξί δηθαίνπ ζπλείδεζή ηνπ, κία απφ ηηο πνιιέο, 

φιεο λφκηκεο, ιχζεηο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πιαίζην απηφ. Τπνζηεξίρζεθε, φκσο, ζηελ 

επηζηήκε θαη αληίζεηε άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε ζρέζε, εηδηθφηεξα, κε ηα ηζρχνληα 

ειάρηζηα λφκηκα φξηα ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο ιφγσ εζηθήο βιάβεο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ χςνπο 

ηνπ επηδηθαζηένπ πνζνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ ά. ΑΚ 281, πνπ αλήθεη ζην 

ελλνηνινγηθφ θαη κεζνδνινγηθφ νπινζηάζην ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, θαη φρη κε απεπζείαο επίθιεζε 

ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, ζαλ λα είρε απηή θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν, αλεμάξηεην απφ ηηο 

πεξηθιεηφκελεο ζηε δηάηαμε απηή λνκνζεηηθέο αμηνινγήζεηο. 
1140

  

Ζ επηινγή ηνπ απηή δελ ειέγρεηαη αλαηξεηηθψο. Αιιηψο, ν Άξεηνο Πάγνο ζα κεηαηξεπφηαλ 

ζε ηξηηνβάζκην δηθαζηήξην νπζίαο. Ο Άξεηνο Πάγνο ειέγρεη κφλν ηελ ππέξβαζε ηνπ πιαηζίνπ, 

θαζψο θαη ην αλ ν δηθαζηήο ηεο νπζίαο έιαβε ππφςε φια (αιιά θαη κφλν απηά) ηα θξίζηκα, γηα 

ηελ θξηλφκελε αηνκηθή πεξίπησζε, αληηθεηκεληθά αμηνινγηθά θξηηήξηα. Αλ δερζνχκε, φπσο εδψ 

ππνζηεξίδεηαη, φηη ην πιαίζην ηνπ «επιφγνπ» είλαη επξχηεξν απφ ην πιαίζην ηνπ «αλαιφγνπ» 

(ζχκθσλνπ κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο), ζα πξέπεη ζπγρξφλσο λα δερζνχκε, φηη ε εχινγε 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε πξέπεη λα είλαη θαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Αλ 
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 Βι. επίζεο ΔθΑζ 7212/1984, ΝνΒ 32, ζει. 1561, κε ζρφιην Φ. Γσξή, ν νπνίνο ηνλίδεη φηη: «Ζ έιιεηςε εηδηθήο 

θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, φηαλ επηδηθάδεηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε, δεκηνπξγεί 

ηεξάζηηα αλαζθάιεηα θαη αληζφηεηα ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, είλαη δε ραξαθηεξηζηηθή ρξφληα αδπλακία ηεο 

ειιεληθήο λνκνινγίαο ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο». 

1140
 Παπαληθνιάνπ, χληαγκα θαη απηνηέιεηα ηνπ Αζηηθνχ Γηθαίνπ, 2006, ζ. 73 επ. 
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ηνχην πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ ζθνπφ ηεο ΑΚ 932, ε ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ 

αλαινγηθφηεηα ζα έρεη δηπιή ζεκειίσζε (932 ΑΚ θαη 25 § 1 δ΄ .). 
1141

  

Ε. ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηειέζεσο αδηθνπξαμίαο (θαηά ηηο ΑΚ 914 επ. ή αλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ Ν. Γ Ν/1911, πνπ δεκηνπξγεί πεξίπησζε γλήζηαο αληηθεηκεληθήο 

επζχλεο), πξαγκαηψλεηαη ζπγρξφλσο θαη θάπνην πνηληθφ αδίθεκα, γηα ηελ εθδίθαζε ηνπ νπνίνπ 

αλνίγεηαη πνηληθή δίθε, είηε απηεπαγγέιησο, είηε κεηά απφ έγθιεζε ηνπ δηθαηνχρνπ. Σέηνηεο 

ζπλεζηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηελ πξάμε είλαη ε αλζξσπνθηνλία εμ ακειείαο ηνπ δξάζηε (302 ΠΚ) 

θαη ε ζσκαηηθή βιάβε εμ ακειείαο (314 ΠΚ). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη 

θαηά ηνπ πξνζψπνπ πνπ θέξεηαη φηη δηέπξαμε ηα πνηληθά απηά αδηθήκαηα. Σέηνην πξφζσπν, 

θαηά θαλφλα, είλαη κφλν ν νδεγφο (φρη δε θαη άιια πξφζσπα ηα νπνία, θαηά ην αζηηθφ δίθαην, 

ππέρνπλ ππνρξέσζε απνδεκηψζεσο ηνπ ζχκαηνο, φπσο είλαη π.ρ. ν θάηνρνο ή ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

δεκηνγφλνπ απηνθηλήηνπ θαηά ην Ν. Γ Ν/1911 ή ν πξνζηήζαο ηνλ νδεγφ θαηά ηελ 922 ΑΚ). Σν 

άξζξν 63 ΚΠΓ δίλεη ηελ επρέξεηα (ρσξίο λα ζεκειηψλεη ζρεηηθή ππνρξέσζε) ζην πξφζσπν πνπ, 

θαηά ην αζηηθφ δίθαην, δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή 

ςπρηθήο νδχλεο λα εηζάγεη ηηο αζηηθέο (πνιηηηθέο) απαηηήζεηο ηνπ ελψπηνλ ηνπ πνηληθνχ 

δηθαζηεξίνπ αζθψληαο πνιηηηθή αγσγή. 

 Δλφζσ ζηελ αγσγή ελψπηνλ ηνπ πνιηηηθνχ δηθαζηεξίνπ δελ εθδφζεθε αθφκε νξηζηηθή 

απφθαζε 
1142

 ν δηθαηνχρνο δελ εκπνδίδεηαη λα εηζάγεη ηελ απαίηεζή ηνπ ζην πνηληθφ δηθαζηήξην, 

παξαηηνχκελνο απφ ηελ αγσγή ηνπ, ηελ νπνία ήδε άζθεζε ζην πνιηηηθφ δηθαζηήξην. Γελ κπνξεί, 

φκσο, λα θάλεη ην ίδην αλ εθδφζεθε ήδε νξηζηηθή απφθαζε. Αληηζηξφθσο, αλ ν δηθαηνχκελνο 

επηιέμεη ηελ άζθεζε πνιηηηθήο αγσγήο ζην πνηληθφ δηθαζηήξην, δελ επηηξέπεηαη θαηά ην λφκν λα 

ηελ επαλαθέξεη ζην αξκφδην πνιηηηθφ δηθαζηήξην (ά. 66 § 2 ΚΠΓ). Δμαίξεζε ηζρχεη κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο 65 ΚΠνιΓ, δειαδή φηαλ ην πνηληθφ δηθαζηήξην απνθαίλεηαη, φηη δελ πξέπεη λα 

γίλεη δίσμε ή απαιιάζζεη ηνλ θαηεγνξνχκελν γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Ζ άζθεζε πνιηηηθήο 

                                                           
1141

 Μ. ηαζφπνπινο, Αλαινγηθφηεηα, εχινγε απνδεκίσζε θαη αλαηξεηηθφο έιεγρνο, ΝνΒ 2010, ζει. 833 επ. (θαη 

ηδίσο ζει. 845). Αληίζεηε άπνςε δηαηππψζεθε απφ ηελ Δ. Πνδεκαηά, Καη πάιη γηα ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο - 

Μεζνδνινγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο κε αθνξκή ηελ ΟιΑΠ 6/2009, ΝνΒ 2010, ζει. 600 επ., θαη ηδίσο ζει. 621, φπνπ 

θαη αλαπηχζζεηαη αληίζεηε επηρεηξεκαηνινγία.  

1142
 ΑΠ 1301/1983, ΝνΒ 32, ζει. 115. 
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αγσγήο ελψπηνλ ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή ηεο ζρεηηθήο αμηψζεσο 

θαηά ηελ ΑΚ 261. 
1143

 

 Κξίζεθε, φηη ε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο ελψπηνλ ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ γηα 

εζηθή βιάβε κε αίηεκα νξηζκέλν πνζφ θαη κε ηελ επηθχιαμε λα δεηεζεί απφ ηα πνιηηηθά 

δηθαζηήξηα ε επηπιένλ αμίσζε γηα εζηθή βιάβε θαζηζηά λφκηκε ηελ παξάζηαζε θαη κεηά ηελ 

έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απνθάζεσο θαηά ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία. 
1144

 Πεξαηηέξσ θξίζεθε, φηη αλ 

ε πνιηηηθή αγσγή απηνχ πνπ δεκηψζεθε απφ αμηφπνηλε πξάμε εηζαρζεί ζην  πνιηηηθφ δηθαζηήξην 

θαη απηφ εμέδσζε νξηζηηθή απφθαζε επ’ απηήο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ν δηθαηνχρνο ηεο αμηψζεσο 

παξαζηάζεθε σο πνιηηηθψο ελάγσλ ελψπηνλ ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ ίδηα απαίηεζε, 

επέξρεηαη απφιπηε αθπξφηεηα πνπ ζεκειηψλεη ιφγν αλαίξεζεο, αλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο 

δερζεί ηελ παξάζηαζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη πξνβιήζεθε αληίξξεζε γηα ηνλ 

ιφγν απηφ θαηά ηεο παξαζηάζεσο απηήο ή φηη ηέζεθαλ ππφςε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηα πξαγκαηηθά 

εθείλα πεξηζηαηηθά απφ ηα νπνία πξνθχπηεη, φηη ε παξάζηαζε απηή δελ είλαη λφκηκε, αθνχ 

άιισο ην δηθαζηήξην δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα εξεπλήζεη θαη λα ιάβεη ππφςε ζηνηρεία πνπ 

θαζηζηνχλ παξάλνκε ηελ παξάζηαζε, εθφζνλ απηά δελ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία. 
1145

 

2. ΔΕΔΙΚΑΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΠΟΥΑΗ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ 

Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ  

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αζθήζεθε πνηληθή δίσμε θαηά πξνζψπνπ ππφρξενπ θαη ζε 

απνδεκίσζε ηνπ ζχκαηνο, ν θαηεγνξνχκελνο απηφο ζα πεξηιακβάλεηαη σο ελαγφκελνο θαη ζηελ 

αγσγή απνδεκηψζεσο. Καη απηφ, δηφηη κε ηελ πνιηηηθή αγσγή ζην πνηληθφ δηθαζηήξην δελ 

αζθνχληαη ζπλήζσο αμηψζεηο απνδεκηψζεσο γηα απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο. Σν 

ηειεπηαίν γίλεηαη κε ηελ αγσγή ζηα ηαθηηθά πνιηηηθά δηθαζηήξηα. ην ζέκα ηεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο εκθαλίδνληαη ελδηαθέξνληα δεηήκαηα. Αλ ην πνηληθφ 

δηθαζηήξην δελ έθξηλε ηελ πνιηηηθή αγσγή, δηφηη απήιιαμε ηνλ θαηεγνξνχκελν, απνθάλζεθε φηη 

δελ πξέπεη λα γίλεη δίσμε ή ηελ παξέπεκςε ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα σο αλεθθαζάξηζηε (65 § 1 

ΚΠΓ), ηφηε δελ εκπνδίδεηαη ν δηθαηνχρνο λα επαλέιζεη εθ λένπ ζην πνιηηηθφ δηθαζηήξην. Σν 

πνηληθφ δηθαζηήξην δελ αζρνιήζεθε κε ηελ πνιηηηθή αγσγή θαη, ζπλεπψο, δελ παξάγεηαη απφ 

ηελ απφθαζή ηνπ θαλέλα δεδηθαζκέλν.  
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 ΔθΑζ 9523/2000, ΔιιΓλε 2001, ζει. 750. 

1144
 ΑΠ 279/1992, ΔππγθΓ 1993, ζει. 567. Βι. ζρεηηθά, Ν. Γεκεηξάην, Σν δηθαίσκα ζπλερίζεσο ηεο 

παξαζηάζεσο πνιηηηθήο αγσγήο απφ ηνπο θιεξνλφκνπο, ΠνηλΥξνλ 1993, ζει. 234. 

1145
 ΟιΑΠ 1282/1992, ΔππγθΓ 1993, ζει. 285. εκεησηένλ, φηη ε ππφζεζε θξίζεθε κε βάζε ην πξηλ απφ ην Ν. 

1941/1991 λνκνζεηηθφ θαζεζηψο. 



ΗV. ΓΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

 

 
 

410 

Σα ζέκαηα εκθαλίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πνιηηηθή αγσγή θξίζεθε απφ ην πνηληθφ 

δηθαζηήξην. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε απφθαζε ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, θαηά ην κέξνο πνπ 

αθνξά ηελ πνιηηηθή αγσγή, έρεη ηε δεζκεπηηθφηεηα απνθάζεσο πνιηηηθνχ δηθαζηεξίνπ θαη 

παξάγεη δχλακε δεδηθαζκέλνπ, φπσο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο 321 θαη 324 ΚΠνιΓ. Μάιηζηα γηα 

ην δεδηθαζκέλν απηφ αξθεί ηειεζηδηθία θαη δελ απαηηείηαη ακεηάθιεην. 
1146

  

Οη πηζαλέο, θαηά θαλφλα, πεξηπηψζεηο είλαη νη εμήο: (α) Να επηδηθαζζεί ζηνλ πνιηηηθψο 

ελάγνληα νιφθιεξν ην πνζφ πνπ δήηεζε απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

δηθαηνχρνο γηα λα κπνξέζεη λα δεηήζεη αθφκε κεγαιχηεξν πνζφ ζα πξέπεη λα έρεη θάλεη 

επηθχιαμε ζην πνηληθφ δηθαζηήξην 
1147

 θαζηζηψληαο έηζη ζαθέο, φηη αζθεί κέξνο ηεο αμηψζεψο 

ηνπ. Δμαίξεζε ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξάζηαζε ηεο πνιηηηθήο αγσγήο γίλεηαη γηα πνζφ 

ζπκβνιηθφ (π.ρ. 3 Δπξψ) γηα ππνζηήξημε θαη κφλν ηεο θαηεγνξίαο, 
1148

 νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα 

γίλεη ξεηή επηθχιαμε, ε νπνία κπνξεί λα ζπλάγεηαη θαη εξκελεπηηθά. 
1149

 (β) Αλ ζην πνηληθφ 

δηθαζηήξην ε πνιηηηθή αγσγή απνξξίπηεηαη θαη’νπζίαλ ή επηδηθάδεηαη ζηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα 

πνζφ κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ δήηεζε, ηφηε επέξρεηαη αλάισζε ηεο αμηψζεσο θαη ν δηθαηνχρνο 

δελ κπνξεί λα επηδηψμεη ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα ην ππφινηπν ή θαη κεγαιχηεξν αθφκε πνζφ. 

Καη απηφ, δηφηη ε πνιηηηθή αγσγή θξίζεθε νιφθιεξε απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην. 
1150

 ε φζεο 

απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο γελλάηαη λνκηθή αδπλακία ζηελ άζθεζε ηεο αγσγήο ζηα 

πνιηηηθά δηθαζηήξηα, δεκηνπξγείηαη απαξάδεθην ιφγσ ππάξμεσο δεδηθαζκέλνπ θαη, γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, απνξξίπηεηαη ε αγσγή θαη απηεπαγγέιησο. 

 Δίλαη πάγηα πιένλ ε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, αλ απφ ην 

πνηληθφ δηθαζηήξην επηδηθάζηεθε νιφθιεξν ην αηηεζέλ πνζφ ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ιφγσ 

εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο, ν δηθαηνχρνο, πξνθεηκέλνπ λα δπλεζεί λα απαηηήζεη κε 

κεηαγελέζηεξε αγσγή, ελψπηνλ ηνπ αζηηθνχ δηθαζηεξίνπ, κεγαιχηεξν πνζφ, ζα πξέπεη λα έρεη 

δηαηππψζεη επηθχιαμε ζην πνηληθφ δηθαζηήξην θαζηζηψληαο έηζη ζαθέο, φηη αζθεί κέξνο ηεο 

αμηψζεψο ηνπ. Δμαίξεζε ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξάζηαζε ηεο πνιηηηθήο αγσγήο γίλεηαη 
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 ΑΠ 283/1950, ΔΔΝ 17, ζει. 541. 

1147
 Βι. ΑΠ 866/1988, ΔιιΓλε 1989, ζει. 1321, ΔθΑζ 8539/1990, (αδεκ), ΔθΑζ 6948/1988, ΔππγθΓ 1989, ζει. 

536, ΠΠξΘεζ 15317/2005, Αξκελ 2005, ζει. 1942. 

1148
 ΔθΚεξθ 68/1985, ΔΔΝ 1985, ζει. 195, ΔθΑζ 6697/1985, ΔιιΓλε 26, ζει. 1197, ΔθΑζ 2984/1975, ΝνΒ 23, 

ζει. 666, ΔθΑζ 962/1968, ΝνΒ 16, ζει. 862, ΔθΘεζ 150/1971, Αξκελ 1971, ζει. 494. 

1149
 ΔθΑζ 1580/1986, ΑξρΝ 1986, ζει. 213. 

1150
 ΑΠ 866/1988, ΔιιΓλε 1989, ζει. 1321, ΔθΑζ 673/1992, ΔιιΓλε 1986, ζει. 1104, ΔθΑζ 6948/1988, ΔππγθΓ 

1989, ζει. 536, ΔθΑζ 6778/1986, ΑξρΝ 1987, ζει. 500, ΔθΑζ 9377/1981, ΝνΒ 30, ζει. 466, ΔθΑζ 7596/1980, 

ΝνΒ 29, ζει. 126, ΔθΑζ 2710/1979, ΝνΒ 28, ζει. 801. 
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γηα ζπκβνιηθφ (3 Δπξψ) ή ελφςεη ηνπ είδνπο ηεο αδηθνπξαμίαο γηα αζήκαλην πνζφ (π.ρ. γηα 

αλζξσπνθηνλία απφ ακέιεηα γηα πνζφ 50 Δπξψ). 
1151

 

Β. ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ  

 ε δίθε ελψπηνλ ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ εηζάγεηαη κφλν ν θεξφκελνο σο ππαίηηνο. 

πλήζσο πξφθεηηαη γηα ηνλ ή ηνπο νδεγνχο ησλ απηνθηλήησλ, πνπ ελεπιάθεζαλ ή πξνθάιεζαλ 

αηχρεκα απφ ακέιεηα. Σν δεδηθαζκέλν πξνυπνζέηεη, κεηαμχ άιισλ, ηαπηφηεηα δηαδίθσλ (324 

ΚΠνιΓ). Σέηνηα δελ ππάξρεη ζε πεξίπησζε εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ (νδεγφο, 

θάηνρνο, ηδηνθηήηεο ηνπ δεκηνγφλνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηελ ΑΚ 922, ε αζθαιηζηηθή εηαηξία θαη’ 

άξζξν 10 Ν. 489/1976). Όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη εηο νιφθιεξνλ ππφρξενη ην δεδηθαζκέλν 

ελεξγεί ππνθεηκεληθά (ά. 486 πεξ. ηειεπηαία ΑΚ). 
1152

  

πλεπψο, ν παζψλ δελ εκπνδίδεηαη λα δεηήζεη θαη (ζπλήζσο) λα επηηχρεη,  κε ηελ αγσγή 

ελψπηνλ ηνπ ηαθηηθνχ πνιηηηθνχ ή πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, 
1153

 κεγαιχηεξν πνζφ απφ άιινλ, εηο 

νιφθιεξνλ ππφρξεν. Σειηθά, φκσο, ν παζψλ – δηθαηνχρνο κηα θνξά επηηξέπεηαη, θαηά λφκν, λα 

εηζπξάμεη ην κεγαιχηεξν πνζφ. Ζ θαηαβνιή κέξνπο ή θαη νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, ην νπνίν επηδηθάζζεθε απφ νπνηνλδήπνηε εηο νιφθιεξνλ ππφρξεν, ελεξγεί 

αληηθεηκεληθά (ΑΚ 483) θαη, θαηά ην ίδην πνζφ, απαιιάζζεη ηνπο ππφινηπνπο. Ζ επζχλε ησλ 

άιισλ δηαηεξείηαη γηα ην ηπρφλ επηπιεφλ πνζφ. 

ρεηηθή πξνο ηα παξαπάλσ, έζησ θαη αλ δελ ζπλδέεηαη κε ην δεδηθαζκέλν, είλαη ε 

αληίζηξνθε πεξίπησζε ηεο αζθήζεσο θαηά πξψην ηεο πνιηηηθήο αγσγήο ελψπηνλ ηνπ πνιηηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ. χκθσλα κε ηε δηάηαμε 66 § 1 ΚΠΓ, ε πνιηηηθή αγσγή, πνπ έρεη αζθεζεί ζε 

πνιηηηθφ δηθαζηήξην, κπνξεί λα εηζαρζεί ζην πνηληθφ δηθαζηήξην, εθφζνλ φκσο πξνεγνπκέλσο 

δελ εθδφζεθε νξηζηηθή απφθαζε κε ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία. Σν παξαπάλσ εκπφδην 

εμνπδεηεξψλεηαη κε ηελ επηθχιαμε πνπ δηαηππψλεηαη ζηα δηθφγξαθα ησλ αγσγψλ γηα 

πεξηνξηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ θνλδπιίνπ θαηά νξηζκέλν πνζφ (π.ρ. απφ ην αηηνχκελν πνζφ ησλ 1500 

Δπξψ ν ελάγσλ αθαηξεί πνζφ 5 Δπξψ γηα ηελ κεηαγελέζηεξε άζθεζε πνιηηηθήο αγσγήο ζην 

πνηληθφ δηθαζηήξην). ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε απφ θάζε επηδηθαδφκελν πνζφ πξέπεη λα 

αθαηξείηαη ην ζηαζεξφ πνζφ ησλ 5 Δπξψ γηα ην νπνίν έγηλε ε επηθχιαμε απφ ηνλ ελάγνληα (π.ρ. 
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 ΑΠ 374/2001, (αδεκ), ΑΠ 1044/2000, ΔιιΓλε 2001, ζει. 328, ΔθΑζ 5625/1999, ΝνΒ 48, ζει. 652, ΔθΑζ 

774/1999, ΔππγθΓ 1999, ζει. 470, ΔθΑζ 9523/2000, ΔιιΓλε 2001, ζει. 750, ΔθΑζ 4558/1997, Αξκελ 2000, ζει. 

1105. 
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 ΔθΑζ 14234/1987, ΔιιΓλε 1989, ζει. 119, ΔθΑζ 6697/1985, ΔππγθΓ 1986, ζει. 360, ΔθΑζ 7538/1975, ΝνΒ 

24, ζει. 544, ΔθΘεζ 16/1969, Αξκελ 23, ζει. 525. 
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 ΑΠ 908/2000, (βνχιεπκα), ΝνΒ 2001, ζει. 90. 
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αλ ε αγσγή γίλεηαη δεθηή γηα 600 Δπξψ πξέπεη λα αθαηξεζεί πνζφ 5 Δπξψ θαη λα επηδηθαζζεί ην 

ππφινηπν πνζφ ησλ 595 Δπξψ).  
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V. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ  

Α. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  Ε ΑΞΙΨΕΙ ΑΛΛΟΔΑΠΨΝ  

 ηελ πεξίηπησζε πνπ, ελψπηνλ ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ, θξίλεηαη απαίηεζε 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο ε νπνία εκθαλίδεη ζηνηρείν 

αιινδαπφηεηαο (π.ρ. ην απηνθίλεην Γεξκαλνχ ππεθφνπ, πνπ νδεγείηαη απφ ηνλ ίδην, 

ζπγθξνχεηαη ζηελ Διιάδα κε άιιν απηνθίλεην Έιιελα ππεθφνπ κε ζπλέπεηα ηελ πξφθιεζε 

πιηθψλ δεκηψλ, ζσκαηηθψλ θαθψζεσλ αιιά θαη ζαλάηνπ πξνζψπνπ) αλαθχπηεη εθαξκνγή ηνπ 

ειιεληθνχ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ελνρή εμσδηθαηνπξαθηηθή, 

εθαξκφδεηαη ε ΑΚ 26. 
1154

 χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή, ε έλλνκε ζρέζε δηέπεηαη απφ ην 

ειιεληθφ νπζηαζηηθφ δίθαην, εθφζνλ ην αδίθεκα (κε ηελ επξεία έλλνηα) δηαπξάρζεθε ζηελ 

Διιάδα.  

Σνχην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ ηφζν ν ππφρξενο φζν θαη ν παζψλ έρνπλ ηελ 

ηζαγέλεηα ηνπ ίδηνπ θξάηνπο (π.ρ. ζχγθξνπζε ζηελ Διιάδα δχν γεξκαληθψλ απηνθηλήησλ). 

Σνχην, δηφηη ηέηνηα εμαίξεζε δελ πξνβιέπεηαη ζην ειιεληθφ δίθαην φπσο ζπκβαίλεη αιινχ (π.ρ. 

Art. 40 Abs 2 ηνπ EGBGB). Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα αθφινπζα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά.  

Δπξφθεηην γηα αηχρεκα πνπ έγηλε ζηελ Διιάδα, θαηά ην νπνίν ππέζηε ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ν 

πηφο ζπλεπηβάηεο ζην απηνθίλεην πνπ νδεγνχζε ν παηέξαο ηνπ, θαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ νπνίνπ 

πξνθιήζεθε ην αηχρεκα. Σν γεξκαληθφ δηθαζηήξην εθήξκνζε, ελφςεη ηεο δηαηάμεσο 40 § 2 ηνπ 

γεξκαληθνχ EGBGB, γεξκαληθφ νπζηαζηηθφ δίθαην, δνζέληνο φηη ακθφηεξνη νη δηάδηθνη είραλ 

ζπλήζε δηακνλή ζηε Γεξκαλία θαη, επνκέλσο, δελ ήηαλ θξίζηκνο ν ηφπνο φπνπ ζπλέβε ην 

αηχρεκα (Διιάδα), ψζηε λα επηβάιιεηαη θαη’ εθαξκνγή ηεο § 1 ηνπ Art 40 EGBGB εθαξκνγή 

ηνπ ειιεληθνχ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ σο ηζρχνληνο ζηνλ ηφπν αηπρήκαηνο. 
1155

  

Σν ειιεληθφ δίθαην ζα θξίλεη, κεηαμχ άιισλ, αλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ζεκειηψλεηαη, θαη κε πνηέο πξνυπνζέζεηο, απαίηεζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο 

βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ην δίθαην απηφ ζα θξηζνχλ, αλ απαηηείηαη λα 

πξνζβιεζνχλ νξηζκέλα έλλνκα αγαζά ηνπ πξνζψπνπ ή αξθεί ηέιεζε νπνηαζδήπνηε 

αδηθνπξαμίαο, πνηφο είλαη ν δηθαηνχρνο ηεο απαηηήζεσο θιπ. Σα ζρεηηθά δεηήκαηα 
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 ΔθΘεζ 2603/1988, Αξκελ. 1988, ζει. 1021. 
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αληηκεησπίδνληαη κε πιεξφηεηα ζε κνλνγξαθία πνπ έρεη δεκνζηεπηεί θαη ζηελ νπνία 

παξαπέκπεηαη ν αλαγλψζηεο. 
1156

  

 Ζ θίλεζε κε ειιεληθφ απηνθίλεην, πνπ νδεγείηαη απφ Έιιελα εθηφο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο ή, αληηζηξφθσο, ε εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο νδήγεζε απηνθηλήηνπ κε μέλν ή 

ειιεληθφ αξηζκφ θπθινθνξίαο απφ αιινδαπφ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο πξνθιήζεσο 

αηπρήκαηνο 
1157

 πνπ θέξεη ζηνηρεία αιινδαπφηεηαο. Ζ πηζαλφηεηα απηή είλαη κεγαιχηεξε φζν 

απμάλεη ν αξηζκφο ησλ απηνθηλήησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ελεξγνπνηείηαη ε νκάδα ησλ δηαηάμεσλ 

πνπ αλήθνπλ ζην ηδησηηθφ δηεζλέο δίθαην. Δλ πξψηνηο, πξέπεη λα αλαδεηεζεί ε χπαξμε ηπρφλ 

δηκεξνχο δηαθξαηηθήο ή άιιεο δηεζλνχο ζπκβάζεσο, 
1158

 ε νπνία λα ξπζκίδεη ην ζέκα. 

 Δθφζνλ, απφ ηελ έξεπλα πνπ ζα γίλεη, δηαπηζησζεί φηη ην εξελψκελν ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθή ξχζκηζε δηκεξνχο ή άιιεο δηεζλνχο ζπκβάζεσο, ηφηε ζα πξέπεη λα 

γίλεη πξνζθπγή ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ. Σέηνηα 

δηάηαμε είλαη ε ΑΚ 26. χκθσλα κε απηή «ελνρέο απφ αδίθεκα δηέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο 

πνιηηείαο, φπνπ δηαπξάρζεθε ην αδίθεκα». Αλαθχπηεη ηφηε ε αλάγθε δηαγλψζεσο ηνπ εχξνπο 

εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο. ηα πιαίζηα κηαο ζπλνπηηθήο εδψ θαιχςεσο ηνπ ζέκαηνο, εθφζνλ 

πνιιά επηκέξνπο δεηήκαηα εξεπλψληαη ζηνπο νηθείνπο ηφπνπο, 
1159

 πξέπεη λα παξαηεξεζνχλ ηα 

αθφινπζα. 

 ην ππνδεηθλπφκελν απφ ηελ ΑΚ 26 δίθαην εκπίπηνπλ ηα παξαθάησ ζέκαηα: ην 

πξαγκαηηθφ ηνπ αδηθήκαηνο, δειαδή ν θχθινο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ελλφκσλ αγαζψλ θαη ησλ 

πξάμεσλ πνπ απαγνξεχνληαη απφ ην λφκν, αλ κία ζπκπεξηθνξά ζπγθεληξψλεη ην πξαγκαηηθφ 

ελφο αδηθήκαηνο ή απνηειεί πξνπαξαζθεπαζηηθή απιψο πξάμε, ζέκαηα πξφζθνξεο αηηηψδνπο 

ζπλάθεηαο θαη παξαλφκνπ ραξαθηήξα ηεο πξάμεσο. Καηά ην ίδην δίθαην θξίλνληαη ιφγνη πνπ 

απνθιείνπλ ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηεο πξάμεσο (άκπλα, θαηάζηαζε αλάγθεο θιπ.), ζέκαηα πνπ 

αλάγνληαη ζηελ ηθαλφηεηα πξνο θαηαινγηζκφ θαη ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ ππαηηηφηεηαο 
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 Α. Κξεηηθφ, Αμηψζεηο απνδεκηψζεσο ελψπηνλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ – αιινδαπψλ απφ αηπρήκαηα ζηελ 

Διιάδα θαη πξνζψπσλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα απφ αηπρήκαηα ζε άιιν θξάηνο ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο, 

2006 θαη ΑΠ 3/2007, ΔιιΓλε 2007, ζει. 822, ΝνΒ 2007, ζει. 67 = Δπη.Γηθ.Η.Α. 2007, ζει. 151 = ΥξΗΓ 2007, ζει. 
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(ζπληξέρνλ πηαίζκα θαη πεξηπηψζεηο επζχλεο εθ ιφγσλ επηείθεηαο θαηά ηελ ΑΚ 918), αλ γηα ηελ 

επζχλε πξνο απνδεκίσζε απαηηείηαη πηαίζκα (ΑΚ 914) ή ε επζχλε ζηεξίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά 

δεδνκέλα (αληηθεηκεληθή επζχλε θαηά ην Ν. Γ Ν/1911). ην δίθαην ηεο ΑΚ 26 ππφθεηληαη επίζεο 

νη ιφγνη πνπ απνθιείνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηελ επζχλε: ζπκθσλίεο πνπ απνθιείνπλ ηελ επζχλε, 

παξαίηεζε, παξαγξαθή (δηαθνπή θαη αλαζηνιή), απνδπλάκσζε δηθαηψκαηνο.  

 ην ππνδεηθλπφκελν απφ ηελ ΑΚ 26 δίθαην ππφθεηληαη επίζεο ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνπλ 

ηνλ ππφρξεν πξνο απνδεκίσζε (απηνπξγφο, ζπλαπηνπξγφο) βάζεη ππνθεηκεληθήο ή 

αληηθεηκεληθήο επζχλεο (νδεγφο, θάηνρνο, θχξηνο ηνπ απηνθηλήηνπ), ην είδνο ηεο επζχλεο 

πιεηφλσλ (δηαηξεηή νθεηιή, νθεηιή εηο νιφθιεξνλ), ε δπλαηφηεηα ζεκειηψζεσο επζχλεο γηα 

πξάμεηο ηξίηνπ πξνζψπνπ (επζχλε ηνπ πξνζηήζαληνο γηα πξάμεηο ηνπ πξνζηεζέληνο - ΑΚ 922, 

επζχλε ηνπ επνπηεχνληνο γηα πξάμεηο ηνπ επνπηεπφκελνπ – ΑΚ 923). Πεξαηηέξσ, θαηά ην ίδην 

δίθαην θξίλεηαη θαη ην πξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο απνδεκηψζεσο (αλ απαηηείηαη λα είλαη 

ακέζσο δεκηνχκελνο ή αξθεί θαη ν εκκέζσο δεκηνχκελνο – 928 θαη 929 ΑΚ). 

 Σν δίθαην ηεο ΑΚ 26 ππνδεηθλχεη πεξαηηέξσ ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο αδηθνπξαμίαο: 

κνξθή θαη έθηαζε ηεο απνδεκηψζεσο, αλ ε απνδεκίσζε παξέρεηαη ζε θεθάιαην εθάπαμ ή ζε 

πεξηνδηθέο παξνρέο, αλ παξέρεηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο 

νδχλεο (ΑΚ 932), 
1160

 ην ζέκα ηνπ ζπλππνινγηζκνχ δεκίαο θαη νθέινπο, ην ζέκα ησλ εμφδσλ 

θεδείαο, ην ζέκα ηεο δπλαηφηεηαο ζεκειηψζεσο αμίσζεο απνδεκηψζεσο γηα δεκία ιφγσ 

αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία ηνπ ηδίνπ ή άιινπ πξνζψπνπ ππνρξεσκέλνπ (απφ ην λφκν) λα 

πξνζθέξεη εξγαζία ζε άιιν πξφζσπν, ην ζέκα αλ δηθαηνχηαη απνδεκηψζεσο ν ζχδπγνο, ιφγσ 

ζαλαηψζεσο ηεο ζπδχγνπ θιπ. (ΑΚ 928 - 929), ην ζέκα ηεο αλαγσγήο ησλ πιεηφλσλ 

ζπλππφρξεσλ θαη ην ζέκα ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ απφ ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο απνδεκηψζεσο 

(ΑΚ 346), θαζφζνλ ην ζέκα απηφ είλαη νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ. Γελ είλαη δήηεκα δηθνλνκηθφ, δηφηη 

ε επίδνζε είλαη δηαδηθαζηηθή πξάμε. 

 Μεξηθέο θνξέο, κνινλφηη ε βηνηηθή ζρέζε εκθαλίδεη ζηνηρείν αιινδαπφηεηαο θαη ην 

ππνδεηθλπφκελν πξνο εθαξκνγή είλαη αιινδαπφ δίθαην, ην δηθαζηήξην θαηαιήγεη λα εθαξκφζεη 

ειιεληθφ δίθαην ιφγσ αδπλακίαο αλεπξέζεσο αιινδαπνχ δηθαίνπ. 

                                                           
1160

 ΔθΘξ 13/2006, Δπη.Γηθ. Η.Α. 2007, ζει. 260, Δθ Θξ 21/1988, Αξκελ. 1988, ζει. 600, ΔθΑζ 2027/1986, 

ΔππγθΓ 1987, ζει. 49, ΔθΑζ 1152/1986, ΔιιΓλε 27, ζει. 524. Με ηε δεχηεξε απφ ηηο άλσ απνθάζεηο θξίζεθε, 

φηη πξνζθξνχεη ζηε δεκφζηα ηάμε ξχζκηζε ηνπ εθαξκνζηένπ ξνπκαληθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία είλαη 

αληίζεηε κε ην ξνπκαληθφ χληαγκα ε επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο ζηνπο ζπγγελείο 

ηνπ ζαλφληνο. Δζθαικέλσο, ε ΜΠξΑζ 1932/1997 (ΔππγθΓ 1997, ζει. 469) εθαξκφδεη ηελ ΑΚ 932 γηα αηχρεκα 

πνπ πξνθιήζεθε ζηε Βνπιγαξία ζε βάξνο γεξκαληθνχ απηνθηλήηνπ απφ ππαηηηφηεηα ειιεληθνχ απηνθηλήηνπ. 
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 Όκσο, ε ΑΚ 26 δελ επηιχεη φια ηα ζέκαηα. Πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ πξνθξηκαηηθέο 

ελλνκεο ζρέζεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ έληαμή ηνπο ζε άιιν θαλφλα δηθαίνπ. Σα πξνθξίκαηα 

ζπλήζσο ξπζκίδνληαη απφ ηνλ νηθείν θαλφλα ηνπ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ ηα θαιχπηεη 

θαη φρη απφ ηελ ΑΚ 26. Απηφ ζα θαλεί ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: Βιάπηεηαη ή 

θαηαζηξέθεηαη ζηελ Διιάδα απηνθίλεην κε μέλν αξηζκφ θπθινθνξίαο ην νπνίν είλαη 

θαηαρσξεκέλν ζηα νηθεία βηβιία ηνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο. Σν πξφζσπν ηνπ δηθαηνχκελνπ λα 

απαηηήζεη απνδεκίσζε (σο ηδηνθηήηε) ζα θξηζεί θαηά ην δίθαην ηεο ΑΚ 26. Αληηζέησο ην ζέκα 

ηεο θπξηφηεηαο ζην βιαπηφκελν απηνθίλεην ζα ξπζκηζηεί θαηά ηελ ΑΚ 27, δειαδή εδψ, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα απηνθίλεην, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο, ζηα νηθεία κεηξψα ηνπ νπνίνπ 

είλαη θαηαρσξεκέλν. 
1161

 Σν ζέκα ηνπ πξνζψπνπ πνπ βαξχλεηαη κε ηα έμνδα θεδείαο ηνπ 

ζαλφληνο ζα ξπζκηζηεί απφ ην δίθαην πνπ ππνδεηθλχεη ε ΑΚ 28. 
1162

  

Αλ ν ζαλαησζείο είλαη ή φρη ππφρξενο ζε δηαηξνθή απέλαληη ζε άιιν πξφζσπν (ΑΚ 928) 

θαη ζε πνηά έθηαζε, ζα θξηζεί απφ ην δίθαην ηεο ΑΚ 914, αλ πξφθεηηαη γηα ζπδχγνπο ή απφ ην 

δίθαην ηεο ΑΚ 18, αλ πξφθεηηαη γηα ζρέζεηο γνλέσλ – ηέθλσλ, φπσο ι.ρ. ην ζέκα αλ ην ηέθλν 

ππνρξενχηαη ζε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο γνλείο ηνπ (ΑΚ 1508).  

Σέηνηα δεηήκαηα, κάιηζηα, έρνπλ απαζρνιήζεη εληφλσο ηφζν ηελ επηζηήκε φζν θαη ηε 

λνκνινγία, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα ζπρλήο εκθάληζήο ηνπο ζηελ πξάμε. 
1163

 Απφ ην δίθαην ηεο ΑΚ 
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 ΑΠ 808/2006, ΔιιΓλε 2006, ζει. 156, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε πεξίπησζε κεηαβηβάζεσο ηεο θπξηφηεηαο 

απηνθηλήηνπ θαηά ην αιβαληθφ δίθαην. Βι. επίζεο, ΑΠ 1491/1982, ΔιιΓλε 24, ζει. 781, ΔθΘεζ 2085/1987, Αξκελ. 

1988, ζει. 362 κε παξαηεξήζεηο Β. Παπαδήκα, ΔθΑζ 6842/1978, ΝνΒ 27, ζει. 794. 

1162
 ΔθΑζ 13/2006, Δπη.Γηθ. Η.Α. 2007, ζει. 260, ΔθΑζ 7958/2005, ΔιιΓλε 2007, ζει. 571, ΔθΑζ 4421/2001, ΥξΗΓ 

2001, ζει. 885. 

1163
 Βι. Καζηξήζην, Παξαηεξήζεηο ππφ ηελ ΑΠ 375/2003, ΥξΗΓ 2003, ζει. 616, ν νπνίνο φκσο ππάγεη ην δήηεκα 

ηεο δηαηξνθήο κεηαμχ ζπδχγσλ ζηελ ΑΚ 15 θαη φρη ζηελ ΑΚ 14. Δπί ζαλαησζέληνο ζηελ Διιάδα Αιβαλνχ 

ππεθφνπ ην δήηεκα αλ ε ρήξα – Αιβαλή ππήθννο – ηνπ ζαλαησζέληνο έρεη αμίσζε απνδεκηψζεσο ιφγσ ζηεξήζεσο 

δηαηξνθήο θαηά ηελ ΑΚ 928 ζα θξηζεί, ζχκθσλα κε ηελ ΑΚ 14, θαηά ην αιβαληθφ δίθαην. Βι. επίζεο: ΑΠ 

852/2004, ΥξΗΓ 2005, ζει. 40, ε νπνία έθξηλε σο εθαξκνζηέν επί ζαλαησζέληνο ζηελ Διιάδα πξνζψπνπ πνπ είρε 

ξσζηθή ηζαγέλεηα ην ειιεληθφ νπζηαζηηθφ δίθαην ησλ ΑΚ 1389, 1390, 1485 θαη 1489 § 2 θαη’εθαξκνγή ησλ ΑΚ 14 

αξ. 2 θαη 18 αξ. 2, δειαδή ην δίθαην ηεο ηειεπηαίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ, θνηλήο ζπλήζνπο δηακνλήο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζεκειηψζεη ηελ θαηά ηελ ΑΚ 928 εδ. β  ́αμίσζε απνδεκηψζεσο ππέξ ηεο ρήξαο θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ 

ζαλαησζέληνο. Βι. επίζεο, W. Wussow. – G. Küppersbusch, Ersatzansprüche bei Personenschaden, 1986, αξ. 377, 

W. Wussow, Unfallhaftpflichtrecht, 1996, αξ.1704. Γηα ην ζέκα ηεο ΑΚ 1508 (= 1619 γεξκΑΚ), βι. θαη G. Kegel, 

Internationales Privatrecht, 1977, ζει. 404 επ. 
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26 ζα θξηζεί ην ζέκα αλ ν ππεχζπλνο γηα ην αηχρεκα επζχλεηαη ή φρη ζε απνδεκίσζε απέλαληη 

ζε ηξίην πνπ ζηεξείηαη ηε δηαηξνθή, ηελ νπνία ηνπ παξείρε ν ζαλαησζείο. 

Ζ ζαλάησζε αιινδαπνχ ζηελ Διιάδα ζπλεπεία αηπρήκαηνο εκθαλίδεη ζηνηρεία 

αιινδαπφηεηαο. Καηαξράο, γελλάηαη αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο 

αλήθνπζα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζαλαησζέληνο (ΑΚ 932). Σν ζέκα απηφ αθνξά ην είδνο ηεο 

απνδεκηψζεσο θαη ξπζκίδεηαη απφ ην δίθαην πνπ ππνδεηθλχεη ε ΑΚ 26, δειαδή επί αηπρήκαηνο 

ζηελ Διιάδα απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Πξφβιεκα αλαθχπηεη ζηελ ιχζε ηνπ ζέκαηνο, αλ ην ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηαξρήλ δηθαηνχληαη λα αμηψζνπλ ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε. πλήζσο, ηα πξφζσπα απηά αλήθνπλ ζηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ ζαλαησζέληνο 

ή ζηνπο νηθείνπο ηνπ.  

Όζα πξφζσπα αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζαλαησζέληνο είλαη δηθαηνχρνη ηεο ζρεηηθήο 

αμηψζεσο. Αλαδεηείηαη, δειαδή, ην νπζηαζηηθφ δίθαην πνπ ξπζκίδεη, θαηά ην ειιεληθφ ηδησηηθφ 

δηεζλέο δίθαην, ην ζέκα ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζαλαησζέληνο. Δίλαη 

βέβαηα αιεζέο φηη ην ηειεπηαίν δελ πεξηέρεη ad hoc ηέηνην θαλφλα. Απηφ, φκσο, δελ κπνξεί λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ εθαξκνγή ειιεληθνχ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, δειαδή ελ πξνθεηκέλσ ηεο ΑΚ 

932. Δπηβάιιεηαη λα αλαδεηεζεί ηέηνηνο θαλφλαο πνπ ξπζκίδεη ην εξεπλψκελν ζέκα θαηά ηξφπν 

εγγχηεξν.  

Σέηνηνη θαλφλεο είλαη νη δηαιακβαλφκελνη ζηηο ΑΚ 14, 18 θαη 28. Ο απνθιεηζκφο ζηελ 

εμεηαδφκελε πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ζηεξίδεηαη θαη ζηελ ζθέςε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ΑΚ 14, 18 πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί, αλ ν επηδψλ ζχδπγνο, γνλέαο ή ηέθλν έρνπλ 

αμίσζε δηαηξνθήο έλαληη ηνπ άιινπ ζπδχγνπ, ηέθλνπ ή γνλέα, αληηζηνίρσο, ηελ νπνία 

ζηεξνχληαη πιένλ ιφγσ ζαλαηψζεσο ηνπ ππφρξενπ απφ αδηθνπξαμία ηξίηνπ. Όηαλ ην ηειεπηαίν 

απηφ ζέκα ξπζκίδεηαη απφ ηηο ΑΚ 14, 18 δελ δηθαηνινγείηαη λα κελ ηζρχεη ην ίδην γηα (ην 

αλάινγεο βαξχηεηαο) ζέκα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

ζχκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο. 

Πεξαηηέξσ, ζηεξίδεηαη θαη ζηε δηθαηνπνιηηηθή ζθέςε, φηη δελ λνείηαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

πξνζψπσλ πνπ απνηεινχλ ηελ νηθνγέλεηα π.ρ. ζαλαησζέληνο Αιβαλνχ λα γίλεηαη κε βάζε ην  

ειιεληθφ νπζηαζηηθφ δίθαην. 

Σν εμεηαδφκελν δήηεκα δελ παξνπζηάδεη εληαία εηθφλα ζηελ ειιεληθή λνκνινγία. Έηζη 

θαηά κία άπνςε 
1164

 εθαξκφδεηαη ην ειιεληθφ νπζηαζηηθφ δίθαην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
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 ΔθΑζ 721/2003, ΔιιΓλε 2004, ζει. 196 θαη ΔθΑζ 4421/2001, ΥξΗΓ 2001, ζει. 885. 
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πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζαλαησζέληνο, ελψ θαηά άιιε άπνςε 
1165

 γηα ηελ 

θξίζε ηνπ δεηήκαηνο ηνχηνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 14 θαη 18 ΑΚ, δειαδή, θαηά βάζε ην 

δίθαην ηεο ηειεπηαίαο θνηλήο ηζαγέλεηαο ησλ ζπδχγσλ, αλ πξφθεηηαη γηα ζαλαησζέληα ζχδπγν θαη 

νκνίσο, ην δίθαην ηεο ηειεπηαίαο θνηλήο ηζαγέλεηαο γνλέσλ θαη ηέθλσλ, αλ πξφθεηηαη γηα 

ζαλαησζέληα γνλέα ή ζαλαησζέλ ηέθλν, ππφ ηελ πξφδειε έλλνηα, φηη αλ ν επηδψλ έρεη αμίσζε 

δηαηξνθήο θαηά ηνπ ζαλαησζέληνο αλήθεη κε απηφλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα.  

Ζ λνκνινγία ζην κέηξν πνπ αθνινπζεί ηε δεχηεξε άπνςε, γηα λα αλεχξεη ην 

ππνδεηθλπφκελν, σο εθαξκνζηέν, αιινδαπφ νπζηαζηηθφ δίθαην πνπ ζπλήζσο ην αγλνεί, αιιά 

νθείιεη λα ην ιάβεη ππφςε απηεπαγγέιησο (337 ΚΠνιΓ), ζπλήζσο θαηαθεχγεη, θαη’εθαξκνγή 

ηεο 254 ΚΠνιΓ, ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπδεηήζεσο ηεο ππφζεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκηζζεί 

γλσκνδφηεζε ηνπ ειιεληθνχ ηλζηηηνχηνπ δηεζλνχο θαη αιινδαπνχ δηθαίνπ πεξί ησλ 

ππνδεηθλπνκέλσλ σο εθαξκνζηέσλ νπζηαζηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ αιινδαπνχ δηθαίνπ. 
1166

  

Οη πξνθξηκαηηθέο έλλνκεο ζρέζεηο, κε ηελ έλλνηα πνπ εθηέζεθαλ παξαπάλσ, 

ελεξγνπνηνχληαη ζηελ πξάμε εθφζνλ πξνβιεζνχλ απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Πνιιέο θνξέο 

ηνχην δελ πξνβάιιεηαη, κε ζπλέπεηα νη ζρέζεηο απηέο λα βξίζθνληαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε. 

Σνχην εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξφζσπν πνπ δηακέλεη ιφγσ επαγγεικαηηθήο 

απαζρφιεζεο πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα θαη έρεη ηελ ηζαγέλεηα ηεο αιινδαπήο πνιηηείαο 

ζαλαηψλεηαη, ζπλεπεία αηπρήκαηνο απφ απηνθίλεην, ζηελ Διιάδα. Σν δηθαίσκα ηεο ζπδχγνπ, 

πνπ επέδεζε, λα αμηψζεη (απφ ηνλ ππφρξεν) απνδεκίσζε, ιφγσ ζηεξήζεσο δηαηξνθήο, ζα θξηζεί 

θαηά ηελ ΑΚ 14, δειαδή απφ ην δίθαην ηεο ηειεπηαίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ θνηλήο 

ηζαγέλεηάο ηνπο. Δθφζνλ πξνβιεζεί ε αιινδαπή ηζαγέλεηα ηνπ ζαλφληνο, ηφηε ην ειιεληθφ 

δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη ηελ αγσγή απνδεκηψζεσο ζα ιάβεη απηεπαγγέιησο ππφςε ην αιινδαπφ 

δίθαην, θαηά ηελ 337 ΚΠνιΓ. 

Δλδηαθέξνπζα είλαη ε πεξίπησζε αδηθήκαηνο πνιιαπιήο ηνπηθήο ζπλδέζεσο. Σνχην 

εκθαλίδεηαη, φηαλ ην αηχρεκα θαη ν ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα. Όκσο, ν 

ηξαπκαηηδφκελνο ζηε ζπλέρεηα κεηαθνκίδεη ζηελ αιινδαπή (ζε λνζνθνκείν πιεζίνλ ηεο νηθίαο  
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 ΔθΘξ 13/2006, Δπη.Γηθ.Η.Α. 2007. ει. 260, ΔθΑζ 7958/2005, ΔιιΓλε 2007, ζει. 571, ΔθΑζ 2880/2005 

(αδεκ). 
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 ΔθΑζ 2880/2005, (αδεκ). 
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ηνπ), φπνπ θαη αθνινπζεί ν ζάλαηφο ηνπ ζπλεπεία ηνπ αηπρήκαηνο. 
1167

  

Β. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ  

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 732/2008 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, 
1168

 νη ελνρέο απφ 

αδίθεκα δηέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο πνιηηείαο φπνπ δηεπξάρζε ην αδίθεκα. Δπί αγσγήο ζπδχγνπ 

θαη ηέθλνπ αιινδαπνχ (Αιβαλνχ) ζαλησζέληνο ζε αηχρεκα, κε ηελ νπνία αμηψλεηαη ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο, εξεπλάηαη θαη εθαξκφδεηαη, σο πξνο ην δήηεκα εάλ είλαη 

θάπνηνο κέινο ή φρη ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο κε ηνλ ζαλαησζέληα, ην δίθαην ηεο ηειεπηαίαο 

ηζαγέλεηαο ησλ ελαγφλησλ θαη ηνπ ζαλφληνο. Δάλ ην αιινδαπφ δίθαην δελ αλαγλσξίδεη ζηνπο 

ζπγγελείο ηνπ ζαλφληνο ην δηθαίσκα λα αμηψζνπλ απφ ηνλ ππαίηην ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ 

ςπρηθήο νδχλεο, εθαξκνζηέν δίθαην είλαη ην ειιεληθφ, σο ην δίθαην ηεο ηειεπηαίαο θνηλήο 

δηακνλήο ηνπο (ά. 14, 18, 26 θαη 932 ΑΚ).  

 Ζ αλσηέξσ απφθαζε θξίλεη, θαη’ απνηέιεζκα νξζψο, φηη επί ζαλαηψζεσο αιινδαπνχ νη 

ζπγγελείο ηνπ δηθαηνχληαη λα αμηψζνπλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο. Όκσο, 

επηρεηξψληαο λα ζηνηρεζεί κε ηελ ΑΠ 3/2007, 
1169

 ε νπνία πξνέβε ζε εξκελεπηηθή εθιέπηπλζε 

ησλ εθαξκνζηέσλ δηαηάμεσλ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ, ππνπίπηεη ζε εζθαικέλε αλάγλσζή 

ηεο (lectio falsa) θαη ελ ηέιεη εηζάγεη παξάκεηξν (ζπγθεθξηκέλα, εάλ θαηά ην  αιινδαπφ δίθαην 

αλαγλσξίδεηαη ε αμίσζε ηνπ 932 ΑΚ), ε νπνία δελ είλαη ζρεηηθή κε ην δήηεκα πνπ έζεζε ε άλσ 

απφθαζε ηνπ Αθπξσηηθνχ. Χο γλσζηφλ, θαηά ην λφκν, επί αδηθνπξαθηηθψλ ελνρψλ εθαξκφδεηαη 

o lex loci delicti (26 ΑΚ) κε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη (θαη’ απνιχησο θξαηνχζα 

γλψκε) θαη ν δηθαηνχρνο ηεο απνδεκίσζεο, ήηνη ζηα θαζ’ εκάο ε αφξηζηε λνκηθψο έλλνηα 

«νηθνγέλεηα». Λφγσ ηεο λνκηθήο ανξηζηίαο ηνπ φξνπ «νηθνγέλεηα», ήηνη ηνπ θχθινπ ησλ 

δηθαηνχρσλ, πξνέθπςε αλάγθε λνκνινγηαθήο δηαπιάζεσο, ε νπνία έρεη ήδε ζπληειεζηεί.  

 Όκσο, δελ κπνξεί, παξά ηα αλσηέξσ ππνζηεξηρζέληα, λα κελ επηθξνηεζεί ε εζηίαζε ηεο 

αλσηέξσ απφθαζεο ζηνλ ηφπν ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ησλ δηθαηνχρσλ, ζπλδεηηθφ ζηνηρείν πνπ 

θαίλεηαη λα θεξδίδεη έδαθνο ζην ηδησηηθφ δηεζλέο δίθαην εηο βάξνο ηεο ηζαγέλεηαο. Σν δίθαην ηεο 
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 Ακθηζβεηείηαη ην δήηεκα ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ. Καηά κία άπνςε, εθαξκφδεηαη ην δίθαην ηεο πνιηηείαο 

ζηελ νπνία εθδειψλεηαη ε πξάμε θαηά ηελ θχξηα ζεκαζία ηεο, ελψ θαηά άιιε άπνςε, ε πξάμε ζεσξείηαη 

ηεινχκελε ζηνλ ηφπν ηεο ελέξγεηαο ηνπ δξάζηε. Βι. ζρεηηθψο, Βξέιιε, ζε: Α. Γεσξγηάδε - Μ. ηαζφπνπιν, 

Αζηηθφο Κψδημ. Kαη’ άξζξν εξκελεία, η. Η-VII , 1978-1990, άξζξν 26. ρεηηθή πεξίπησζε απαζρφιεζε ηε 

λνκνινγία ζηελ ΜΠξΘεζ 16143/1997, Αξκελ 1997, ζει. 1360. Δπξφθεηην γηα αηχρεκα κε ηξαπκαηηζκφ ζηελ 

Θεζζαινλίθε θαη ζαλάησζε κεηά πάξνδν ιίγσλ κελψλ ζην Βειηγξάδη εξβίαο. 
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ηζαγέλεηαο εθαξκφδεηαη κφλν αλ ακθηζβεηεζεί ζηε ζπλέρεηα ε ζπγγεληθή ηδηφηεηα ζην βαζκφ 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε ή εγθπξφηεηα ηεο ζρέζεο εθείλεο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ε 

ηδηφηεηα απηή. 
1170

 

Απηφ πνπ πιαλάηαη κε αθνξκή ηελ πξνζθπγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αιινδαπνχ δηθαίνπ, ζε 

ζρέζε κε ηελ αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο, είλαη ε αβεβαηφηεηα. Σί 

ζα ζπκβεί αλ Έιιελαο πεζάλεη ζε ηξνραίν ζε ρψξα πνπ δελ αλαγλσξίδεη αμίσζε ςπρηθήο 

νδχλεο;  

ηηο πεξηζζφηεξεο έλλνκεο ηάμεηο, φπνπ ε αδηθνπξαθηηθή ελνρή έρεη ηζηνξηθφ βάζνο, 

νξίδεηαη, είηε κε δηάηαμε ζεηηθνχ δηθαίνπ, είηε λνκνινγηαθψο, ηφζν ε έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο φζν 

θαη ε αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο. Δπνκέλσο, ελδερφκελε πξνζθπγή 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αιινδαπνχ δηθαίνπ ζπλήζσο δελ ζα εκθαλίζεη απνηειέζκα πνπ απνθιίλεη απφ 

ηα θαζ’ εκάο. Αληηζέησο, ζηηο έλλνκεο ηάμεηο, φπνπ ην αζηηθφ δίθαην έρεη ππνζηεί βαζηέο 

κεηαβνιέο ιφγσ ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ ή, ελδερνκέλσο, δελ έρεη αλαπηπρζεί επαξθψο θαηά ηε 

δηθή καο αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ (Αλαηνιηθέο ρψξεο, Αθξηθαληθέο θιπ.), ε απφθιηζε είλαη 

ζθφδξα πηζαλή.  

ηηο πξψηεο έλλνκεο ηάμεηο ζπλήζσο ζπλαληά θαλείο ηνλ ζεζκφ ηεο ππνρξεσηηθήο 

αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο γηα αδηθνπξαμία κε αηηία ηξνραίν αηχρεκα. Δκπεηξηθψο, 

δηαπηζηψλεη θαλείο φηη, φπνπ εκπιέθεηαη ζαλαησζείο κε ηζαγέλεηα ρψξαο κε εμειηγκέλνπ 

αζηηθνχ δηθαίνπ θαη ηφπνο αηπρήκαηνο ρψξα εμειηγκέλνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, νη πξαγκαηηθνί 

δηάδηθνη είλαη ε νηθνγέλεηα ηνπ ζαλαησζέληνο, ζπλήζσο νηθνλνκηθνχ κεηαλάζηε θαη νη  

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Οπδέπνηε κέρξη ζήκεξα ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα αξλήζεθαλ ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ζε αιινδαπνχο γνλείο, αδειθνχο, παηδηά θαη ζχδπγν, αλ απηνί θαηά ην δίθαηφ ηνπο 

είλαη πξάγκαηη ηέηνηνη.  

Υξήζηκν είλαη λα ζπκεζνχκε, ζην ζεκείν απηφ, ηελ ΟιΑΠ 3/2004 πνπ έδσζε ηέινο ζηελ 

πξνζπάζεηα πεξηθνπήο δηθαησκάησλ αιινδαπψλ επί ζαλαηψζεσο ζπγγελνχο ηνπο εξγαδνκέλνπ, 

κε εθνδηαζκέλνπ κε άδεηα εξγαζίαο. Δάλ πηνζεηεζεί δηαθνξεηηθή εξκελεία θαη, ππφ ηελ νξζή 

απαίηεζε ηεο εμεηάζεσο ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ λνκηθνχ δεζκνχ πνπ θαζηζηά θάπνηνλ γνλέα, 

αδειθφ, παηδί, ζχδπγν ηνπ ζαλαησζέληνο, θαηαιήμνπκε ζηελ άξλεζε πξνζηαζίαο ή ζηελ 

πεξηθνπή ηνπ θχθινπ ησλ δηθαηνχρσλ, επί ηε βάζεη δηαηάμεσλ κε εμειηγκέλσλ, θαη’ νπζίαλ, 

ελλφκσλ ηάμεσλ, παξαβίαδνπκε αζπγγλψζησο ην εκεδαπφ δίθαην. Ζ ζθέςε ηεο ακνηβαηφηεηαο 

(ι.ρ. γηαηί λα δψζσ ρξήκαηα ζηνλ Αιβαλφ, φηαλ ν Έιιελαο δελ ζα ιάβεη ζηελ Αιβαλία;) ελ 
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ηέιεη βνεζά θαη πξνζηαηεχεη κφλν ηα θέξδε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ (νη νπνίεο έρνπλ ιάβεη 

αζθάιηζηξν), ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη, σο γλσζηφλ, δπηηθέο εηαηξείεο, ζε έλαλ άηππν, 

πιελ πξαγκαηηθφ πφιεκν, ηνλ νπνίν ε ειιεληθή δηθαηνζχλε απνδεηθλχεη, φηη αληηιακβάλεηαη 

πιήξσο.  

 ην πιαίζην απηφ άμηα κλείαο είλαη θαη ε ππ’ αξηζκ. 2896/2008 
1171

 ηνπ Δθεηείνπ 

Αζελψλ, ε νπνία έθξηλε γηα ην δήηεκα ηεο αμίσζεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ςπρηθήο 

νδχλεο αιινδαπψλ ζπγγελψλ ηνπ ζχκαηνο. πγθεθξηκέλα, δέρζεθε φηη, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη 

φηη ππάξρεη ε επηθαινχκελε ζηελ αγσγή ζπγγέλεηα κεηαμχ ηνπ ζαλφληνο αιινδαπνχ θαη ησλ 

ελαγφλησλ ζπγγελψλ ηνπ, νη ζπγγελείο δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ 

ςπρηθήο νδχλεο, αθφκε θαη αλ ην αιινδαπφ δίθαην (ελ πξνθεηκέλσ, ην παθηζηαληθφ) δελ 

πξνβιέπεη ηνλ ζεζκφ απηφ.  

Πξνζθάησο, κε ηηο ΑΠ 525/2010 
1172

 θαη 597/2010 
1173

 έγηλε δεθηφ, φηη νη θαλφλεο ηνπ 

ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ πεξηέρνληαη ζηα άξζξα 4-33 ΑΚ θαζνξίδνπλ ην ζηνηρείν ην 

νπνίν δεκηνπξγεί ην ζχλδεζκν ελφο πξνζψπνπ ή κηαο βηνηηθήο ζρέζεο κε νξηζκέλε πνιηηεία θαη 

ιφγν ηνπ ζπλδέζκνπ απηνχ, ε ζρέζε ή ε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη ππνβάιιεηαη ζηε ξχζκηζε 

ηεο πνιηηείαο απηήο. Οη ελ ιφγσ θαλφλεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ εγρψξηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ 

θαη ε παξαβίαζή ηνπο ηδξχεη ιφγν αλαίξεζεο απφ ην ά. 559 αξ. 1 ΚΠνιΓ. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα 

κε ηελ ΑΚ 26, νη ελνρέο απφ αδίθεκα δηέπνληαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ, φπνπ δηαπξάρζεθε ην 

αδίθεκα. Απφ ηε δηάηαμε απηή πξνθχπηεη, φηη ε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηε δηάπξαμε 

αδηθήκαηνο ζηελ Διιάδα, δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην 
1174

 θαη, επνκέλσο, ζχκθσλα κε ην 

ειιεληθφ δίθαην θαζνξίδεηαη πνηφο είλαη ν δηθαηνχρνο ηεο απνδεκίσζεο.  

Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε ζαλάησζεο αιινδαπνχ ζην ειιεληθφ έδαθνο απφ αδηθνπξαμία 

εθαξκφδεηαη ην ά. 932 ΑΚ, ην νπνίν πξνβιέπεη, φηη κπνξεί λα επηδηθαζζεί ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο. Ο θχθινο ησλ πξνζψπσλ πνπ 

αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο πνπ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη 

πξνζδηνξηζηεί λνκνινγηαθά κε ηελ εξκελεία ηεο αφξηζηεο λνκηθήο έλλνηαο «νηθνγέλεηα» θαη 

κφλν ε εγθπξφηεηα ή φρη ηεο χπαξμεο ζπγγεληθήο ζρέζεο ζα θξηζεί κε πξνζθπγή ζηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 13, 14, 17, 18, 22 θαη 23 ΑΚ. 
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 ΑΠ 597/2010, ΝνΒ 2010, ζει. 2064. Σν δήηεκα παξαπέκθζεθε ζηελ Οινκέιεηα κε ηελ ππ’αξηζκ. 1847/2009 

απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 
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ην ίδην πιαίζην έθξηλε θαη ε ΑΠ 896/2010, 
1175

 δηεπθξηλίδνληαο κάιηζηα, φηη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε εθείλε πνπ ακθηζβεηεζεί, ζηε ζπλέρεηα, κηα απφ ηηο πην πάλσ ζπγγεληθέο ηδηφηεηεο, 

φζν έρεη ζρέζε κε ηελ χπαξμε ή ηελ εγθπξφηεηα ηεο ζρέζεσο εθείλεο, απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη 

ε ηδηφηεηα απηή (π.ρ. ε χπαξμε ή φρη γάκνπ ή ζπγγεληθήο ζρέζεσο γνλέσο θαη ηέθλνπ), ηφηε 

πιένλ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ ά. 13, 14, 17-24 ηνπ ΑΚ (θαηά 

πεξίπησζε), γηα λα θξηζεί, αλαιφγσο, εάλ ν ελάγσλ έρεη ηειηθψο ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπδχγνπ ή ηνπ 

ηέθλνπ, ηνπ παηέξα ή ηνπ παππνχ ηνπ ζαλαησζέληνο. Όπσο κάιηζηα θξίζεθε πξνζθάησο κε ηελ 

ΟιΑΠ 10/2011, 
1176

 ε δηαπίζησζε ηεο αλππαξμίαο ζπγγεληθήο ζρέζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ 

απνθιεηζκφ είηε φισλ ησλ πξνζψπσλ ή θάπνησλ απφ απηνχο απφ ηελ επηδίθαζε ηεο ελ ιφγσ 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο.  

Ο Άξεηνο Πάγνο, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 10/2011 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο, επηβεβαίσζε ηελ 

έσο ηψξα πάγηα λνκνινγία ηνπ, φζνλ αθνξά ζην εθαξκνζηέν δίθαην γηα αμηψζεηο αιινδαπψλ. 

πγθεθξηκέλα, επαλέιαβε, φηη απφ ηε δηάηαμε 26 ΑΚ ζπλάγεηαη, φηη ε θχξηα ζρέζε, ε νπνία 

δεκηνπξγείηαη κε ηε δηάπξαμε αδηθήκαηνο ζηελ Διιάδα απφ ην νπνίν επήιζε ζάλαηνο 

αιινδαπνχ θαη ε αληίζηνηρε αδηθνπξαθηηθή ελνρή «δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην […] θαη 

φρη απφ ην δίθαην ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ αιινδαπνχ».  

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη, φηη θαηά ην ειιεληθφ δίθαην θξίλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ν 

παξάλνκνο ραξαθηήξαο ηεο πξάμεο, ε ππαηηηφηεηα, ην ηπρφλ νηθείν πηαίζκα ηνπ παζφληνο, ην 

δήηεκα ηεο πξφζθνξεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο, αλ ε επζχλε είλαη ππνθεηκεληθή ή αληηθεηκεληθή 

θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζεκειίσζεο απηήο, ε ηθαλφηεηα πξνο θαηαινγηζκφ, ν θχθινο ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ ελλφκσλ αγαζψλ, ν ππφρξενο πξνο απνδεκίσζε, ην πξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ 

ηεο απνδεκίσζεο, θαζψο θαη νη έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο αδηθνπξαμίαο, ήηνη ε κνξθή θαη ε έθηαζε 

ηεο απνδεκίσζεο, αλ ε απνδεκίσζε παξέρεηαη ζε θεθάιαην εθάπαμ ή ζε πεξηνδηθέο παξνρέο, αλ 

παξέρεηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο (ά. 932 ΑΚ) ή 

απνδεκίσζε απφ ην ά. 931 ΑΚ, ηα ζέκαηα ηεο αλαγσγήο ησλ πιεηφλσλ ζπλππνρξέσλ, θαζψο θαη 

ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ απφ ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο απνδεκίσζεο. 

Ηδηαίηεξε πξαθηηθή ζεκαζία, ζηελ πξφζθαηε απηή απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, απνθηά ν πξνβιεκαηηζκφο, πνπ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ «θχθινπ ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ αγαζψλ». ηελ έλλνηα απηή πεξηιακβάλνληαη, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ ά. 26 ΑΚ, 

φια εθείλα ηα πξφζσπα, πνπ δηθαηνχληαη (θαη λνκηκνπνηνχληαη ελεξγεηηθψο) λα πξνβάιινπλ, 
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θαηά πεξίπησζε, αληίζηνηρεο αμηψζεηο, ζπλδεφκελεο κε ηελ έλδηθε αδηθνπξαθηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηελ πεξίπησζε ζαλάησζεο, ζε ηξνραίν αηχρεκα ζηελ Διιάδα, αιινδαπνχ, 

γηα λα θξηζεί ε λνκηκνπνίεζε εθείλσλ πνπ δεηνχλ κε αγσγή ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο, ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο, κε ηελ έλλνηα ησλ «αλεθφλησλ ζηνλ θχθιν ησλ 

πξνζψπσλ, πνπ είλαη θνξείο ελλφκσλ αγαζψλ», ηα νπνία πξνζβιήζεθαλ απφ ηηο επαρζείο 

ζπλέπεηεο ηεο αδηθνπξαθηηθήο ζαλάησζεο, ζα εθαξκνζηεί ακέζσο ην ειιεληθφ δίθαην, ρσξίο ηελ 

παξεκβνιή άιιεο έξεπλαο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ.  

 Δπνκέλσο, νξζψο, γίλεηαη παγίσο δεθηφ απφ ηε λνκνινγία ηνπ Αθπξσηηθνχ, φηη κε βάζε 

ηελ ΑΚ 932, ζα πξνζδηνξηζζεί, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, εάλ ν ελάγσλ αλήθεη ζηνλ θχθιν 

ησλ δηθαηνχκελσλ πξνζψπσλ. Κάηη ηέηνην ηζρχεη αλεμαξηήησο απφ ην εάλ, κε βάζε ην (κε 

εθαξκνζηέν) νπζηαζηηθφ δίθαην ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ ζαλφληνο (θαη εθείλσλ πνπ δεηνχλ ηελ 

επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο), πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε, σο πξνο ηα πξφζσπα 

πνπ αλήθνπλ ζηνλ θχθιν εθείλσλ, πνπ δηθαηνχληαη λα επηδηψμνπλ ηελ αληίζηνηρε αμίσζε, ή εάλ 

ζην (κε εθαξκνζηέν) δίθαην ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ ζαλφληνο δελ πξνβιέπεηαη θακία ξχζκηζε.  
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VI .  ΑΞΙΨΗ ΦΡΗΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ 
ΛΟΓΨ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Ν. 2251 /1994 

(3587/2007) 

Α. ΕΙΑΓΨΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

Ζ έληαμε ηεο ελφηεηαο απηήο ζηελ παξνχζα κειέηε απνζθνπεί ζηελ επζχλνπηε 

πιεξνθφξεζε ηνπ αλαγλψζηε γηα ηελ χπαξμε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ζην δίθαην ηνπ θαηαλαισηή 

πνπ άπηνληαη επίζεο ηνπ δεηήκαηνο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε. Οη ξπζκίζεηο 

απηέο ηίζεληαη ελ πξνθεηκέλσ σο αθεηεξία γηα έλαλ πεξαηηέξσ επηζηεκνληθφ δηάινγν, ζην 

πιαίζην ελδερνκέλσο κηαο άιιεο απηνηεινχο εξγαζίαο, πνπ ζα αληηκεησπίδεη ελδειερψο ηα 

αλαθχπηνληα δεηήκαηα.  

Ο θαηαλαισηήο πνπ αληηκεησπίδεη ηελ αληηζπκβαηηθή ή ελ γέλεη παξάλνκε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πξνκεζεπηή, βηψλεη ζπγθεθξηκέλε πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη άιισλ αγαζψλ. 

Μπνξεί απηά λα κελ είλαη απνηηκεηά ζε ρξήκα, σζηφζν ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο πξνζβνιήο 

κπνξεί λα αμηνινγεζεί, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ε απνδεκίσζε. Ο θαηαλαισηήο απνδέρεηαη 

ηνπο φξνπο θαη ηηο παξνρέο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ, ρσξίο λα κπνξεί λα δηακνξθψζεη ην 

πεξηερφκελν ηεο έλλνκεο ζρέζεο ηνπο θαη, ζπλεπψο, ρσξίο λα κπνξεί λα απηνπξνζδηνξηζηεί 

(φπσο ζε θάζε ζχκβαζε) ε ζπκβαηηθή ηνπ ειεπζεξία. Ο θαηαλαισηήο θάλεη ηελ παξαρψξεζε-

παξαίηεζε απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηεο έλλνκεο ζρέζεο θαη αθήλεηαη ζηε 

ζπλαιιαθηηθή αμηνπηζηία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ. Οπζηαζηηθά ν θαηαλαισηήο εηεξνπξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ελαπνζέηεη (θαιφπηζηα) ηε δηακφξθσζε ησλ νπζησδψλ ζηνηρείσλ ηεο 

ζπλαιιαθηηθήο ηνπ δέζκεπζεο ζηνλ πξνκεζεπηή. 

Ο θαηαλαισηήο βηψλεη κηα κεηνλεθηηθή θαηάζηαζε, 
1177

 αθνχ είλαη νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξνο ζηελ έλλνκε ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη. Δπίζεο, βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεπηηθή 

αδπλακία, θαζψο δελ έρεη ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ επαγγεικαηία αληηζπκβαιιφκελνχ ηνπ, 

πνπ είλαη άξηηα εμνπιηζκέλνο κε θαηαξηηζκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ. Άιισζηε, ην γλσζηηθφ 

έιιεηκκα ηνπ θαηαλαισηή ζεκαίλεη, φηη απηφο δελ είλαη ελεκεξσκέλνο φζν ν πξνκεζεπηήο ηνπ 

γηα ηελ έλλνκε ζρέζε ζηελ νπνία εηζέξρεηαη, αιιά νχηε θαη γηα ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο απηήο. Ο 

θαηαλαισηήο θαιείηαη λα ζπλαιιαρζεί θαη λα «ζπκβηψζεη» ζηελ έλλνκε ζρέζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη κε ηελ ππεξνπιία φκσο ηνπ πξνκεζεπηή ζε νξγάλσζε, γλψζεηο θαη ππνδνκή. Ο 
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πξνκεζεπηήο έρεη λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ πάληα, αλ θαη εκθαλίδνληαη 

δηαθνξεηηθέο, πνηέ δελ απέρνπλ απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. πρλά, ιφγσ ηεο 

ππάξρνπζαο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ν θαηαλαισηήο δελ έρεη θακία 

νπζηψδε εθηθηή ελαιιαθηηθή ιχζε έλαληη ησλ φξσλ, ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ησλ πξντφλησλ 

ηνπ πξνκεζεπηή. Αλ ν θαηαλαισηήο δελ απνδερζεί ηνπο φξνπο θαη ηηο ππεξεζίεο/πξντφληα ηνπ 

πξνκεζεπηή σο έρνπλ, βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηελ άξλεζε θαη ηελ απφξξηςε ηεο ζπλαιιαγήο. 

Απηά ηα ζηνηρεία επηηείλνπλ ηελ αδπλακία ηεο ζέζεσο ηνπ θαηαλαισηή, ηελ παξαίηεζε απφ κηα 

αμηνπξεπή ζηάζε, αιιά θαη ηελ ππνρσξεηηθφηεηά ηνπ.  

Άιισζηε, ε παξαπάλσ θαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή αιιά θαη ε γεληθφηεξε ηαρχηεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γεληθφηεξε ηάζε ησλ πξνκεζεπηψλ λα «θεδεκνλεχζνπλ» ηνλ 

θαηαλαισηή θαηά ηηο ζπλαιιαγέο, νδεγεί ζηε δηακφξθσζε αληίζηνηρεο παζεηηθήο ζηάζεο απφ 

ηνλ θαηαλαισηή. Ο θαηαλαισηήο αδξαλεί ή θαη αδηαθνξεί έλαληη ησλ πξαθηηθψλ ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνχ ηνπ, δηφηη αθφκε θαη αλ δηαγλψζεη ηελ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξνκεζεπηή, δελ πξνηίζεηαη ζπρλά λα αλαιάβεη ην θφζηνο θαη ηελ πξνζπάζεηα κηαο δίθεο. 

πρλά, κάιηζηα, δελ κπνξεί λα θάλεη θάηη ηέηνην, γεγνλφο πνπ επαλαπαχεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη 

(ελδερνκέλσο) ηνλ επλνεί θαη ηνλ πξνηξέπεη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο παζεηηθήο ζηάζεο ηνπ 

θαηαλαισηή.  

 Δίλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν λα ζεσξεί ν θαηαλαισηήο πεξηηηή ηελ αλάγλσζε ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο ή ησλ πεξηγξαθψλ ηεο ππεξεζίαο/πξντφληνο, επηηείλνληαο έηζη ηελ «άθεζή» ηνπ 

ζηελ κεηαρείξηζε πνπ ζα ηχρεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζαλ λα ζπκβάδηδαλ - ηαπηίδνληαλ - ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο, θάηη πνπ νπσζδήπνηε δελ ζπκβαίλεη. πλεπψο, ν θαηαλαισηήο βξίζθεηαη ζε 

πνιχ αδχλακε - παζεηηθή ζπλαιιαθηηθή ζέζε, γεγνλφο πνπ αθήλεη έθζεην απηφλ θαη ηα έλλνκα 

αγαζά θαη ηηο αμίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ.  

Ζ θαηάζηαζε, πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, απνηειεί πεγή θηλδχλνπ γηα ηα αγαζά θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ θνξέαο είλαη ν θαηαλαισηήο, ελψ απηή ηελ πεγή θηλδχλνπ ν 

θαηαλαισηήο ηελ έρεη νηθεηνζειψο απνδερηεί. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν πξνκεζεπηήο επηδηψθεη 

ηελ ζπλαιιαγή κε ηελ κνξθή ησλ ΓΟ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεψο ηνπ σο παξέρνληνο 

ππεξεζίεο ή σο παξαγσγνχ, θαζψο έηζη εμνηθνλνκεί ρξφλν, ρξήκα θαη απμάλεη ηηο ζπλαιιαγέο 

ηνπ. Χζηφζν, ε θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη σο πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ, ηνλ 

θαηαλαισηή, θαη ε δεκηνπξγία πεγήο θηλδχλνπ γηα ηα έλλνκα αγαζά ηνπ θαηαλαισηή εληζρχνπλ 

ηελ ζέζε ηνπ πξνκεζεπηή, σο πξνζψπνπ άμηνπ εκπηζηνζχλεο, θαη εληζρχνπλ ηελ ζέζε 

ππεπζπλφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή έλαληη ηνπ θαηαλαισηή.  
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Όζν πην αδχλακε είλαη ε ζέζε ηνπ θαηαλαισηή, φζν πην πνιχ έρεη αθεζεί ζηνλ 

πξνκεζεπηή, ηφζν πην επηιήςηκε θαη αλήζηθε είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ζέζεο ηνπ απηήο απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ δηάςεπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θαηαλαισηή θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπ πξνζδίδεη ηδηαίηεξε θνηλσληθνεζηθή απαμία ζηελ παξάλνκε πξάμε ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη ιεηηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά ζηελ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο 

αμηνπξέπεηαο ηνπ θαηαλαισηή. Απηφ επηηείλεηαη, αλ πξνθχςεη, φηη ν πξνκεζεπηήο ζηεξίδεηαη 

ζηελ ζπλαιιαθηηθή αδπλακία, ζηελ παζεηηθή ζηάζε ηνπ θαηαλαισηή θαη ζηελ αδξάλεηά ηνπ λα 

επηδηψμεη ηελ πξνζηαζία ηνπ. Όζν πην πνιχ ζηεξίδεηαη ν πξνκεζεπηήο ζηελ πηζαλφηεηα ηνπ 

θαηαλαισηή λα αδξαλήζεη, ηφζν πην πξνζβιεηηθή, αλήζηθε θαη απαμησηηθή θξίλεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. Όζν πην πνιχ ν θαηαλαισηήο αληηκεησπίδεηαη σο άβνπιε ή 

αδηάθνξε πεξίπησζε, ηφζν πην επηιήςηκε θαη πξνζβιεηηθή είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

Ζ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαηαλαισηή έρεη σο ζπλέπεηα - δεκία ηελ 

γεληθφηεξε επίδξαζε ζηε ζπλαιιαθηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε δηάςεπζε 

ηεο πίζηεο ηνπ θαηαλαισηή ζηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ αζθάιεηα πνπ κπνξεί λα 

ληψζεη απηφο, φηαλ ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλαιιαγέο. Ζ δηαθηλδχλεπζε ηεο αζθάιεηαο απηήο απφ 

θάπνηα παξάλνκε πξάμε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ 

θαηαλαισηή, πνπ «θινλίδεηαη» απφ ηελ παξάλνκε πξάμε ηνπ πξνκεζεπηή, αλαγθάδεη ηνλ 

θαηαλαισηή λα ζηαζκίζεη ηειηθψο ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο σο κε ζπκθέξνπζα. 

Με απιά ιφγηα, κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά αλαγθάδεη ηνλ θαηαλαισηή λα ληψζεη 

πεξηζζφηεξν νξγηζκέλνο ή απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο θαη 

ηδηαίηεξα πξνζβεβιεκέλνο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ έδεημε ζηνλ 

πξνκεζεπηή. Σν αίζζεκα εμαπάηεζεο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο θαη ε ηειηθή αίζζεζε, φηη πάιη 

ηνλ εθκεηαιιεχηεθαλ απνηεινχλ έληνλεο εθθάλζεηο ηεο πξνζβνιήο θαη ηεο δεκίαο πνπ 

πθίζηαηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Οη παξάλνκεο πξάμεηο ηνπ πξνκεζεπηή ζεκειηψλνπλ θαη 

εληζρχνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή, φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ζπλαιιαγέο εγθπκνλεί 

θηλδχλνπο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί δεκία ζηελ ζπλαιιαθηηθή ειεπζεξία ηνπ θαηαλαισηή θαη ζηε 

δπλαηφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηακνξθψλνπλ ην βαζκφ 

εζηθήο πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ θαηαλαισηή. Αληηζηνίρσο, 

δηακνξθψλνπλ θαη ηελ αλάγθε απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηνλ 

κεκνλσκέλν θαηαλαισηή.  
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Β. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

 Ο θαηαλαισηήο πξνζηαηεχεηαη πιένλ κε έλα αμηφινγν πιέγκα δηαηάμεσλ εθ ηνπ Ν. 

2251/ 1994 πνπ παξέρεη ζε απηφλ δηθαηψκαηα πξνζηαζίαο έλαληη ησλ θαηαρξεζηηθψλ θαη ελ 

γέλεη παξάλνκσλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ θάζε πξνκεζεπηή. Οη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο, πνπ 

απαζρνινχλ ην λνκηθφ θφζκν, θάλνπλ ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2251/1994 γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ ησλ θαηαλαισηηθψλ ζπκβάζεσλ σο θαηαρξεζηηθψλ θαη 

άθπξσλ (ά. 2), γηα ηελ απφδνζε ηεο επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ ζηνλ πξνκεζεπηή (ά. 6) θαη γηα ηελ 

απφδνζε ηεο επζχλεο ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο ζηνλ θαηαλαισηή (ά. 8). 

 ηηο πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο αληίθξνπζεο ησλ 

αμηψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ ίδην ηνλ θαηαλαισηή (ά. 2) ή ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο αμίσζεο 

απνδεκίσζεο πιηθήο (ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο) δεκίαο ηνπ θαηαλαισηή απφ ηνλ πξνκεζεπηή (ά. 6 

θαη 8). ε ιίγεο πεξηπηψζεηο ηίζεηαη θαη ην δήηεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο αμίσζεο γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο ηνπ θαηαλαισηή απφ ηελ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξνκεζεπηή. Μάιηζηα, φπνπ απηφ γίλεηαη, ε λνκνινγία είλαη θεηδσιή σο πξνο ηελ θαηαδίθε ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη ηελ αληίζηνηρε ηθαλνπνίεζε ηεο αμίσζεο ηνπ θαηαλαισηή. Απηφ ζπκβαίλεη 

παξφηη ε απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο απνηειεί αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ θαηαλαισηή θαη 

ζεκαληηθή έθθαλζε ηεο λνκηθήο ηνπ πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αηζζήκαηνο 

δηθαίνπ. 
1178

  

Γ. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ  

1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΧΗ 

 Ζ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο πξνβιέπεηαη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 2251/ 

1994 (κε ην Ν. 3587/2007) ζηα ά. 6, 8 αιιά θαη ζην ά. 10 § 16. 
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 Η. Βεληέξεο, Ζ αμίσζε απνδεκίσζεο ηνπ θαηαλαισηή ιφγσ εζηθήο βιάβεο ζχκθσλα κε ην Ν. 2251/ 1994, Γ 38,  

ζ. 1240 επ., Η. Καξάθσζηαο - Π. Παπαξζελίνπ, Ζ ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ζην 

πιαίζην ηεο ζπιινγηθήο αγσγήο ηνπ Ν. 2251/1994 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ΓΔΔ 1996, ζ. 475, Π. 

Παπαληθνιάνπ, Ζ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε επί ζπιινγηθήο αγσγήο σο κέζν θαηαπνιεκήζεσο ησλ θαηαρξεζηηθψλ 

ΓΟ - Μηα πνηλή ρσξίο ζπληαγκαηηθέο εγγπήζεηο, ΥξΗΓ 2007, ζ. 292, κε παξαπνκπέο ζε γεξκαληθή θαη ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία. 
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2. ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΨΓΟΤ  

 ην ά. 6 §1 ηνπ Ν. 2251/1994 πξνβιέπεηαη, φηη ν παξαγσγφο επζχλεηαη γηα θάζε δεκία 

πνπ νθείιεηαη ζε ειάηησκα ηνπ πξντφληνο ηνπ. Μάιηζηα ζηελ § 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ 

πξνβιέπεηαη ε αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο απφδεημεο, 
1179

 πξνθεηκέλνπ λα κελ θαιείηαη ν 

θαηαλαισηήο λα απνδεηθλχεη ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή. ηε λνκνινγία ππήξρε 

δηρνγλσκία γηα ην θαηά πφζν ε αλσηέξσ δηάηαμε επέηξεπε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο 

βιάβεο ηνπ θαηαλαισηή. Σν δήηεκα απηφ ήηαλ θαίξηαο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί, 

αλ ζα ηχρεη εθαξκνγήο ε γεληθφηεξε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 932 ΑΚ.  

Ζ θξαηνχζα, ζηε λνκνινγία, άπνςε δερφηαλ, φηη «απφ ηε δηάηαμε ηνπ ά. 6 § 7 ηνπ Ν. 

2251/ 1994 πξνθχπηεη, φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζην πξνζηαηεπηηθφ πεδίν ησλ ξπζκίζεψλ ηεο ε 

αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο. Έηζη, ε αμίσζε ηνπ 

δεκησζέληνο θαηά ηνπ παξαγσγνχ ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ιφγσ 

εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο, κπνξεί λα ζεκειησζεί ζην πιαίζην ηεο αδηθνπξαθηηθήο 

επζχλεο (ά. 914, 932 ΑΚ) ή ζηηο δηαηάμεηο ησλ ά. 914, 281, 288, 925 ΑΚ, κε αλάινγε εθαξκνγή 

ηνπ ά. 932 ΑΚ. Ο θαηαλαισηήο, επνκέλσο, βαξχλεηαη, θαηά κία άπνςε, κε ηελ απφδεημε ηνπ 

πηαίζκαηνο ηνπ παξαγσγνχ, φηαλ επηδηψθεη ηελ απνθαηάζηαζε εζηθήο βιάβεο.  

Καη’ άιιε, φκσο, δηακνξθσζείζα απφ ηε λνκνινγία, επλντθφηεξε γηα ηνλ θαηαλαισηή 

άπνςε, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ηνπ ά. 925 ΑΚ, πνπ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηνπ 

βάξνπο απφδεημεο, ιφγσ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ λνκηθνχ ιφγνπ, θαη δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο, 

φηη ν θαηαλαισηήο είλαη μέλνο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δελ είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ αηηία ηνπ ειαηηψκαηνο, ε νπνία εκπίπηεη 

ζηε ζθαίξα επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ. Αξθεί, δειαδή, ε παξάβαζε ζπλαιιαθηηθήο ππνρξέσζεο 

θαη δελ απαηηείηαη ε απφδεημε πηαίζκαηνο ηνπ δεκηψζαληνο, ν ηειεπηαίνο, κάιηζηα, 

απαιιάζζεηαη αλ απνδείμεη, φηη δελ ηνλ βαξχλεη πηαίζκα σο πξνο ηελ παξαβίαζε ηεο 

ζπλαιιαθηηθήο ππνρξέσζεο απφ ηελ νπνία πξνθιήζεθε εζηθή βιάβε». 
1180

 

 πλεπψο, ηα δηθαζηήξηα δέρνληαλ φηη ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα αμηψζεη ζχκθσλα κε ην 

ά. 932 ΑΚ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο ηνπ βιάβεο, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη απψιεηα ησλ 
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 ΔθΘεζ 3141/2002, ΥξΗΓ 2003, ζ. 135, ΔθΛαξ 565/2003, Γηθνγξαθία 2004, ζ. 91, ΜΠξΘεζ 29618/2001, ΥξΗΓ  

2004, ζ. 339. νλφο 
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 ΔθΠεηξ 301/2001, ΝνΒ 2002, ζ. 125, ΔθΑζ 6704/1996, ΔΔκπΓ 1997, ζ. 708, ΔθΑζ 7453/1988, ΔιιΓλε 1990, 

ζει. 848, Α. Πνπιηάδεο, Δπζχλε ηνπ παξαγσγνχ θαη θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ηεο απνδείμεσο, ΝνΒ 35, ζ. 473 επ. 
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επλντθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ά. 6 Ν. 2251/1994, δειαδή ηελ αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο 

απφδεημεο. 

 Πιένλ, απηή ε άπνςε ηεο λνκνινγίαο ελζσκαηψζεθε ζην ά. 6 § 7 Ν. 2251/ 1994. ε 

απηή ηε δηάηαμε πξνβιέπεηαη, φηη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο 

νδχλεο νθείιεηαη θαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ ά. 6. Δπνκέλσο, θάζε πξνκεζεπηήο πνπ 

παξαβηάδεη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ απηνχ θαιείηαη λα απνθαηαζηήζεη θαη ηελ εζηθή βιάβε πνπ 

ππέζηε ν θαηαλαισηήο. Απηφ ζπκβαίλεη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνδείμεη ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ 

πξνκεζεπηή ν θαηαλαισηήο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πιηθήο δεκίαο.  

3. ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΠΑΡΕΦΟΝΣΟ ΤΠΗΡΕΙΕ 

 ην ά. 8 § 1 Ν. 2251/1994 πξνβιέπεηαη, φηη ν παξέρσλ ππεξεζίεο επζχλεηαη γηα θάζε 

πεξηνπζηαθή δεκία ή εζηθή βιάβε πνπ πξνθάιεζε παξάλνκα θαη ππαίηηα, κε πξάμε ή παξάιεηςή 

ηνπ, θαηά ηελ παξνρή απηψλ ζηνλ θαηαλαισηή. Χο παξέρσλ ππεξεζίεο λνείηαη φπνηνο, ζην 

πιαίζην ηεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, παξέρεη ππεξεζία, θαηά ηξφπν 

αλεμάξηεην. ηελ § 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη, φηη ν δεκησζείο ππνρξενχηαη λα απνδείμεη ηε 

δεκία θαη ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο δεκίαο. πλεπψο, 

δελ ππνρξενχηαη λα απνδείμεη ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ, θάηη πνπ ξεηψο 

πξνβιέπεη θαη ζηελ § 4. Ο θαηαλαισηήο κπνξεί, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο κε ην Ν. 3587/2007, λα 

αμηψζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο απφ ηνλ παξέρνληα ζε απηφλ ππεξεζίεο κε 

ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξηνπζηαθή δεκία.  

 Ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα εκθαλίδνπλ νη πεξηπηψζεηο επζχλεο ηνπ παξέρνληνο ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο ελφςεη θαη ησλ απμεκέλσλ θηλδχλσλ πξνζβνιψλ ηεο πγείαο. Σν δήηεκα απηφ 

απαζρφιεζε θαη ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή «πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή» 
1181

 ζε πξφζθαηε 

ππφζεζε, ζηελ νπνία νθείινπκε λα αλαθεξζνχκε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνβιεκαηηθήο. 

πγθεθξηκέλα επξφθεηην γηα πεξίπησζε ζπιινγήο βιαζηνθπηηάξσλ κε ζθνπφ ηε δσξεά ηνπο. 

Έγηλε δεθηφ, φηη ε επζχλε ηνπ παξέρνληνο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζπλίζηαηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε 

παξάβαζε θαλφλσλ δενληνινγίαο, νη νπνίνη ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηηο γεληθέο έλλνηεο ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ηεο θαιήο πίζηεο θαη πεξηιακβάλεη θαη ηελ αληίζεζε κε ην επξχηεξν 

πλεχκα ηεο ελλφκνπ ηάμεσο, νπφηε ε ζρεηηθή ζπκπεξηθνξά εκπίπηεη ζηελ ξπζκηζηηθή εκβέιεηα 

ηνπ άξζξνπ 8 Ν. 2251/1994 πεξί επζχλεο ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο.  

                                                           
1181

 χζηαζε – Πφξηζκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ππ’αξηζκ. 1192/01.06.2010, ΝνΒ 2010, ζει. 1853 επ. 
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Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ επηβάιιεηαη λα απνδεηθλχεη αθελφο ηε 

δεκία, αθεηέξνπ, ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πξνο ην πξφζσπφ ηνπ θαη ηνλ κεηαμχ απηψλ 

αηηηψδε ζχλδεζκν, ελψ ν παξέρσλ ππεξεζίεο ηελ έιιεηςε εθδειψζεσο παξάλνκεο θαη ππαίηηαο 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ πιεπξά ηνπ, θαζψο θαη ηελ έιιεηςε ζπλδξνκήο αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ 

κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ηεο δεκίαο ή ελδερνκέλσο ηε ζπλδξνκή ιφγνπ άξζεσο ή 

κεηψζεσο ηεο επζχλεο ηνπ. 
1182

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ εθηεζέληα, γηα λα γελλεζεί επζχλε ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο 

απαηηείηαη πξφθιεζε δεκίαο ζε βάξνο ηνπ θαηαλαισηή, ε νπνία λα νθείιεηαη αηηησδψο ζε 

ειαηησκαηηθή, ήηνη πιεκκειή παξνρή ππεξεζηψλ, ζπλεπψο ε πξνμελνχκελε δεκία πξνο ηνλ 

θαηαλαισηή λα είλαη παξάλνκε. 
1183

 Γηα ηελ θαηάθαζε ηεο παξαλνκίαο δελ είλαη αλαγθαία ε 

παξάβαζε ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα δηθαίνπ, αξθεί, ζε θάζε πεξίπησζε, ε αληίζεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο ζην γεληθφηεξν πλεχκα ηνπ δηθαίνπ ή ζηηο επηηαγέο ηεο 

ελλφκνπ ηάμεσο. 
1184

  

Πεξαηηέξσ, παξαλνκία ζπληζηά ε παξαβίαζε ζπλαιιαθηηθήο ππνρξέσζεο πνπ 

θαζνξίδεηαη, είηε απφ εηδηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ, είηε απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ ΑΚ 200, 281 

θαη 288, θαζψο νη ηειεπηαίεο επηβάιινπλ ζε θάζε ζπλαιιαζζφκελν ηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ, κε γλψκνλα ηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο, αιιά θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ 

ππεξβαίλεη πξνθαλψο ηα φξηα πνπ επηβάιιεη ν θνηλσληθφο ζθνπφο ηνπ δηθαηψκαηνο ή ε ζεκηηή 

ζην ζπγθεθξηκέλν θχθιν ειεπζεξία δξάζεσο. 

Ο Κψδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο εμεηδηθεχεη ηηο άλσ γεληθέο αξρέο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, 

ελψ ζεζπίδεη δενληνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηνλ παξέρνληα ηαηξηθέο ππεξεζίεο, βάζεη ησλ 

νπνίσλ νξίδεηαη θαη ειέγρεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ. ηα πιαίζηα απηά, ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο 

ηνπ αζζελνχο απνηειεί ζεκειηψδεο δηθαίσκα απηνχ θαη ζπλαθφινπζα πξσηαξρηθή ππνρξέσζε 

ηνπ παξέρνληνο ηαηξηθέο ππεξεζίεο.  

Ζ έλλνηα ηεο ελεκέξσζεο ππεξβαίλεη ηελ απιή ππνρξέσζε δηαθψηηζεο ηνπ αζζελνχο θαη 

εδξάδεηαη ζην άξζξν 5 ., ήηνη ζηελ αξρή ηεο αλζξψπηλεο απηνλνκίαο ζην πιαίζην παξνρήο 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ πξφηεξε ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

δηαθάλεηαο, θαηά ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, λα ζπλάδεη κε ηηο επηηαγέο ηεο θαιήο πίζηεο 

                                                           
1182

 ΠνιΠξΘεζ 19932/2009, δεκνζηεπκέλε ζηε ΝΟΜΟ. 

1183
 ΔηξΠαηξ 4/2008, δεκνζηεπκέλε ζηε ΝΟΜΟ. 

1184
 ΑΠ 1382/2009, δεκνζηεπκέλε ζηε ΝΟΜΟ. 
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θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, παξνπζηάδεη δε απηνλνκία έλαληη ηεο θπξίαο ππνρξεψζεσο 

παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο. Αμίδεη πεξαηηέξσ λα ζεκεησζεί, φηη ε επζχλε ηνπ παξέρνληνο 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

ην νπνίν παξέρεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο. πλεπψο, πέξαλ ησλ ηαηξψλ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ζην άξζξν 8 ηνπ Ν. 2251/1994 ππάγνληαη θαη ηα ηδησηηθά ή δεκφζηα λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα. 

ηελ αλσηέξσ ππφζεζε θξίζηκν είλαη θαη ην δήηεκα ηεο απαγφξεπζεο απαιιαθηηθψλ 

ξεηξψλ. Ζ Αλεμάξηεηε Αξρή «πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή» έθξηλε, φηη ε ππνρξέσζε 

ζπλαίλεζεο ζε γεληθφ φξν ζπλαιιαγψλ πεξί απαιιαγήο ηφζν ηνπ ηαηξνχ φζν θαη ηνπ 

καηεπηεξίνπ απφ θάζε επζχλε απφ ηελ ηαηξηθή ππεξεζία ζπιινγήο βιαζηνθπηηάξσλ κε ηελ 

ππνγξαθή δήισζεο πεξί κε δηαηήξεζεο ζπλαθψλ αμηψζεσλ εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ είλαη 

αληίζεηε ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 § 12 Ν. 2251/ 1994, ε νπνία εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη 

ζηελ επζχλε ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο θαηά παξαπνκπή ηεο § 6 ηνπ άξζξνπ 8 Ν. 2251/1994, 

θαη θάζε ζρεηηθή ζπλαίλεζε είλαη άθπξε. Δθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε νη γεληθέο αξρέο 

πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ 178, 179, 288, 334 θαη 57 θαη επηβάιινπλ ηελ 

αθπξφηεηα θάζε απαιιαθηηθήο ξήηξαο επί πξνζβνιήο αγαζψλ εθ ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. 

Δ. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 § 16 

1. ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΨΓΗ 

Α. ΟΡΙΜΟ  

 Απφ ηα πιένλ νπζηαζηηθά θαη ζεκαληηθά δηθαηψκαηα, πνπ αλαγλσξίδνληαη δηεζλψο ζηηο 

Δλψζεηο Καηαλαισηψλ, είλαη ε άζθεζε αγσγψλ εμ ηδίνπ δηθαίνπ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ. Δίλαη γλσζηέο ε class action ηνπ ακεξηθαληθνχ δηθαίνπ, ε 

action associationelle ηνπ γαιιηθνχ δηθαίνπ θαη ε Verbandsklage ηνπ γεξκαληθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο δηέπνληαη απφ ηε γεληθή ηδέα ηεο απηνηεινχο λνκηκνπνίεζεο ησλ Δλψζεσλ 

Καηαλαισηψλ γηα ηελ πξνάζπηζε ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ ζπιινγηθή αγσγή, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 Ν. 2251/1994, θαη έρεη θαζηεξσζεί κε βάζε ην πξφηππν ηεο 

γεξκαληθήο Verbandsklage, είλαη έλαο λένο δηθνλνκηθφο ζεζκφο πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ θιαζηθή 

κνξθή δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, πνπ είλαη ε αηνκηθή αγσγή. Ζ ζπιινγηθή αγσγή δελ πξνυπνζέηεη 
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αηνκηθή πξνζβνιή, αιιά πξνζβνιή ζπιινγηθνχ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο, θαη δελ απνβιέπεη ζηελ 

πξνζηαζία αηνκηθνχ αιιά ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο. 
1185

 

ην ίδην πιαίζην, ε Οδεγία 98/27/ΔΚ, ε νπνία αθνξά ζηηο αγσγέο παξαιείςεσο, πξνβιέπεη 

ηε ρξήζε αληίζηνηρνπ ζπιινγηθνχ έλδηθνπ βνεζήκαηνο, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ 

αληηθεηκεληθή ζψξεπζε πιεηφλσλ αηνκηθψλ αγσγψλ. πιινγηθή αγσγή είλαη ε αγσγή πνπ 

αζθνχλ νη νξγαλψζεηο θαηαλαισηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ, δειαδή 

ζπκθεξφλησλ πνπ δελ αθνξνχλ αηνκηθά έλαλ θαηαλαισηή, αιιά νιφθιεξεο θαηεγνξίεο 

θαηαλαισηψλ ή θαη φινπο γεληθά ηνπο θαηαλαισηέο. 
1186

  

 Ζ άζθεζε ζπιινγηθήο αγσγήο εκθαλίδεηαη σο ε θαηαιιειφηεξε κνξθή πξνζηαζίαο 

ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ, «ηα νπνία δελ είλαη πιένλ αηνκηθά ζπκθέξνληα ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ή κηαο αξηζκεηηθά πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθήο νκάδαο, δειαδή ηδησηηθά 

ζπκθέξνληα, αιιά αλάγνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ γεληθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, σο αλαθεξφκελα 

ζε επξχηεξν θαη αλνηθηφ θχθιν πξνζψπσλ». Σα ζπιινγηθά απηά έλλνκα αγαζά ή ζπκθέξνληα 

ησλ θαηαλαισηψλ, ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη κε ηελ άζθεζε ζπιινγηθήο αγσγήο, είλαη θπξίσο ε 

δσή, ε πγεία, ε αζθάιεηα θαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληά ηνπο. Σε λνκνινγηαθή θαηεχζπλζε πνπ 

είρε ραξάμεη ε ππ’αξηζκ. 1212/2007 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, 
1187

 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία αληηθείκελν ηεο ζπιινγηθήο αγσγήο είλαη  ε βεβαίσζε ηεο 

αληηθαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε απαγφξεπζε ηεο ή ε ξχζκηζε ηεο θαηάζηαζεο έηζη ψζηε 

λα κελ πξνζβάιεηαη ην ζπκθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ» αθνινπζείηαη θαη ζε πην πξφζθαηεο 

απφθαζεηο, φπσο ε ππ’ αξηζκ. 33/2008 ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, 
1188

 ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία κε ηελ «ηδηφκνξθε απηή αγσγή δελ θέξεηαη πξνο δηθαζηηθή δηάγλσζε δηθαίσκα 

νχηε έλλνκε ζρέζε κεηαμχ νξηζκέλσλ δηαδίθσλ σο θνξέσλ ηεο». Βαζηθή δηθνλνκηθή ζπλέπεηα 

είλαη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζπιινγηθήο αγσγήο, πνπ δηθάδεηαη θαηά ηελ εθνχζηα δηθαηνδνζία απφ 

κηα θνηλή αγσγή ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ δηθάδεηαη σο ηδησηηθή δηαθνξά θαηά ηελ 

ακθηζβεηνπκέλε δηθαηνδνζία ηδησηηθψλ δηαθνξψλ. 
1189
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 ΠΠξΑζ 1101/2012, δηαδηθηπαθή πεγή: NOMOS 

1186
 Η. Καξάθσζηαο, Πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή Ν. 2251/1994, 2002, ζ. 320, Κ. Γεινχθα - Ηγγιέζε, Εεηήκαηα 

πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΟΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο απφ άπνςε λνκηθή, 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή, 1991, ζ. 143, ΔθΑζ 6291/2000, ΓΔΔ 2000, ζ. 1122, ΠΠξΑζ 523/2000, ΓΔΔ 2000, ζ. 

1136, ΑΠ 1030/2001, ΓΔΔ 2001, ζ. 1125, ΑΠ 1219/2001, ΓΔΔ 2001, ζ. 1128.  

1187
 ΠνιΠξΑζ 1212/2007, ΥΡΗΓ 2010, ζει. 35. 

1188
 Πεγή: NOMOS. 

1189
 Απηφ γίλεηαη δεθηφ θαη ζηελ απφθαζε ηνπ ΠνιΠξΑζ 1212/2007, ΥΡΗΓ 2010, ζει. 35. 
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ηα πιαίζηα ηεο ζπιινγηθήο αγσγήο ε έλσζε κπνξεί λα δεηήζεη θαη ηελ επηδίθαζε 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Ζ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δεηείηαη απφ ηελ 

έλσζε σο εθθξαζηή ηνπ θνηλνχ θαηαλαισηηθνχ ζπκθέξνληνο θαη έρεη ραξαθηήξα θπξσηηθφ θαη 

φρη απνθαηαζηαηηθφ 
1190

 (θαηά ην πξφηππν ησλ punitive damages ηνπ αγγινζαμσληθνχ δηθαίνπ) 

ψζηε λα κελ απαηηείηαη γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηεο επζχλεο ησλ παξαβαηψλ ππαηηηφηεηα απηψλ 

ή δεκία ησλ θαηαλαισηψλ. 
1191

  

πλεπψο, ε ελ ιφγσ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο πνπ λνκηκνπνηνχληαη λα 

αμηψζνπλ εμ ηδίνπ δηθαίνπ κφλνλ νη ελψζεηο θαηαλαισηψλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 9 θαη 10 Ν. 

2251/1994 θαη φρη κεκνλσκέλνη θαηαλαισηέο απνηειεί θαη’ νπζίαλ αζηηθή θχξσζε ηελ νπνία 

επηβάιιεη κε ηελ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ πνιηηηθφ δηθαζηήξην ζε βάξνο 

πξνκεζεπηή γηα ηελ επηδεηρζείζα θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε 

ηελ εζηθή βιάβε ηνπ άξζξνπ 932 ΑΚ πνπ πθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα ιφγσ 

αδηθνπξαμίαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ απηήο ηεο κνξθήο απνδεκίσζεο γίλεηαη απφ ην 

δηθαζηήξην κε αλαθνξά ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πιεπξά ηνπ ππνρξένπ θαη φρη ηνπ 

δηθαηνχρνπ (έληαζε πξνζβνιήο ηεο έλλνκεο ηάμεο, κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη 

αλάγθεο γεληθήο θαη εηδηθήο πξφιεςεο (άξζξν 10 παξ. 9 εδ. β΄ Ν. 2251/1994).  

Β. ΩΚΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΪΝΨΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΨΝ  

χκθσλα κε ην ά. 10 § 16 πεξ. β΄ ε Έλσζε Καηαλαισηψλ κπνξεί λα αμηψζεη ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ην 

δηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε, ηδίσο, ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο ηεο ελλφκνπ ηάμεσο, πνπ ζπληζηά 

ε παξάλνκε ζπκπεξηθνξά, ην κέγεζνο ηεο ελαγφκελεο επηρείξεζεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη θπξίσο, 

ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηεο, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο πξφιεςεο. Ζ 

εθαξκνγή απηήο ηεο δηάηαμεο νδήγεζε, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ζε αμίσζε ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο απφ ηηο Δλψζεηο Καηαλαισηψλ κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπιινγηθψλ αγσγψλ, πνπ δηθαηνχληαη απηέο λα θαηαζέηνπλ. 
1192

  

                                                           
1190

 Βι. αλαιπηηθά γηα ην δήηεκα απηφ, η. Μαηζία, Ζ λνκηθή θχζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπιινγηθήο αγσγήο, 

ΔιιΓλε, ζει. 383. 

1191
 Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη νη απνθάζεηο: ΠνιΠξΑζ 523/2000, ΓΔΔ 2000, ζει. 1136, ΠνιΠξΑζ 1205/1998 

(δηαδηθηπαθή πεγή: NOMOS), ΠνιΠξΑζ 2411/1997 (αδεκ.). Ζ λνκνινγηαθή απηή άπνςε επηβεβαηψλεηαη θαη κε 

ηελ πξφζθαηε απφθαζε 1101/2012 ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ε νπνία απνθάλζεθε γηα ην επίθαηξν 

δήηεκα ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ηνπ ηέινπο ειεθηξνδφηεζεο. 

1192
 ΑΠ 430/2005, ΔΔκπΓ 2005, ζ. 354, ΑΠ 589/2001, ΔιιΓλε 2002, ζ. 422, ΑΠ 296/2001, ΔιιΓλε 2001, ζ. 1326. 
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Καίξηαο πξαθηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε εμήο: δηαπίζησζε: Όηαλ ην δηθαζηήξην επηδηθάδεη 

ζηελ ελάγνπζα έλσζε θαηαλαισηψλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο, επηβάιιεη 

απηή ηελ αζηηθή θχξσζε ζε βάξνο ηνπ ελαγνκέλνπ πξνκεζεπηή θαη δελ εξεπλά αλ θαη πφζε 

βιάβε ππέζηεζαλ ανξίζησο νη θαηαλαισηέο. 
1193

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ, φηαλ κε ηε ζπιινγηθή 

αγσγή ελάγνληαη πεξηζζφηεξνη πξνκεζεπηέο γηα ηελ απφ θνηλνχ επηδεηρζείζα αληηθαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο πνπ επηδηθάδεηαη ππέξ ηεο έλσζεο 

ησλ θαηαλαισηψλ δελ είλαη εηο νιφθιεξνλ, αιιά επηβάιιεηαη απηνηειψο ζε θάζε παξαβάηε 

πξνκεζεπηή βάζεη ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ λφκνπ. 
1194

  

2. ΑΣΟΜΙΚΗ ΑΓΨΓΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ 

Ζ παξαπάλσ δηάηαμε ηνπ ά. 10 § 16 (παιαηφηεξα: § 9) εζεσξείην αξρηθψο, φηη έρεη 

εθαξκνγή κφλν ζηηο ζπιινγηθέο αγσγέο πνπ θαηαζέηνπλ νη Δλψζεηο Καηαλαισηψλ. Χζηφζν, ε 

λνκνινγία πιένλ (κε νξζή αηηηνινγία) θξίλεη, φηη ππάξρεη έδαθνο εθαξκνγήο  ηεο δηάηαμεο 

απηήο θαη ζηηο αηνκηθέο αγσγέο ησλ θαηαλαισηψλ, φηαλ απηνί δηθαηνχληαη λα αμηψζνπλ 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο.  

πγθεθξηκέλα έρεη θξηζεί, 
1195

 φηη επηβάιιεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, ζηελ 

πεξίπησζε αηνκηθήο αγσγήο, ε εθαξκνγή ηνπ ά. 10 § 16 (πξηλ: § 9) Ν. 2251/1994, πξνθεηκέλνπ 

ν θαηαλαισηήο λα αμηψζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο  βιάβεο. Ζ λνκνινγία έκκεζα 

δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, νη νπνίνη απνδεηθλχνπλ ηελ νξζφηεηα θαη ηελ αλάγθε 

εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο ζηηο αηνκηθέο αγσγέο ησλ θαηαλαισηψλ, ρσξίο κάιηζηα λα 

ρξεηάδεηαη λα ζπξξένπλ νη ιφγνη απηνί:  

(α) Γηάςεπζε ηεο πίζηεο ηνπ θαηαλαισηή, (β) ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνκεζεπηή ζε αληίζεζε 

κε ηα ρξεζηά ήζε, (γ) επηδίσμε πξνζηαζίαο θαη ηνπ κεκνλσκέλνπ θαηαλαισηή, (δ) εμππεξέηεζε 

ηνπ λνκνζεηηθνχ ζθνπνχ, πνπ είλαη ε δηακφξθσζε ηθαλνπνηεηηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ - 

νινθιεξσκέλνπ πιέγκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή απφ θάζε παξάλνκε ελέξγεηα ησλ 

πξνκεζεπηψλ, (ε) θνηλνηηθή επηηαγή γηα θαηάιιεια κέζα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή. Πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε νδεγνχλ θαη νη θνηλνηηθέο επηηαγέο εθ ηνπ παξάγσγνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. 

                                                           
1193

 Βι. θαη η. Μαηζία, φ.π., ζει. 383, Η. Καξαθψζηα – Π. Παπαξζελίνπ, Ζ ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπιινγηθήο αγσγήο, ΓΔΔ 1996, 4.75, ππξάθνο, Ζ ζπιινγηθή 

θαη ε δεκνζίνπ δηθαίνπ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ΝνΒ 46 (1998), ζει. 437, ΔθΑζ 3285/1998 ΔιιΓλε 39, ζει. 

1355 ΔθΑζ 5764/2001 αδεκ., ζεκείσζε Αζαλ. Κξεηηθνχ επί ηεο ΠνιΠξ 114/1996 ΔιιΓλε 38, ζει. 697. 

1194
 ΠνιΠξΑζ 265/2001 αδεκ. 

1195
 ΔθΑζ 2386/2006, ΔιιΓλε 2006, ζ. 1467. 
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Σα θξάηε - κέιε θαινχληαη κε ηελ Οδεγία 93/13/ΔΟΚ (ά. 7 §§ 1, 2) λα κεξηκλνχλ, ψζηε λα 

ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά κέζα, πξνθεηκέλνπ λα παχζεη ε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ θαηαρξεζηηθψλ ξεηξψλ ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπκβάζεηο θαη (ζη) ζπλαιιαθηηθή αδπλακία θαη 

νηθνλνκηθή - δηαλνεηηθή θαησηεξφηεηα ηνπ θαηαλαισηή. Ο αληηζπκβαιιφκελνο ηνπ 

θαηαλαισηή έρεη νηθνλνκηθή ππεξνρή, ππνδνκή θαη νξγάλσζε, 
1196

 πνπ θάκπηνπλ θαζνξηζηηθά 

ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ θαηαλαισηή θαη ηηο αληηζηάζεηο ηνπ.  

3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΤΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

ην αζηηθφ δίθαην, ελ γέλεη, έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε, φηη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ 

εζηθήο βιάβεο επηηειεί απνθαηαζηαηηθή ιεηηνπξγία. 
1197

 Θεσξείηαη, φηη πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε είλαη έκκεζε επαλφξζσζε ηεο εζηθήο βιάβεο κε ηελ 

παξνρή ρξεκαηηθνχ αληηζηαζκίζκαηνο. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηθαίνπ πξνζηαζίαο ηνπ 

θαηαλαισηή νη απφςεηο δηΐζηαληαη, θαη κάιηζηα εηδηθά σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ά. 10 § 16 

(πξηλ: § 9) Ν. 2251/1994 θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ.  

Αλ θαη αλαπηχρζεθε, δηρνγλσκία, κε αθνξκή ηελ αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα 

εζηθή βιάβε, ζηo πιαίζηo ησλ ζπιινγηθψλ αγσγψλ Δλψζεσλ Καηαλαισηψλ, πιένλ κεηά ηελ 

πξφζθαηε λνκνινγία, 
1198

 πνπ δέρεηαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ά. 10 § 16 πεξ. β΄ θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ αηνκηθψλ αγσγψλ, ε δηρνγλσκία ζε θάζε πεξίπησζε έρεη ελδηαθέξνλ θαη ζεκαζία γηα ηελ 

αληίζηνηρε αμίσζε ηνπ κεκνλσκέλνπ θαηαλαισηή ζηα πιαίζηα κηαο αηνκηθήο ηνπ αγσγήο.  

Β. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο, εθ ηνπ ά. 

10, ζθνπφ έρεη ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ απνθαζηζηά ηελ θνηλσληθή αλαηαξαρή θαη 

ηελ ηξσζείζα εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηή ιφγσ ηεο δηαζάιεπζεο ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη ηεο 

                                                           
1196

 Δ. Πεξάθεο, Ζ έλλνηα ηνπ θαηαλαισηή θαηά ην λέν Ν. 2251/1994, ΓΔΔ 1995, ζ. 34. 

1197
 Βι. Π. Φίιην, Δλνρηθφ Γίθαην, Γεληθφ Μέξνο, 2004, ζ. 398: «Ζ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη απνθαηαζηαηηθφ 

ραξαθηήξα, δηφηη έρεη σο ζθνπφ: (α) Να εμαζθαιίζεη ζην δαλεηζηή ηε δπλαηφηεηα λα αλεχξεη πλεπκαηηθέο ή πιηθέο 

απνιαχζεηο, πνπ αληηζηαζκίδνπλ ηνπο ζσκαηηθνχο πφλνπο, ηηο ςπρηθέο νδχλεο θιπ. πνπ πξνθάιεζε ε δεκία. (β) Να 

θαηεπλάζεη ην αίζζεκα αληαπφδνζεο ηνπ δαλεηζηή. Ο θαηεπλαζκφο επέξρεηαη κε ην αληίζηνηρν ζπλαίζζεκα ραξάο 

πνπ δεκηνπξγεί ζηνλ ηειεπηαίν ε αθαίξεζε ησλ ρξεκάησλ απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε γηα λα θαηαβιεζεί ε 

ηθαλνπνίεζε».  

1198
 ΔθΑζ 2386/2006, ΔιιΓλε 2006, ζ. 1467, ΔθΛαξ 565/2003, Γηθνγξαθία 2004, ζ. 91. 
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θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο. 
1199

 Γελ λνείηαη ζηελ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε - ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 

απηή - ν θπξσηηθφο ή ηηκσξεηηθφο ραξαθηήξαο, θαζψο ζηφρνο είλαη ην αληηζηάζκηζκα ζηε δεκία 

θαη ε επαλαθνξά ηεο θνηλσληθήο θαη δηθαητθήο ηζνξξνπίαο.  

Ζ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη απνθαηαζηαηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ηείλεη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εξεκίαο θαη ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αμηψλ 

πνπ δηαηαξάρζεθαλ. 
1200

 Με απιά ιφγηα, ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε αληηζηαζκίδεη, ζην βαζκφ 

κάιηζηα πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, ηε βιάβε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαηαλαισηή θαη εληζρχεη 

έηζη ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Απνηειεί κνριφ θαη κέζν 

πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαηαλαισηή.  

Ζ άπνςε πεξί απνθαηαζηαηηθήο λνκηθήο θχζεο δελ είλαη, θαηά ηε γλψκε καο, νξζή, δηφηη 

δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζπιινγηθήο αγσγήο ζην δίθαην ηνπ θαηαλαισηή. Ζ 

κε απνδνρή ηεο αλσηέξσ ζέζεο πεξί απνθαηαζηαηηθήο λνκηθήο θχζεο δελ βάιιεη θαηά 

ηζρπφλησλ θαλφλσλ ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, απνηειεί απιψο απφ κηα εμαίξεζε απφ ην ζπλήζσο 

ζπκβαίλνλ. Αξθεί λα έρνπκε θαηά λνπ, φηη εμαηξέζεηο αλαγλσξίδεη ην δίθαην ζε φινπο ζρεδφλ 

ηνπο θαλφλεο. Αλ θαη έρεη πξνηαζεί ε άπνςε φηη ε λνκηθή θχζε ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

γηα εζηθή βιάβε κπνξεί λα έρεη θαη απνθαηαζηαηηθφ ραξαθηήξα, ε άλαπηπμε ηεο ελ ιφγσ 

επηζηεκνληθήο ζέζεο εθθεχγεη ησλ νξίσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Γ. ΚΤΡΨΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

I. ΓΕΝΙΚΑ 

εκαληηθφ ηκήκα ηεο ζεσξίαο 
1201

 αιιά πιένλ θαη ηεο λνκνινγίαο 
1202

 ηάζζεηαη ππέξ ηνπ 

θπξσηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο πνπ επηβάιιεη ην ά. 

10 Ν. 2251/1994.  

 

                                                           
1199

 Η. Καξάθσζηαο - Π. Παπαξζελίνπ, φ.π., ζ. 479.  

1200
 Α. Γειεθσζηνπνχινπ, Ζ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο ζηηο ζπιινγηθέο αγσγέο ηνπ Ν. 2251/1994 

θαη ηα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο, ΓΔΔ 1997, ζ. 11. 

1201
 Βι. ελδεηθηηθά Η. Βεληέξε, φ.π., ζ. 1246. 

1202
 ΑΠ 430/2005, ΥξΗΓ 2005, ζ. 442, ΔθΑζ 3285/1998, ΔιιΓλε 1998, ζ. 1335, ΔθΑζ 2319/1999, ΓΔΔ 1999, ζ. 

1175, ΠΠξΑζ 1208/1998, ΓΔΔ 1998, ζ. 1101, η. Μαηζία, Ζ λνκηθή θχζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπιινγηθήο 

αγσγήο, ΔιιΓλε 1997, ζ. 3, ππξάθνο, Ζ ζπιινγηθή θαη ε δεκνζίνπ δηθαίνπ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ΝνΒ 

1998, ζ. 439.  
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II. ΛΟΓΟΙ  

 Ζ θπξσηηθή λνκηθή θχζε ζπλάγεηαη απφ ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν λφκνο αλαθέξεη φρη 

ηελ εζηθή κείσζε ηνπ ζηγφκελνπ πξνζψπνπ, αιιά ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο ηεο έλλνκεο ηάμεο 

θαη ηηο αλάγθεο ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο πξφιεςεο. Ο θπξσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο θαηαςήθηζεο 

εμεγεί θαη ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ ίδηα δηάηαμε πεξηνξηζκφ, φηη δελ απαγγέιεηαη παξά κφλν κία 

θνξά, επηπιένλ δε εμεγεί θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ εηζπξαηηνκέλσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα 

θνηλσθειείο ζθνπνχο ζρεηηθνχο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή (ά. 10 § 13), ελψ κε ηελ 

εθδνρή ηνπ απνθαηαζηαηηθνχ ραξαθηήξα ε ξχζκηζε απηή ζα ήηαλ αλαθφινπζε. 
1203

 

 Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε νδεγεί θαη ε Δηζεγεηηθή Έθζεζε, πνπ αλαθέξεη ηελ θπξσηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, θαζψο θαη φηη γηα ηελ επηκέηξεζε απηήο ηίζεληαη εθ 

ηεο δηάηαμεο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην πιαίζην ησλ θπξσηηθψλ 

απνδεκηψζεσλ (punitives damages) ηνπ αγγινζαμσληθνχ δηθαίνπ. 
1204

 Πξφθεηηαη γηα θξηηήξηα 

ζαθψο δηαθνξεηηθά ηνπ ά. 932 ΑΚ πνπ έρεη κφλν απνθαηαζηαηηθή ιεηηνπξγία.  

 Ζ θπξσηηθή ιεηηνπξγία θαη θχζε ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο νθείιεηαη ζηελ αλάγθε 

πξνζηαζίαο ησλ γεληθφηεξσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Μέζσ ηεο θπξσηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, επηδηψθεηαη ε πξνζηαζία ησλ γεληθψλ θαη δεκνζίσλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ, κε ζθνπφ ηελ πξνιεπηηθή θαη’ νπζίαλ πξνζηαζία ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηεο νιφηεηαο απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ δεκηνπξγεί γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν ε 

αζέηεζε θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίνη απνξξένπλ απφ ηε γεληθή 

αξρή ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ ή πξνθχπηνπλ απφ εηδηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηε λνκηθή θχζε ηεο ζπιινγηθήο αγσγήο, φηη δειαδή πξφθεηηαη γηα 

έλδηθν βνήζεκα ηεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο, ην νπνίν είλαη ξπζκηζηηθφ ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη φρη 

ακηγψο πνιηηηθφ, ήηνη κηα θνηλή αγσγή, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, φηη ππφ ην φλνκα 

«αγσγή» αθφκα θαη ε επηδηθαδφκελε εζηθή βιάβε, κφλν ζην φλνκα ηαηξηάδεη κε ηελ θνηλή εζηθή 

βιάβε. 
1205

 πλεπψο, νξζή είλαη ε πηνζέηεζε ηεο θξαηνχζαο άπνςεο, φηη δειαδή ε εζηθή βιάβε 

ζηελ ζπιινγηθή αγσγή έρεη θπξσηηθφ θαη φρη απνθαηαζηαηηθφ ραξαθηήξα, ρσξίο θάηη ηέηνην λα 

αληηθάζθεη κε βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην αζηηθφ καο δίθαην. 
1206

  

                                                           
1203

 Έηζη αθξηβψο ζε: ΔθΑζ 7950/1999, ΝνΒ 2000, ζ. 812, ΔθΑζ 1448/1998, ΝνΒ 1998, ζ. 1251. 

1204
 Μηραειίδνπ, Παξαηεξήζεηο ζηελ ΟιΑΠ 17/1999, ΓΔΔ 2000, ζ. 185, πνπ ηνλίδεη απηφ ην επηρείξεκα. 

1205
 Βι. ζρεηηθά θαη ηελ πξνζζήθε – αληίθξνπζε INKA – ΓΔΖ ηεο 23εο. Ηαλνπαξίνπ 2012. 

1206
 Βι. γηα ην δήηεκα απηφ, ακέζσο θαησηέξσ, ζηελ παξνχζα κειέηε. 
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II. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΚΤΡΨΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΕ ΣΟ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

εκεηψλεηαη, φηη ε επηδίσμε θπξσηηθψλ ή πξνιεπηηθψλ ζθνπψλ απφ ην ηδησηηθφ δίθαην 

ηεο απνδεκίσζεο δελ είλαη άγλσζηνο ή αζέκηηνο ζηφρνο. Άιισζηε, ππνγξακκίδεηαη πξνο ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε, φηη ζην ειιεληθφ λνκηθφ ζχζηεκα δελ είλαη πξσηφγλσξε ε επηβνιή θχξσζεο 

κέζσ απνδεκίσζεο. 
1207

  

Έηζη, αλαθέξεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο ηνπ ά. 65 Ν. 2121/1993, πνπ πξνβιέπεη, φηη 

ζε πεξίπησζε ππαίηηαο πξνζβνιήο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο αμηψλεηαη απνδεκίσζε, πνπ δελ 

κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε ηεο δηπιήο ακνηβήο γηα ηελ άδεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

πξνζβαιιφκελνπ δηθαηψκαηνο, αθφκα δειαδή θαη αλ ε πξαγκαηηθή δεκία είλαη κηθξφηεξε. Πξνο 

επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ησλ ά. 1839 επ. ΑΚ πεξί απνθιήξσζεο, 

ζηελ νπνία έλλνηα εκπεξηέρεηαη ζαθψο θπξσηηθή λνκηθή θχζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο 

δηαηάμεηο ησλ ά. 1860 επ. ΑΚ πεξί θήξπμεο ηνπ θιεξνλφκνπ σο αλαμίνπ ή γηα ηε δηάηαμε ηνπ ά. 

1911 ΑΚ πνπ ξπζκίδεη ηελ έθπησζε ηνπ θιεξνλφκνπ απφ ην επεξγέηεκα ηεο απνγξαθήο.  

Σέινο, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πνηληθήο ξήηξαο θαη ηνπ αξξαβψλα εθ 

ησλ ά. 402 ΑΚ, φπνπ έζησ θαη αλ ε δεκία ηνπ παζφληνο είλαη κεγαιχηεξε, κπνξεί ν δεκηψζαο λα 

θιεζεί λα θαηαβάιεη κεγαιχηεξε απνδεκίσζε. Απηή ζα κεησζεί κφλν θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ θαη 

κφλν αλ ζεσξεζεί ε πνηλή ππέξκεηξε - δπζαλάινγε ζχκθσλα κε ην ά. 409 ΑΚ. Σνλίδεηαη, 

ινηπφλ, εηδηθά σο πξνο ηελ πνηληθή ξήηξα, φηη έρεη ζαθψο ηνλ ραξαθηήξα ηδησηηθήο πνηλήο. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ αξξαβψλα, γηα ηνλ νπνίν ηνλίδεηαη, φηη έρεη ιεηηνπξγία πνηλήο, πνπ 

κάιηζηα ηίζεηαη επηπιένλ ηεο δεκίαο.  

Πξφθεηηαη γηα ζαθείο πεξηπηψζεηο αζηηθψλ θπξψζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί θαη 

εθαξκφδνληαη νκαιά ζην ηδησηηθφ (αζηηθφ) δίθαην, ρσξίο λα ακθηζβεηείηαη ν θπξσηηθφο ηνπο 

ραξαθηήξαο θαη ρσξίο ε εθαξκνγή ηνπο λα πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. πλεπψο, δελ πξνθχπηεη ιφγνο πεξί αλαθνινπζίαο ηεο 

θπξσηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο απνδεκίσζεο πξνο ηηο επηηαγέο θαη ηηο αξρέο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

Ε. ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΙΚΕ ΤΜΒΑΕΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ  

Με ηελ Οδεγία 87/102/ΔΟΚ 
1208

 γηα ηελ θαηαλαισηηθή πίζηε, (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

λεφηεξεο 90/88/ΔΟΚ θαη 98/7/ΔΚ), 
1209

 ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο απνζθνπνχζε αθελφο ζηε 

                                                           
1207

 Α. Πνπιηάδεο, φ.π., ζ. 28 επ. 

1208
 ΔΔ 12.2.1987, L. 42/48. 

1209
 ΔΔ 10. 3. 1990, L. 61/64 θαη EE 1.4.1998, L.101/17. 



VΗ. ΑΞΗΧΖ ΥΡΖΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΛΟΓΧ ΖΘΗΚΖ 
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δεκηνπξγία κηαο θνηλήο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο θαη αθεηέξνπ ζηελ 

εμαζθάιηζε ελφο ειαρίζηνπ (minimum) πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ. 
1210

 Οη θνηλνηηθέο 

νδεγίεο γηα ηελ θαηαλαισηηθή πίζηε ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ1 -983/7.3.1991 γηα ηελ 

θαηαλαισηηθή πίζηε (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα κε ηελ ΚΤΑ Φ1 -5353/14.2.1994 θαη 

ηέινο κε ηελ ΚΤΑ Ε1-178/13.2.2001). 
1211

 

Ζ λέα Οδεγία 
1212

 δελ εκπνδίδεη ηα θξάηε κέιε λα επεθηείλνπλ π.ρ. ηελ πξνζηαζία ηεο 

Οδεγίαο θαη ζε θαηεγνξίεο πηζηνιεπηψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ θαηαλαισηή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίαο, θαηά ηελ νπνία, «θαηαλαισηήο» ζεσξείηαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

επηδηψθεη κε ηε ζχκβαζε πίζησζεο ζθνπνχο άζρεηνπο κε ηελ εκπνξηθή, επηρεηξεκαηηθή ή 

επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα (άξζξν 3 ζηνηρ. α). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην 

γεξκαληθφ δίθαην, 
1213

 ην νπνίν θαηά ηελ ελζσκάησζε ηεο λέαο Οδεγίαο δηαηεξεί ηε ξχζκηζε ηεο 

§ 507 ηνπ γεξκαληθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα, ε νπνία πξνζηαηεχεη θαη ηνπο λένπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο, αλ θαη ε Οδεγία δελ πεξηέρεη ζρεηηθή ξχζκηζε.  

Ο λνκνζέηεο ηνπ Ν. 2251/1994 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή νξίδεη π.ρ. ζην άξζξν 

1 § 4 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3587/2007) επξχηεξα ηελ έλλνηα ηνπ θαηαλαισηή, 

πεξηιακβάλνληαο ζε απηήλ θάζε «ηειηθφ απνδέθηε» 
1214

 θαη επίζεο ηνλ εγγπεηή ππέξ ηνπ 

θαηαλαισηή. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ν Έιιελαο λνκνζέηεο έρεη ηελ επρέξεηα λα κελ αθνινπζήζεη 

                                                           
1210

 Α. Γεσξγηάδεο , Δλνρηθφ Γίθαην, Δηδηθφ Μέξνο ηφκ. Η, 2004, § 42 αξ. 2, B. Υξηζηηαλφο, Κνηλνηηθφ δίθαην 

πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, 1997, ζ. 106, Κιαβαλίδνπ, Καηαλαισηηθά Γάλεηα, 1997, ζ. 96 επ.·Hoffmann, Die 

Reform der Verbraucherkreditrichtlinie (87/102/EWG), 2007, ζ. 24 επ. 

1211
 Βι. Υξηζηνπνχινπ, Καηαλαισηηθή πίζηε, ζε: Γίθαην Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ ΗΗ (επηκ. Γνχβιε/Μπψινπ), 

2008, ζει. 972, Παπατσάλλνπ, Ζ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ζην νπζηαζηηθφ επξσπατθφ δίθαην ηεο θαηαλαισηηθήο 

πίζηεο, 2007, ζει. 106 ζεκ. 5. 

1212
 Siems, Die neue Verbraucherkreditrichtlinie und ihre Folgen, EuZW 2008, ζει. 455, Gsell/Schellhase, 

Vollharmonisierte Verbraucherkreditrecht – Ein Vorbild fυr die weitere europaische Angleichung des 

Verbrauchervertragsrechts?, JZ 2009, ζει. 21. 

1213
 Βι. ηνλ γεξκαληθφ λφκν ηεο 29εο Ηνπιίνπ 2009: Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des 

zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterlichtlinie sowie zu Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und 

Rückgaberecht. 

1214
 Φ. Γσξήο, Ο ραξαθηεξηζκφο αληηζπκβαιινκέλσλ ηξαπεδψλ σο θαηαλαισηψλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο απφ θαηαρξεζηηθνχο γεληθνχο φξνπο ζπλαιιαγψλ, ΝνΒ 52, 729 επ. Πεξάθεο, ζε: Γίθαην 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (επηκ. Δ. Αιεμαλδξίδνπ), 2008, άξζξ. 1 αξ. 19, θαη ν ίδηνο, Ζ έλλνηα ηνπ θαηαλαισηή 

θαηά ην λέν λφκν 2251/1994, ΓΔΔ 1995, ζει. 32, Η. Γέιιηνο, Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζχζηεκα ηνπ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, Ο θαηαλαισηήο σο ππνθείκελν έλλνκεο πξνζηαζίαο, 2005, ζ. 40. 
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ηελ ίδηα πνιηηηθή ελαξκφληζεο πνπ αθνινχζεζε ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο ησλ 

θνηλνηηθψλ νδεγηψλ πιήξνπο ελαξκφληζεο, 
1215

 δειαδή ηελ απηνχζηα κεηαθνξά ηεο λέαο 

Οδεγίαο, αιιά λα επεθηείλεη ηελ πξνζηαζία ηεο Οδεγίαο ζε θαηεγνξίεο πηζηνιεπηψλ πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο, π.ρ. ζε άπεηξνπο επαγγεικαηίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

πεξηνξηζζεί ην θαηλφκελν ηεο χπαξμεο «πνιιψλ ελλνηψλ» 
1216

 ηνπ θαηαλαισηή ζην ειιεληθφ 

δίθαην.

                                                           
1215

 Πξφθεηηαη γηα ηελ Οδεγία 2002/65/ΔΚ γηα ηελ παξνρή απφ απφζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

Οδεγία 2005/29/ΔΚ γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4α 

θαη 9α έσο 9ζ αληηζηνίρσο ηνπ Ν. 2251/1994. Βι. ζρεηηθά Αιεμαλδξίδνπ, Ο ηξνπνπνηεκέλνο λφκνο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή απφ ηε ζθνπηά ελφο εκπνξηθνιφγνπ, ΝνΒ 55, ζει. 1501 επ., Γεζπνηίδνπ, ζε: Γίθαην 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (επηκ. Δ. Αιεμαλδξίδνπ), 2008, άξζξ. 4α ζεκ. 2, Γεινχθα – Ηγγιέζε, ζε: Γίθαην 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (επηκ. Δ. Αιεμαλδξίδνπ), 2008, άξζξ. 9, 9α – 9ζ αξ. 70 επ. 

1216
 Α. Πειιέλε - Παπαγεσξγίνπ, Σν δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2251/1994 (φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

3587/2007) επί ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, ΥξεΓηθ 2009, ζει. 6 επ. θαη Α. Πειιέλε - Παπαγεσξγίνπ, Ζ λέα Οδεγία 

2008/48/ΔΚ γηα ηηο θαηαλαισηηθέο ζπκβάζεηο, ΝνΒ 2010, ζει. 275 επ. θαη ηδίσο 278. 
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 VII . ΣΑΞΙΔΙΨΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ (Π.Δ. 339/1996)  

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

 ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο εζηηάδνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ έξεπλα ηεο 

επζχλεο ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο ή κε εθπιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ. Με 

άιια ιφγηα, ε έξεπλα καο επηθεληξψλεηαη, θαηαξράο, ζην δήηεκα ησλ δεκηψλ πνπ 

απνθαζίζηαληαη θαη, ζηε ζπλέρεηα, αλαθεξφκαζηε ζηηο πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκνχ ή απαιιαγήο 

απφ ηελ επζχλε.  

Β. ΖΗΜΙΕ ΠΟΤ ΑΠΟΚΑΘΙΣΑΝΣΑΙ  

1. ΤΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 

Ζ αμίσζε απνδεκίσζεο θαηά ην ά. 5 π.δ. 339/1996 πεξηιακβάλεη θάζε ζεηηθή θαη 

απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθαιείηαη ζηα πεξηνπζηαθά θαη πξνζσπηθά αγαζά ηνπ πειάηε - ηνπξίζηα 

απφ ηελ καηαίσζε ή ηελ πιεκκειή εθπιήξσζε ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ. Απνθαηαζηαηέα 

θξίλεηαη π.ρ. ε δεκία ηνπ πξνζψπνπ πνπ αγνξάδεη εμνπιηζκφ γηα ζαιάζζην ζθη, ελψ ηειηθά ην 

παθέην ζεξηλψλ δηαθνπψλ καηαηψλεηαη νξηζηηθά, ε δεκία απφ ηα κεηαθνξηθά έμνδα κεηάβαζεο 

ζηνλ ρψξν αλαρψξεζεο, ε δεκία ιφγσ απψιεηαο απνζθεπψλ, ηξαπκαηηζκνχ (ζεηηθέο δεκίεο) 

θ.ν.θ.  

2. ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ  

Όζνλ αθνξά ηελ κε πεξηνπζηαθή δεκία, ηίζεηαη ην δήηεκα, θαηά πφζνλ ε ζρεηηθή αμίσζε 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ζεκειηψλεηαη, θαηά ηελ ΑΚ 299, απηνηειψο ζηε 

δηάηαμε ηνπ ά. 5 π.δ. 339/1996 ή ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε θνξά επίθιεζε, είηε ηεο ΑΚ 932 

(αδηθνπξαμία πνπ ζπληζηά πξνζβνιή ηεο πγείαο, ηηκήο θιπ. ηνπ ζχκαηνο), είηε ηεο ΑΚ 59 

(πξνζβνιή πξνζσπηθφηεηαο). 
1217

 Οξζφηεξε είλαη ε επίθιεζε κηαο εηδηθήο δηάηαμεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ε εζηθή βιάβε, δεδνκέλνπ φηη ε αζέηεζε ελνρηθήο ππνρξέσζεο, 

απφ κφλε ηεο δελ δηθαηνινγεί επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο.  

Παξά ηαχηα, ην ΓΔΚ έθξηλε, φηη ε δηάηαμε ηνπ ά. 5 ηεο Οδεγίαο 90/314/ΔΟΚ εξκελεχεηαη 

έηζη, ψζηε λα ζεκειηψλεη δηθαίσκα ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ζε 

                                                           
1217

 Σν γεξκαληθφ δίθαην (BGB 65 1f § 2), πέξαλ ηεο αμίσζεο πξνο απνδεκίσζε ηνπ θαηαλαισηή ζε πεξίπησζε κε 

εθηέιεζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή θαη δηθαίσκα εχινγεο απνδεκίσζεο 

ιφγσ απνηπρίαο ησλ δηαθνπψλ.  
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πεξηπηψζεηο κε εθηέιεζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
1218

 Τπνζηεξίδεηαη, ινηπφλ, 

φηη ε λνκνινγηαθή απηή θαηεχζπλζε ηνπ ΓΔΚ καο ππνρξεψλεη λα δερζνχκε φηη κε βάζε ην ά. 5 

ηνπ π.δ. 339/1996 ζεκειηψλεηαη αμίσζε απνθαηάζηαζεο ηεο εζηθήο βιάβεο, δπλάκεη «ζχκθσλεο 

κε ηελ Οδεγία εξκελείαο» ηεο δηάηαμεο απηήο, απφ ηελ νπνία (εξκελεία) ζπλάγεηαη φηη ε εζηθή 

βιάβε πεξηιακβάλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο δεκίαο ζηελ παξαπάλσ δηάηαμε.  

Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ -  ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΘΤΝΗ  

 Ζ απνδεκίσζε γηα ηηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κε εθηέιεζε ή ηελ πιεκκειή 

εθηέιεζε ησλ παξνρψλ ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ πεξηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πεξί επζχλεο 

δηαηάμεηο ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο δεζκεχνπλ ηε ρψξα καο θαη δηέπνπλ ηηο ελ ιφγσ 

παξνρέο (ά. 5 § 2 πεξ. γ΄ π.δ. 339/1996), φπσο είλαη ε χκβαζε ηεο Βαξζνβίαο ηνπ 1929 γηα ηηο 

δηεζλείο ελαέξηεο κεηαθνξέο, ε χκβαζε ηεο Βέξλεο ηνπ 1961 γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο 

κεηαθνξέο, ε χκβαζε ησλ Αζελψλ ηνπ 1974 γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ε χκβαζε ησλ 

Παξηζίσλ ηνπ 1962 γηα ηελ επζχλε ησλ μελνδφρσλ. 

 Πεξαηηέξσ, ε ελ ιφγσ απνδεκίσζε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί θαη ζπκβαηηθά, εθηφο βέβαηα 

αλ πξφθεηηαη γηα δεκίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζσκαηηθέο βιάβεο (ά. 5 § 2 πεξ. δ΄). Ο 

πεξηνξηζκφο, θαηά ηελ ίδηα ξχζκηζε, πξέπεη λα είλαη εχινγνο. Σέινο, θαηά ηε ξχζκηζε ηνπ ά. 5 § 

4, «ν θαηαλαισηήο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί γξαπηψο, άλεπ ππαηηίνπ βξαδχηεηαο, ζην 

ζπγθεθξηκέλν παξέρνληα ππεξεζίεο θαζψο θαη ζην δηνξγαλσηή θαη/ή ηνλ πσιεηή, θάζε 

ειάηησκα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο πνπ δηαπηζηψλεηαη επί ηφπνπ απφ απηφλ. ηε 

ζχκβαζε πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο θαη επαθξηβήο κλεία ηεο ππνρξέσζεο απηήο». Παξαβίαζε ηεο 

ππνρξέσζεο απηήο εθ κέξνπο ηνπ θαηαλαισηή - ηνπξίζηα δχλαηαη λα έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο 

ζην πξφζσπφ ηνπ, φπσο ηελ απαιιαγή ηνπ δηνξγαλσηή θιπ. απφ ηελ επζχλε ηνπ ή, 

ελδερνκέλσο, ηνλ πνζνηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο θαηφπηλ πξνβνιήο απφ ηνλ ππεχζπλν 

ηεο έλζηαζεο νηθείνπ πηαίζκαηνο σο πξνο ηελ έθηαζε ηεο δεκίαο (ΑΚ 300 § 1).  
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 Τπφζεζε C-168/2000 Leitner θαηά TUI Deutschland, ΔΔΔπξΓ 2002, ζ. 391 επ., κε ζρφιην Γέιιηνπ. 
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ΑΝΣΙ ΕΠΙΛΟΓΟΤ  

 Φζάζακε ζην ηέινο ηεο έξεπλάο καο, έρνληαο λα αληηκεησπίζνπκε έλα απφ ηα πην 

αθαλζψδε δεηήκαηα, θαζψο ε δηεξεχλεζή ηνπ, αθφκε θαη κφλν ζην πιαίζην ηνπ αζηηθνχ 

δηθαίνπ, είλαη δπζρεξέζηαηε. Σν παξαδνζηαθφ αζηηθφ δίθαην δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζεη ζην ζχλνιφ ηνπο φια ηα πξνβιήκαηα πξνζβνιψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Έρνληαο 

πιήξε επίγλσζε, φηη ε ζπλαγσγή γεληθφηεξσλ πνξηζκάησλ δελ ζα ήηαλ εθηθηή, εληνχηνηο, αο 

κνπ επηηξαπεί λα δηαηππψζσ κεξηθέο ζθέςεηο.  

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, κε ηελ 

αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ρσξίο ηελ νπνία ε δσή είλαη πνιιέο θνξέο πνιπηέιεηα γηα απηνχο πνπ 

ηα ζηεξνχληαη. Αμίεο, ίζσο, απηνλφεηεο, φπσο ε δεκνθξαηία, ε ειεπζεξία, ην δηθαίσκα ζηε δσή, 

ζηε ζεκεξηλή επνρή έρνπλ αξρίζεη λα ράλνπλ ηελ ζεκαζία ηνπο θαη απφ απηνλφεηα 

κεηαηξέπνληαη ζε δεηνχκελν.  

Ζ δηαζθάιηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν δηαβίσζεο θαη ηελ 

πνηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη κηα θνηλσλία. Αληηθαηνπηξίδεη γεληθά ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

νξγάλσζή ηεο. Σν δηθαητθφ ζχζηεκα κηαο θνηλσλίαο, πνπ θηινδνμεί λα νλνκάδεηαη 

«επλνκνχκελε», πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε επάιιειε απηψλ ζρέζε ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηνλ ζεβαζκφ ζηηο αλζξψπηλεο αμίεο θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα 

θαη ειεπζεξίεο, θαζψο θαη απφ ηελ αμίσζε ίζεο θαη ηζφλνκεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

Αμίεο φπσο ηζφηεηα, ηζνλνκία, δηθαηνζχλε δελ είλαη θαηαθηήζεηο ηεο επνρήο καο. 

Απνηεινχλ ηε ζπλέρηζε κηαο καθξάο ηζηνξίαο ζηνλ ρψξν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε 

θαζηέξσζε ησλ νπνίσλ έγηλε ζε κηα επνρή, φπνπ νη άλζξσπνη δελ πεξηνξίδνληαλ ζηελ ιεθηηθή 

απιψο δηαηχπσζε ελλνηψλ θαη ζεσξηψλ, αιιά πξνέβαηλαλ θαη ζηελ θαηαζηαηηθή, γξαπηψο 

κάιηζηα, αλαγλψξηζε θαη θαηνρχξσζή ηνπο γηα ηελ νπζηαζηηθή ππεξάζπηζε ζεκειησδψλ αμηψλ.  

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη ζχγρξνλεο λνκηθέο θαη ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο αληινχλ 

ηελ ηζρχ ηνπο απφ ην αξραίν ειιεληθφ δίθαην. Γεδνκέλνπ φηη ε έλλνηα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ δελ είλαη ζηαηηθή, ην ζεκεξηλφ δηθαητθφ καο ζχζηεκα έρεη δηεπξχλεη ην πεδίν 

πξνζηαζίαο θαη ελλνηνινγηθήο ηνπνζέηεζεο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη έρεη ζπκπεξηιάβεη 
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θαη λέεο ειεπζεξίεο, έηζη ψζηε λα πξνιακβάλνληαη λέεο παξαβηάζεηο θαη λα πξνσζείηαη ν 

εμαλζξσπηζκφο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. 
1219

  

Ζ πξννδεπηηθή εηζαγσγή ελφο αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ζην δηεζλέο δίθαην κε θέληξν ηνλ 

άλζξσπν ήηαλ απηή πνπ νδήγεζε ζηελ ηεξάξρεζε ηεο δηεζλνχο έλλνκεο ηάμεο. Ο ξφινο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ππήξμε θαη ζπλερίδεη λα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο σο πξνο ηε 

δνκηθή απηή εμέιημε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. 
1220

 ην πιαίζην ηεο δηεζλνχο δηθαηνηαμίαο θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ Δπξσπατθή ηεο θιίκαθα, ην δήηεκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηεο 

πξναγσγήο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο, πέξαζε, ζηαδηαθά θαη δχζθνια, απφ ηνλ ρψξν ηεο 

νξακαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ δηθαίνπ ζην πεδίν ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο πνιηηηθήο, άιινηε σο 

δηεθδίθεζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, σο θαηάθηεζε ιατθψλ αγψλσλ θαη απηνδηάζεζεο. Πξάγκαηη,  

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αλαδείρζεθε ζε νπζηψδεο ζηνηρείν εζληθήο πνιηηηθήο 

θαη πξνηεξαηνηήησλ πνιηηηθνχ θαη λνκηθνχ ραξαθηήξα, είηε εθιεθζεί σο δηάζηαζε ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ, είηε αθφκε, ζε νηθνπκεληθφ επίπεδν, ζεσξεζεί σο ζπζηαηηθφ 

ζεκέιην ηεο λέαο αλαδπφκελεο επξσπατθήο δεκφζηαο ηάμεο.  

Βέβαηα, απφ ηε βαζηθή αξρή ηεο «κε επέκβαζεο ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηνπ θξάηνπο», 

πνπ επεξέαδε θαζνξηζηηθά ηε δηεζλή ζπκπεξηθνξά ησλ Κπβεξλήζεσλ, γηα δεθαεηίεο ηελ 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, έλαληη θαηαζηάζεσλ ζνβαξψλ παξαβηάζεσλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ, κέρξη ηελ απνδνρή ηεο «ζεκηηήο αλάκεημεο» θαη ηνπ «λφκηκνπ ελδηαθέξνληνο» ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο, ρξεηάζηεθε πνιχρξνλε θπνθνξία θαη σξίκαλζε, θαζψο θαη κηα ηζηνξηθή 

ζπγθπξία αλαηξνπήο δεδνκέλσλ θαη αληηιήςεσλ αθφκε θαη ζηνλ επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν 

ηεο Δπξψπεο.
1221

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ζεζκηθψλ εθθξάζεσλ γηα ηελ πξναγσγή 

θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηελ Δπξψπε, ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Αθξηθή, 

νδεγεί ζηε δηαηχπσζε δχν παξαηεξήζεσλ θαη κηαο δηαπίζησζεο: Πέξα απφ ηελ 

νηθνπκεληθφηεηά ηνπ, ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ παξνπζηάδεηαη, ζήκεξα, κε 
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 Βι. επίζεο γηα ηελ εμσεδαθηθή εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ηα δεηήκαηα απηά ζε: Λ. Α. 

ηζηιηάλν, Ζ αλζξψπηλε δηάζηαζε ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Αιιειεπηδξάζεηο γεληθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2010, ζει. 41 επ. 

1220
 L. A. Sicilianos, “The classification of obligations and the multilateral dimension of the relations of international 

responsibility”, EJIL 2002, ζει. 1127-1145. D. Anzilotti, Cours de droit international, (κεη. G. Gidel), η. Η, 1929, 

ζει. 467. 

1221
 . Πεξξάθεο, Γηάζηαζεηο ηεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, Αζήλα -Κνκνηελή, 2009, 

ζει. 1, 2 θαη 266. 
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δηαζηάζεηο κεηαβαιιφκελεο γεσκεηξίαο. Ζ απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη 

– θαη δελ κπνξεί λα είλαη –νκνηφκνξθε ή αλάινγε ζε φιν ηνλ θφζκν, αθνχ ζε απηφ ζπκβάιινπλ 

πνιιαπινί ηζηνξηθνί, πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί, θηινζνθηθνί, πνιηηηζηηθνί θαη άιινη 

παξάγνληεο. Απηφ, φκσο, δελ πξέπεη λα ππνρξεψλεη ζε ππνρψξεζε ηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνπκεληθήο ηδενινγίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ καρεηηθή πξνψζεζε ηεο 

ζχγθιηζεο, πξνο ηελ θαζηέξσζε κηαο δηεζλνχο δεκφζηαο ηάμεο, ζε φιεο ηηο ρψξεο.  

ηελ επνρή καο, πνπ ε αμία ηνπ αλζξψπνπ σο αηνκηθήο παξνπζίαο θζίλεη θαη έρεη 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ απξφζσπε κάδα θαη ηελ παξαγσγηθή κεραλή, ζε κία επνρή πνπ ν 

άλζξσπνο έρεη απνθηήζεη λννηξνπία ηέηνηα, πνπ αλάγεη απιά ζηνηρεία εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο ζε 

ππέξηαηε νπζία θαη αμία δσήο, ζα πξέπεη λα αληηζηαζνχκε ζε απηφ ην ξεχκα θαη λα 

επηδηψμνπκε, ν θαζέλαο κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο, πςειά ηδαληθά, γηα λα ζπκβάιινπκε, σο άμηνη 

ζπλερηζηέο ηεο καθξάο καο παξάδνζεο ζηελ θαζηέξσζε κηαο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο πνπ λα 

βαζίδεηαη ζηηο πγηείο αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη θπξίσο ζην ζεβαζκφ ηεο 

αλζξψπηλεο αμίαο θαη πξνζσπηθφηεηαο.  

Καίηνη ε επίηεπμε ηέηνησλ ζηφρσλ δείρλεη νπηνπηθή, ηδίσο εάλ ιάβνπκε ππφςε ηηο 

πνιιαπιέο «εζηίεο θηλδχλσλ» πνπ απεηινχλ ηελ πξνζσπηθφηεηά καο ζηελ ζχγρξνλε επνρή, 

αμίδεη ηνπιάρηζηνλ λα πξνβιεκαηηζηνχκε θαη λα αλαζηνραζηνχκε πψο ζα εμαζθαιίζνπκε έλα 

πξάγκαηη αλζξσπνθεληξηθφ δηθαητθφ ζχζηεκα, αθνχ ππξήλαο φισλ ησλ δηθαησκάησλ δελ παχεη 

λα είλαη πάληα ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε αμία ηνπ αλζξψπνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αο κελ 

ιεζκνλνχκε, φηη ηπρφλ λνκηθή πξνζηαζία επηκέξνπο εθδειψζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ρσξίο ε 

πξνζηαζία απηή λα ζηνηρείηαη κε ηελ ζε νληνινγηθφ επίπεδν ζσξάθηζή ηεο, δελ παχεη λα είλαη 

«γξάκκα θελφ», ρσξίο νπζηαζηηθφ αληίθξπζκα. Ο γφληκνο απηφο δηάινγνο κεηαμχ «δένληνο» θαη 

«είλαη» απνηειεί φρη κφλν ηελ αθεηεξία αιιά θαη ηνλ ηειηθφ ζθνπφ γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πιέγκαηνο πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηάο καο, θάηη πνπ ζίγνπξα απέρεη απφ 

απιφ επρνιφγην. 
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