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Προϋποθέσεις προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης
Ο θεσμός της προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης προ

βλέπεται μέσα στο ρυθμιστικό πλαίσιο των άρθρων 731-738 Κ.Πολ.Δ.
Τα άρθρα 731 και 732 περιέχουν το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την
προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, το οποίο συμπληρώνεται και από
τις γενικές διατάξεις των ασφαλιστι κών μέτρων που περιέχονται στα
άρθρα 682 επ. Κ.Πολ.Δ. Τα άρθρα 733-738 περιέχουν ορισμένα ειδικά
θέματα προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης και συγκεκριμένα τα
άρθρα 733-734 αναφέρονται στα ασφαλιστικά μέτρα σε κάθε είδους
υποθέσεις νομής και κατοχής. Το άρθρο 736 στην αναστολή αποφάσεων
γενικής συνέλευσης σωματείων ή συνεταιρισμών και τα 737-738
ασφαλιστικά μέτρα σφραγίσεως, αποσφραγίσεως, απογραφής και
δημοσίας καταθέσεως.

Ασφαλιστικά μέτρα σε κάθε είδους υποθέσεις νομής και
κατοχής

Σύμφωνα με το άρθρο 733 Κ.Πολ.Δ. ασφαλιστικά μέτρα σε
κάθε είδους υποθέσεις νομής ή κατοχής διατάσσονται από το
Ειρηνοδικείο, έστω και αν αρμόδιο για την εκδίκαση της τα κτικής
αγωγής είναι κατ1 άρθρο 16 αρ. 13 του Κ.Πολ.Δ. το Μο νομελές
Πρωτοδικείο. Κατά τη συζήτηση όμως της τακτικής αγωγής μπορούν να
διαταχθούν και από το Δικαστήριο αυτής κατ' άρθρο 686 παρ.5 εδ.α
Κ.Πολ.Δ.

Αν πρόκειται για ακίνητο, τοπικώς αρμόδιο για την εκδί καση
της αιτήσεως λήψεως ασφαλιστικών μέτρων νομής είναι το Ειρηνοδικείο
της τοποθεσίας του ακινήτου (άρθρο 29 του Κ.Πολ.Δ.), αν πρόκειται για
κινητό, αρμόδιο είναι είτε το- Δικαστήριο της κατοικίας του καθού η



αίτηση, είτε του τόπου όπου βρίσκονται τα κινητά ως το εγγύτερο κατ'
άρθρο 683 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ. Δικαστήριο στον τόπο εκτελέσεως της
απο φάσεως.

Με τον ν.4182/2013 που ισχύει από 11/11/13 έγιναν εσω
τερικές τροποποιήσεις στον ίδιο τον α.ν. 2039/39 και το άρθρο 125§2
του τελευταίου που ορίζει ότι επί περιουσίας κοινωφε λών ιδρυμάτων
ασφαλιστικά μέτρα λαμβάνει το μονομελές Πρωτοδικείο και κατ' έφεση
Πρόεδρος Εφετών φαίνεται να έ μεινε ατροποποίητη.

3/ Εξαιρέσεις από τους γενικώς επί ασφαλιστικών μέτρων
ισχύοντες κανόνες στα ασφαλιστικά μέτρα περί νομής και κα τοχής

α) Κατ' εξαίρεση του γενικού κανόνα του άρθρου 687
ΚΠολΔ., που ορίζει ότι σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή όταν
επίκειται άμεσος κίνδυνος, το Δικαστήριο μπορεί να συ ζητήσει την
αίτηση και χωρίς κλήτευση εκείνου κατά του οποί ου απευθύνεται, στα
ασφαλιστικά μέτρα περί νομής ή κατοχής επιδίδεται πάντοτε αντίγραφο
της αίτησης με επισημείωση της πράξης που ορίζει τόπο κατ' χρόνο για
τη συζήτηση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση (άρθρο 734
παρ. 1 ΚΠολ-

β) Κατ' εξαίρεση του άρθρου 690 παρ. 2 του ΚΠολΔ που
ορίζει ότι ο Ειρηνοδίκης δικάζει την αίτηση χωρίς τη σύμπρα ξη
Γραμματέα εκτός αν κρίνει αναγκαία την τήρηση των Πρα κτικών, στα
ασφαλιστικά μέτρα περί νομής ή κατοχής ο Ειρη νοδίκης δικάζει
πάντοτε με σύμπραξη Γραμματέα που τηρεί Πρακτικά.

γ) Τέλος, κατ' εξαίρεση του άρθρου 692 παρ. 4 που ορίζει ότι
τα ασφαλιστικά μέτρα δεν πρέπει να συνίστανται στην ικα νοποίηση του
δικαιώματος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή η διατήρηση, στα
ασφαλιστικά μέτρα περί νομής ή κατοχής η παραπάνω ρύθμιση
κάμπτεται αφού από τη διάταξη του άρ θρου 734 παρ. 2 επιτρέπεται
μεταξύ των άλλων να επιδικαστεί η νομή ή κατοχή σε κάποιον από τους
διαδίκους (Μ. Πρ. Χαλ. 205/1974 ΝοΒ 22, 959 επ).

4/ Τρόποι προσβολής της νομής
Κατά τον νόμο (ΑΚ 984 παρ. 1), η νομή προσβάλλεται με

αποβολή ή διατάραξη του νομέα παράνομα και χωρίς τη θέ- λησή του.
Αποβολή είναι κάθε πράξη που συνεπάγεται για το νομέα

ολική ή μερική απώλεια της νομής του. Αποτελεί καθολική προσβολή



της νομής, αφού συνεπεία αυτής ο νομέας στερείται πλήρως τη φυσική
εξουσία έστω και σε μέρος του πράγματος.

Διατάραξη είναι κάθε παρεμπόδιση ή παρακώλυση της
φυσικής εξουσίας πάνω στο πράγμα που δε φτάνει μέχρι την αποβολή.
Αποτελεί μερική προσβολή της νομής, γιατί ο νομέας δεν στερείται
πλήρως τη φυσική εξουσία, αλλά παρακωλύεται σε κάποια από τις
εκδηλώσεις της, δηλαδή σε κάποια από τις χρησιμότητες του πράγματος.
Η διατάραξη μπορεί να επέλθει με πράξη, όταν αυτός που διαταράσσει
είτε ενεργεί επάνω στο πράγμα (λ.χ. περνά μέσα από ξένο χωράφι), είτε
εμποδίζει το νομέα από το να ενεργήσει πάνω στο πράγμα του (λ.χ. να α
ντλήσει νερό από το πηγάδι του), ή με παράλειψη όταν παρα λείπει να
ενεργήσει πράξεις που οφείλει (λ.χ. να κατασκευάσει τη στέγη του κατά
τρόπο ώστε τα νερά της βροχής να μην πέ φτουν στο κτήμα του γείτονα,
ΑΚ 1026).

Τα όρια μεταξύ αποβολής και διαταράξεως δεν είναι α πόλυτα
σαφή. Κριτήριο κατά τη θεωρία πρέπει να είναι αν με την προσβολή της
νομής ο προσβολέας θεμελίωσε για τον εαυτό του οποιαδήποτε μορφή
νομής (καθολική νομή, οιονεί νομή, νομή μέρους πράγματος, συννομή).

Το πεδίο όπου κατ'εξοχήν παρουσιάζεται η διατάραξη της
νομής είναι η σχέση γειτονίας μεταξύ ακινήτων ή διαμερισμά των.
Πρόκειται για διαφορές του γειτονικού δικαίου (ΑΚ 1003- 1032) λ.χ.
ενοχλήσεις από ανεπίτρεπτες εκπομπές (1003 ΑΚ), από εγκατάσταση
επιβλαβών εγκαταστάσεων (ΑΚ 1004), από σκάψιμο σε βάθος με
κίνδυνο το γειτονικό ακίνητο να στερηθεί του απαιτουμένου ερείσματος
( ΑΚ 1007), από κίνδυνο πτώσης οικοδομής (1006 ΑΚ) κλπ.

Η απλή αμφισβήτηση της νομής δεν αποτελεί διατάραξη. Στην
περίπτωση αυτή ο νομέας έχει στη διάθεση του για την αναγνώριση της
νομής του την αναγνωριστική αγωγή (70 Κ.ΠόλΔ.).

Α. Αίτηση σε περίπτωση αποβολής από τη νομή
α/ Ενεργητική νομιμοποίηση
Την αίτηση νομιμοποιείται να ασκήσει: α) ο νομέας κατά τον

χρόνο της αποβολής, χωρίς να είναι αναγκαίο να είναι καλής πίστεως και
χωρίς να ενδιαφέρει ο τρόπος κτήσεως απ' αυτόν της νομής (ΑΠ 1141/01
Ελ.Δ 45, 471) β) ο κληρονόμος του νομέα, έστω κι αν δεν είχε αποκτή
σει τη φυσική εξουσία στο πράγμα πριν από την αποβολή (983 ΑΚ)



γ) ο νομέας μέρους πράγματος ήτοι αυτός που ασκεί φυ σική
εξουσία σε μέρος πράγματος εφόσον αυτό είναι εξωτερικά διακριτό και
είναι υλικά δυνατή η χωριστή εξουσία σ1 αυτό (άρθρο 993 ΑΚ, ΑΠ
1417/02 Ελ.Δ/νη 44, 1,84)

δ) ο συννομέας και κατά τρίτων και κατά των λοιπών
συννομέων (ΑΚ 994)

ε) ο οιονεί νομέας (996 ΑΚ), αυτός δηλαδή που ασκεί φυσική
εξουσία στο πράγμα διανοία εμπραγμάτου δικαιούχου στ) ο κάτοχος
(997 ΑΚ) κατά τρίτων.

Δεν νομιμοποιείται ο βοηθός νομής, δηλαδή αυτός που-
βοηθεί το νομέα στην άσκηση φυσικής εξουσίας πάνω στο πράγμα,
εφόσον βρίσκεται σε σχέση οικιακής ή υπηρεσιακής εξαρτήσεως ως
προς τον νομέα και οφείλει να ακολουθεί ως προς το πράγμα τις οδηγίες
του (λ.χ οικιακή βοηθός ως προς τα έπιπλα του σπιτιού, εργάτης ως προς
τα μηχανήματα του εργο στασίου).

β/ Παθητική νομιμοποίηση
Παθητικώς νομιμοποιείται εκείνος που απέβαλε το νομέα από

τη νομή του, καθώς και οι καθολικοί διάδοχοι του προ- σβολέα. Ο
ειδικός διάδοχος του προσβολέα νομιμοποιείται μό νον αν κατά το χρόνο
κτήσης της νομής γνώριζε το ελάττωμα αυτό της νομής.

γ/ Περιεχόμενο της αίτησης
Αναγκαία στοιχεία της αίτησης του νομέα που αποβλήθη κε

από τη νομή είναι: α) η νομή του αιτούντος κατά τον χρόνο της
αποβολής (ΑΠ 202/05 Ελ. Δ/νη 47,503, β) η περιγραφή του επιδίκου
αντικειμένου από το οποίο έγινε η αποβολή, δηλαδή ο προσδιορισμός
του κατά θέση, έκταση και όρια κατά τρόπο σαφή, ώστε να μην υπάρχει
αμφιβολία για την ταυτότητα του (ΑΠ 204/08 Ελ.Δ/νη 49,1617) χωρίς
να είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός των πλευρικών του διαστάσεων,
εφόσον και χωρίς το στοιχείο αυτό δεν δημιουργείται αμφιβολία για την
ταυτότητα του (ΑΠ 1955/08 Ελ. Δ/νη 50,165), γ) η παράνομη και χωρίς
τη θέληση του αιτούντα νομέα αποβολή από τη νομή από τον καθού, ο
οποίος απέκτησε τη νομή και τη διατηρεί κα τά τον χρόνο άσκησης της
αίτησης (Εφ. Αθ. 818/09), δ) η ύ παρξη επείγουσας περίπτωσης.
Επείγουσα περίπτωση συντρέχει όταν υπάρχει ανάγκη προσωρινής
απόλαυσης του ασφαλιστέου δικαιώματος από τον φερόμενο ως
δικαιούχο αυτού, γιατί με την πάροδο του χρόνου πρόκειται να επέλθει



βλάβη οποιασδή ποτε φύσης στην υλική φύση του αντικειμένου είτε στο
δικαι ούχο. Επικείμενος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ο οποίος αν δεν
αποτραπεί θα καταστεί ανέφικτη η πραγμάτωση της αναγκα στικής
εκτέλεσης κατά του καθού οφειλέτη μετά την περάτωση της
διαγνωστικής δίκης κατά την απόκτηση εκτελεστού τίτλου από τον
αιτούντα δανειστή, ε) αίτημα να αναγνωριστεί προ σωρινά νομέας και
να υποχρεωθεί ο καθού να αποδώσει τη νο μή του πράγματος στον
αιτούντα με τη βίαιη αφαίρεσή του από τον καθού, προκειμένου δε για
ακίνητο, η αποβολή του από αυτό ή μέρος αυτού και η εγκατάσταση του
αιτούντος σ' αυτό (ΑΠ 1577/03 Ελ.Δ/νη 46,1653, Εφ. Πειρ. 330/95 Ελ.
Δ 37,1427), στ) αίτημα να παύσει ο καθσύ να προσβάλει τη νομή του αι
τούντα στο μέλλον με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπι κής
κράτησης κατ' άρθρο 947 ΚΠολ.Δ.

Β.Αίτηση σε περίπτωση διατάραξης της νομής
Για την άσκησή της νομιμοποιούνται ενεργητικά και πα

θητικά τα ίδια πρόσωπα που κατά τα παραπάνω νομιμοποιού νται και
για την άσκηση αίτησης σε περίπτωση αποβολής από τη νομή.

α/ Περιεχόμενο της αίτησης
Στοιχεία της περί διαταράξεωςτης νομής αίτησης είναι: α)

νομή του αιτούντος κατά τον χρόνο της διαταράξεως και της επίδοσης
της αίτησης (ΑΠ 1717/06 Ελ.Δ 48,184), β) η περιγρα φή του επιδίκου
αντικειμένου, γ) η προσβολή της νομής από τον καθού με διατάραξη που
έγινε παρανόμως και χωρίς τη θέ ληση του νομέως, καθώς και
περιγραφή των διαταρακτικών πράξεων, δ) ύπαρξη επείγουσας
περίπτωσης, ε) αίτημα να ανα γνωρισθεί προσωρινά νομέας και να
παύσει ο καθού να διατα ράσσει τη νομή του αιτούντος στο μέλλον με
απειλή, κατ1 άρ θρα 947 Κ.Πολ.Δ., χρηματικής ποινής και προσωπικής
κράτη σης (Εφ. Πυρ. 330/95 Ελ. Δ/νη 1427).

β/ Άμυνα του καθού στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων νομής Ο
καθού η αίτηση στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων περί νομής και κατοχής
μπορεί σύμφωνα με τους κανόνες της πολι τικής δικονομίας είτε να
αρνηθεί τους πραγματικούς ισχυρι σμούς που αποτελούν την ιστορική
βάση της αίτησης (Κ.Πολ.Δ. 261), είτε να προβάλει ενστάσεις
(Κ.Πολ.Δ. 262). Από τις εν στάσεις που μπορεί να προτείνει ο καθού, ο
νόμος ρυθμίζει ει δικότερα την ένσταση επιλήψιμης νομής (ΑΚ



988,990), ένσταση ιδίου δικαιώματος (ΑΚ 991) και ένσταση
παραγραφής (ΑΚ 992).

γ/ Άρνηση αίτησης:
Ο καθού μπορεί να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει τους πραγ

ματικούς ισχυρισμούς του αιτούντα που αποτελούν τη βάση της αίτησης.
Μπορεί δηλαδή να αρνηθεί ότι ο αιτών ήταν στην περίπτωση της
αποβολής ή είναι στην περίπτωση της διαταρά ξεως νομέας ή ότι
εχώρησε αποβολή ή διατάραξη ή ότι η προ σβολή ήταν παράνομη και
χωρίς τη θέληση του νομέα ή ότι κα τέχει το πράγμα δυνάμει ενοχικής
συμβάσεως (λ.χ. μισθώσεως, χρησιδανείου κλπ. ) που κατάρτισε με τον
νομέα ή ότι αφαίρε σε το πράγμα, διότι άσκησε νόμιμο δικαίωμα του,
όπως λ.χ. σε περίπτωση άρνησης απόδοσης των εισκομισθέντων στο
μίσθιο επί των οποίων έχει νόμιμα ενέχυρο ένεκα καθυστερήσεως μι
σθωμάτων κατ' άρθρο 604 ΑΚ. Στην περίπτωση που ο καθού αρνείται
την αίτηση, ο αιτών πρέπει να αποδείξει τη βάση της αίτησής του και
ειδικότερα τους ισχυρισμούς που αρνείται ο καθού. Αν ο τελευταίος
αρνείται συνολικά την αίτηση, ο αιτών πρέπει να αποδείξει: 1) σε
περίπτωση αποβολής α) ότι ήταν νομέας, β) ότι αποβλήθηκε από τη
νομή, γ) ότι η αποβολή ήταν παράνομη και χωρίς τη θέλησή του, δ) ότι ο
καθού είναι νομέ ας κατά του οποίου αντιτάσσεται το επιλήψιμο της
νομής και 2) σε περίπτωση διαταράξεως α) ότι είναι νομέας, β) ότι διατα
ράσσεται στην άσκηση της νομής από τον καθού, γ) ότι η δια τάραξη
είναι παράνομη και χωρίς τη θέλησή του, δ) ότι η δια τάραξη είναι
παρούσα ή υπάρχει κίνδυνος επαναλήψεώς της στο μέλλον.

δ/ Ένσταση επιλήψιμης νομής: (άρθρα 988,990 ΑΚ) Σε
περίπτωση που ο νομέας που αποβλήθηκε ή του οποίου διαταράχθηκε η
νομή, είχε αποκτήσει τη νομή μέσα στον τελευ ταίο χρόνο από την
αποβολή ή τη διατάραξη επιλήψιμα έναντι του καθού ή των
δικαιοπαρόχων του, οι περι νομής αγωγές εί ναι απαράδεκτες. Η
επιλήψιμη νομή έχει σχετική ενέργεια, ε νεργεί δηλαδή μόνον μεταξύ
του επιλήψιμου νομέα και των διαδόχων του και του νομέα που
αποβλήθηκε και των διαδό χων του. Κατά τρίτων που τον απέβαλαν από
τη νομή του ή διετάραξαν τη νομή του έχει ο επιλήψιμος νομέας την
προστα σία της νομής του.

ε/ Ένσταση δικαιώματος ως προς το πράγμα (ΑΚ 991)



Οι αγωγές περί νομής δεν επιτρέπεται κατ' αρχή να απο
κρουστούν με την ένσταση του καθού ότι η προσβολή έγινε δυ νάμει
εμπραγμάτου ή ενοχικού δικαιώματος. Τα δικαιώματά του αυτά θα
έπρεπε να τα επιδιώξει σε ξεχωριστή δίκη, οπότε λόγω της βραδύτητας
με την οποία θα διεξάγονταν η δίκη της νομής θα ματαιώνονταν ο
σκοπός της προστασίας της νομής που είναι η διασάλευση της
κοινωνικής ειρήνης. Όταν όμως το δικαίωμα του καθού ως προς το
πράγμα έχει αναγνωριστεί τε λεσίδικα, δηλαδή με απόφαση που
δημιουργεί δεδικασμένο (324 Κ.Πολ.Δ.) σε δίκη μεταξύ αυτού και του
αιτούντος η σχε τική ένσταση μπορεί να προταθεί προς απόκρουση της
αιτήσε ως (ΑΠ 771/02 Ελ.Δ. 43,1680, ΑΠ 1408/01 Ελ.Δ. 43,1681). Πρέ
πει να τονιστεί ότι το άρθρο 991 ΑΚ απαγορεύει την προβολή
ισχυρισμού κατ' ένσταση, όχι όμως και την επίκληση δικαιώ ματος για
την άρνηση της αγωγής. Έτσι δεν απαγορεύεται στον καθού να αντιτάξει
τη δική του νομή επί του επιδίκου πράγμα τος, καθόσον ένας τέτοιος,
ισχυρισμός δεν είναι αυτοτελής, αλ λά αποτελεί αιτιολογημένη άρνηση
της αιτήσεως που μπορεί να αποδειχθεί ανταποδεικτικώς, οπότε οδηγεί
στην απόρριψη αυ τής (ΑΠ 1792/05 Ελ.Δ. 47,503, ΑΠ 1408/01 Ελ,Δ.
43,1681).

Στ/ Ένσταση επίσχεσης
Στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων είναι παραδεκτή η επί κληση

δικαιώματος επισχέσεως (ΑΚ 325), αφού κατ1 εξαίρεση στη δίκη αυτή
δεν λειτουργεί ως αναβλητική ένσταση (ΑΚ 329) που είναι ασυμβίβαστη
με το αντικείμενο και τον προορισμό της δίκης των ασφαλιστικών
μέτρων, αλλά ως αιτιολογημένη άρνηση της αντιποιήσεως και κατ'
επέκταση της παράνομης προσβολής της νομής ή κατοχής (ΑΠ 1561/03
Ελ.Δ/νη 46,1684 επ. Κ. Μπέη: Πολιτική Δικονομία (Γενικές Αρχές και
ερμηνεία των άρθρων) σχόλια στο άρθρο 734 σελ.861, Απ. Γεωργιάδη -
Μιχ. Σταθόπουλου: Αστικός Κώδιξ (κατ' άρθρο ερμηνεία), άρ θρο 1106
σελ. 613, π.α 6). Κατ' άλλη άποψη, το δικαίωμα επισχέσεως έχει το
χαρακτήρα αναβλητικής ενστάσεως που τείνει σε ταυτόχρονη
εκπλήρωση παροχής - αντιπαροχής και δεν μπορεί να προταθεί στη δίκη
ασφαλιστικών μέτρων. (ΑΠ 60/1972 ΝοΒ 20,622, ΑΠ 357/1970 ΝοΒ
19,1160).

ζ/ Ένσταση παραγραφής (ΑΚ 992)



Οι αγωγές της νομής παραγράφονται μετά ένα χρόνο από την
αποβολή ή τη διατάραξη. Αν η πραγματική κατάσταση που
δημιουργήθηκε με την προσβολή διαρκεί περισσότερο από ένα έτος δεν
μπορεί πια να γίνει λόγος για διασάλευση της κοινω νικής ειρήνης και
άρα δεν υπάρχει πλέον ο βασικός λόγος προστασίας της νομής. Μετά
την παρέλευση του έτους, θεωρεί ο νόμος ότι παγιώθηκε μια νέα
κατάσταση νομής, που μέσα στο σύστημα της προσωρινής ρυθμίσεως
των εμπραγμάτων σχέσεων πρέπει να είναι απρόσβλητη, έστω και αν
κάποτε δημιουργή θηκε παράνομα.

Αφετήριος χρόνος της ετήσιας παραγραφής των αξιώσεων του
νομέα από την αποβολή ή τη διατάραξη είναι η αποβολή ή η διατάραξη
αντίστοιχα. Αρχίζει δε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 241 παρ.1,
242, 243 παρ.3 ΑΚ, από την επόμενη ημέρα κατά την οποία έλαβε χώρα
η διατάραξη, αντίστοιχα, και λήγει κάθε μια από αυτές όταν παρέλθει η
τελευταία ημέ ρα, ήτοι η αντίστοιχη προς την ημέρα έναρξης ημέρα του
έτους (ΑΠ 861/07 Ελ.Δ. 48,1692). Κατά μια άποψη, η παραγραφή αρ
χίζει ανεξαρτήτως γνώσεως του νομέα ως προς το γεγονός της αποβολής
ή διαταράξεως, μόνο δε στην περίπτωση αντιποίησης της νομής
ακινήτου, το άρθρο 982 ΑΚ εξαρτά την απώλειά της από τη γνώση του
νομέα, αν η αντιποίηση γίνεται από τον κά τοχο (Εφ. Αθ. 2639/04 Ε
λ.Δ/νη 46,578). Μετά όμως την υπ' αρ. ΑΠ 1275/07, η οποία δέχθηκε ότι
για την απώλεια της νομής ακινήτων απαιτείται γνώση του νομέα,
πρέπει να γίνει δεκτό ότι η παραγραφή δεν αρχίζει πριν ο νομέας
ακινήτου λάβει γνώση της αποβολής ή της διατάραξης. Αν η διατάραξη
είναι συνεχής η παραγραφή αρχίζει από τη συντέλεση της διαταρα-
κτικής πράξης (ΑΠ 135/74 ΝοΒ 22,925). Αν η διατάραξη γίνε ται με
περιοδικά επαναλαμβανόμενες πράξεις, η κάθε μια από αυτές υπόκειται
σε αυτοτελή παραγραφή (ΑΠ 82/66 ΝοΒ 14,863). Η διάταξη του άρθρου
261 εδ. α ΑΚ, που ορίζει ότι την παραγραφή διακόπτει η έγερση της
αγωγής, δεν μπορεί να τύ χει εφαρμογής επί της αιτήσεως λήψεως
ασφαλιστικών μέτρων σε κάθε είδους υποθέσεις νομής ή κατοχής, διότι
αυτή δεν είναι αγωγή που εισάγει προς οριστική διάγνωση την αξίωση
περί νομής και συνεπώς η αίτηση αυτή και η διαδικασία που την
ακολουθεί σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, όπως και η εκτέλεση της
αποφάσεως με την οποία γίνεται δεκτή η εν λόγω αίτηση, δεν
διακόπτουν την ετήσια παραγραφή των αξιώσεων από την αποβολή και



τη διατάραξη της νομής που προβλέπεται από το άρθρο 992 ΑΚ (ΑΠ
1776/07 Ε λ.Δ/νη 48,1429, Εφ. Αθ. 2431/97 Ελ.Δ. 39,191). Δεν
υπόκεινται σε παραγραφή τα επό των ακινή των δικαιώματα του
Δημοσίου, των ν.π.δ.δ της Εκκλησίας της Κρήτης, της Δωδεκανήσου και
των Μητροπόλεων και Ενοριών της Εκκλησίας της Ελλάδος, εφόσον
όμως ανήκουν στην κυριό τητα αυτών (άρθρα 4 και 23 του α.ν.1539/38,
62 του ν.590/77, 22§7 και 19§3 του ν.4301/14).

Όταν παραγραφεί η αξίωση περί αποβολής εκ της νομής κατ'
άρθρο 992 ΑΚ δεν αποκλείεται η αξίωση αποδόσεως της νομής κατ'
άρθρο 904 ΑΚ, η οποία ως ενοχική υπόκειται σε 20ετή παραγραφή του
άρθρου 249 ΑΚ (ΑΠ 632/06 Ελ.Δ. 49,1061).

Από τον συνδυασμό των άρθρων 904 εδ. α' και 974 ΑΚ
συνάγεται ότι η νομή είναι περιουσιακό στοιχείο το οποίο προσπορίζει
περιουσιακή ωφέλεια στον αποκτούντα αυτή ο δε νομέας του οποίου
αφαιρέθηκε η νομή από τρίτο χωρίς νόμιμη αιτία, μπορεί να ζητήσει με
αγωγή από τον αφαιρέσαντα την απόδοση της ωφελείας που συνίσταται
στην αυτούσια απόδοση της νομής δηλ. του πράγματος επί του οποίου
υφίσταται αυτή ή της αξίας αυτής, εφόσον συντρέχουν οι όροι της
διατάξεως αυτής (904 ΑΚ) ήτοι αφαίρεση της νομής του ενάγοντος
χωρίς νόμιμη αιτία από τον εναγόμενο, ο οποίος έτσι έγινε πλουσιό
τερος σε βάρος της περιουσίας του ενάγοντος ή επί ζημία αυ τού και
απώλεια της περί προστασίας της νομής αγωγής.

Η διάταξη του άρθρου 991 ΑΚ δεν εφαρμόζεται όταν η νομή
ζητείται με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (Εφ.ΑΘ. 2431/97
Ελ.Δνη 39,192). Η παραγραφή του άρθρου 992 ΑΚ δεν επιφέρει
οριστική απώλεια του δικαιώματος αλλά μόνον προ σωρινή ειρηνική
διευθέτηση (Εφ.ΑΘ. 1101/96).

Στην παραπάνω περίπτωση ο νομέας μπορεί να ζητήσει
προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης κατ' άρθρα 731-732 Κ.ΠολΔ (ΑΠ
657/05 Ελ.Δνη 46,1116).

Με την παρ.7 του άρθρου 9 των μεταβατικών διατάξεων του
του ν.4335/15 η διατηρηθείσα σε ισχύ με το άρθρο 51 περ. 18 του Εισ.
Ν.Κ.Πολ.Δ του άρθρου 22 του ΑΝ 1539/38 σύμφω να με την οποία όταν
υπήρχε διαφορά για διακατοχή ορισμέ νου αιτήματος ανάμεσα σε ιδιώτη
και ν.π.ι.δ και του Δημοσίου ή του Δήμου ή Κοινότητας η αρμοδιότητα



για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης νομής ανήκε στον
Εισαγγελέα Πρωτο δικών, καταργήθηκε.

η/ Προσβολή της χρήσης κοινοχρήστων πράγματος
Διαφορά νομής δεν υπάρχει όταν ο αιτών παρεμποδίστη κε

στη χρήση κοινοχρήστου πράγματος (άρθρο 15 αρ.5 KπολΔ-παρε
μπόδιση ελεύθερης χρήσης δρόμων και μονοπατιών) και στην
περίπτωση αυτή δεν μπορούν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα νομής.

Εδώ πρόκειται για προσβολή προσωπικότητας του αιτού ντος
(άρθρο 57 ΑΚ) και λαμβάνονται ασφαλιστικά μέτρα από το
Ειρηνοδικείο.

θ/ Ανακοπή κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής
Η ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από

δασική έκταση μετά την τροποποίηση του άρθρου 61§2 του ν.δ 86/1969
με το άρθρο 326 του ν.4072/12 εκδικάζεται πλέον από το Μονομελές
Πρωτοδικείο. Με την τελευταία διάταξη καθί σταται επίσης αρμόδιο για
την εκδίκαση ανακοπής κατά πρω τοκόλλου διοικητικής αποζημίωσης
για αυθαίρετη χρήση δη μοσίου πράγματος το Μονομελές Πρωτοδικείο.
Από το Ειρηνο δικείο δικάζεται η ανακοπή κατά Πρωτοκόλλου
διοικητικής αποβολής από δημόσιο κτήμα.

Από τις διατάξεις των άρθρων 1§2, 2§2 του Α.Ν 263/1968 και
15 του ν.719/1977 προκύπτει ότι για την έκδοση του εν λό γω
Πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής απαιτείται να συντρέ χουν οι εξής
προϋποθέσεις: α) να πρόκειται για κτήμα που α νήκει στην περιουσία
του κράτους, β) να βρίσκεται αναμφι σβήτητα υπό την κατοχή του
Δημοσίου και όχι απλώς το Ελλη νικό Δημόσιο να διεκδικεί κυριότητα ή
νομή επ' αυτού, γ) και να έλαβε χώρα αυθαίρετη κατάληψη χωρίς την
έγκριση του κράτους με σκοπό κτήσεως δικαιωμάτων αδιαφόρως του
χρό νου κατά τον οποίο έγινε η κατάληψη. Η ανακοπή ασκείται ε ντός
30 ημερών από της κοινοποιήσεως του Πρωτοκόλλου στον
αποβαλλόμενο στο Ειρηνοδικείο. Αντικείμενο της δίκης δεν εί ναι η
αναγνώριση της κυριότητας ή έστω η προσωρινή ρύθμιση της νομής επί
της έκτασης αλλά η κρίση περί της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων
του κύρους του προσβαλλομένου Πρω τοκόλλου. Όλα αυτά τα ζητήματα
εξετάζονται παρεμπιπτόντως, αλλά μόνον ως προδικαστικά ζητήματα
και όχι ως αντικείμενο της σχετικής δίκης, χωρίς να καλύπτονται από
δεδικασμένο. Η απόφαση παράγει δεδικασμένο μόνο ως προς το κύρος



του ανακοπτομένου πρωτοκόλλου και όχι για τα εκατέρωθεν ουσια
στικά ζητήματα των διαδίκων και προδικαστικά ζητήματα του κύρους
του πρωτοκόλλου. Το προσωρινό δεδικασμένο έχει την έννοια ότι δεν
επιτρέπεται να καταστεί εκ νέου επίδικο κατά την ίδια διαδικασία των
δικαίωμα που κρίθηκε και να αμφι σβητηθεί η γι' αυτό αξίωση ως την
ανατροπή του δεδικασμένου αυτού σε περίπτωση αμφισβήτησης του
δικαιώματος του Δημο σίου στο Δικαστήριο της κύριας δίκης.

Εξουσία του Δικαστηρίου στα ασφαλιστικά μέτρα νομής
Το Ειρηνοδικείο για την προσωρινή ρύθμιση της νομής ή της

κατοχής δικαιούται να διατάξει οποιοδήποτε ασφαλιστικό μέ τρο κρίνει
πρόσφορο και ιδίως να επιτρέψει ή να απαγορεύσει πράξεις νομής ή
κατοχής ή-να επιδικάσει την νομή ή την κατο χή σε κάποιον από τους
διαδίκους είτε με παροχή είτε χωρίς παροχή εγγύησης (άρθρο 734 παρ. 2
Κ.Πολ.Δ.).

Προσωρινό Δεδικασμένο
Από τα άρθρα 695,332,693,696,698,733,734 Κ.Πολ.Δ. και 272

παρ. 1, 992 ΑΚ, συνάγεται ότι η περί ασφαλιστικών μέτρων νομής
απόφαση του Ειρηνοδικείου ή κατ' έφεση του Πρωτοδι κείου, παράγουν
προσωρινό δεδικασμένο το οποίο προβάλλε ται προς απόκρουση νέας
αιτήσεως μεταξύ των αυτών διαδίκων με βάση τον ίδιο πραγματικό και
νομικό λόγο και δεν δεσμεύει την κυρία μεταξύ αυτών δίκη για τη νομή
ή την κυριότητα, παύει δε να ισχύει από την έκδοση της αποφάσεως επί
της δί κης αυτής, καθώς και όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που
έταξε το Δικαστήριο προς άσκηση της κύριας αγωγής ή η ετή σια
παραγραφή της αξιώσεως, του νομέα από την αποβολή ή τη διατάραξη,
καθόσον η υποβολή αιτήσεως ασφαλιστικού μέτρου και η διαδικασία επ1

αυτής δεν διακόπτει την παραγραφή της αξιώσεως, γιατί η αίτηση αυτή
δεν είναι αγωγή προς οριστική διάγνωση (ΑΠ 1472/06 Ελ.Δ 50,1674,
ΑΠ 1312/03 Ελ.Δ/νη 46,158).


