ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΘ ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΘΘΜ. 68/2004 ΑΠΌΦΑΗ ΣΟΤ
ΠΠΡΚΕΡ ΠΕΡΘ ΥΡΗΘΚΣΗΘΑ ΕΠΘ ΒΤΖΑΝΣΟΡΩΜΑΘΚΗ ΕΠΟΥΗ
Η επίθιεζε ηεο ρξεζηθηεζίαο, εθ κέξνπο εθθιεζηαζηηθψλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ, σο πξσηφηππνπ ηξφπνπ θηήζεσο θπξηφηεηαο επί ησλ αθηλήησλ
ηνπο, απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν. ηε λνκνινγία ηνχην ζπλαληάηαη θπξίσο ζηηο
πεξηπηψζεηο νξηζκέλσλ ππεξαησλφβησλ κνλψλ, νη νπνίεο, πξνο ζεκειίσζε ησλ
ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ επί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο, επηθαινχληαη
θαηαξράο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο «έγγξαθα», πνπ ζπληάρζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο ηνπξθνθξαηίαο ή θαη παιαηφηεξα. ηελ θαηεγνξία ησλ εγγξάθσλ απηψλ
αλήθνπλ θπξίσο φζα εθδφζεθαλ ή επηθπξψζεθαλ απφ ηηο νζσκαληθέο αξρέο
(φπσο ηα ζνπιηαληθά βεξάηηα, ηα θηξκάληα, ηα ηαπία θ.ά.) θαη έρνπλ, γηα ην ιφγν
απηφ, ζεζκηθά επηζεκφηεξν ραξαθηήξα. Πεξαηηέξσ, αλαθνξέο ζε πεξηνπζηαθά
δίθαηα Μνλψλ αλεπξίζθνληαη θαη ζε απηνθξαηνξηθά ρξπζφβνπια ή παηξηαξρηθά
ζηγίιηα, κε ηα νπνία επηθπξψλνληαλ πξνλφκηά ηνπο. Γελ ιείπνπλ αθφκε θαη
ηδησηηθήο θχζεσο έγγξαθα, φπσο θηεκαηνιόγηα ή θώδηθεο (ι.ρ. ηα κνλαζηεξηαθά
βξέβηα), ζηε ζχληαμε ησλ νπνίσλ πξνέβεζαλ νη ίδηεο νη κνλέο θαηά ηελ
ηνπξθνθξαηία, θαηαγξάθνληαο ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο γηα ιφγνπο
ζπζηεκαηηθφηεξεο δηαρεηξίζεψο ηεο. ηελ θαηεγνξία ησλ ηδησηηθήο θχζεσο
εγγξάθσλ απηψλ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη ηα δηάθνξα κηζζσηήξηα, έγγξαθα
παθηώζεσλ, ζπκβόιαηα, ζπκθσλεηηθά θ.ιπ., ηα νπνία πεξηέρνπλ ζηνηρεία γηα
ηελ έγγεηα ηδηνθηεζία ηεο Μνλήο θαη ηελ δηαρείξηζή ηεο.
Η λνκηθή αμηνιφγεζε ηέηνησλ εγγξάθσλ, θπξίσο κάιηζηα ηεο απνδεηθηηθήο
ηνπο αμίαο, δελ είλαη πάληνηε επρεξήο, ε δε αλαγλψξηζή ηνπο σο ηίηισλ
ηδηνθηεζίαο, έγθπξσλ θαη δεζκεπηηθψλ αθφκε θαη ζήκεξα, έρεη απαζρνιήζεη
ηφζν ηε ζεσξία, φζν θαη ηε λνκνινγία [βι. εθηελέζηεξα ηε κνλνγξαθία ηνπ
Γεσξγίνπ η. ΑΠΟΣΟΛΑΚΗ, Οη απηνθξαηνξηθέο δσξεέο ζηελ Ιεξά Μνλή Πάηκνπ
θαη ε λνκηθή αμία ησλ «ρξπζόβνπισλ ιόγσλ». Τν ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ησλ
δσξεζέλησλ αθηλήησλ θαηά ηηο πεξηόδνπο ηνπ βπδαληηλνύ, νζσκαληθνύ, ηηαιηθνύ
θαη ειιεληθνύ δηθαίνπ, Καηεξίλε 2002, ζζ. 241· ΔθΘεζ 68/1971 (Αξκ. ΚΔ΄
[1971] 491)· ΑΠ 195/1932 (Θέκηο ΜΓ΄ [1932] 595-596· ΑΠ 146/1936 (ΔΔΝ 5
[1936] 726-728), θαζψο θαη ηελ πην πξφζθαηε ΔθΚξ 330/1999 (αδεκ.), θαηά ηελ
νπνία ηα ζνπιηαληθά βεξάηηα θαη ηα παηξηαξρηθά ζηγίιηα απνηεινχλ ηίηινπο
ηδηνθηεζίαο, ζπλδπαδφκελα φκσο θαη κε άιια ζηνηρεία, φπσο λνκή, δηαθαηνρή
θ.ιπ.).
πρλά, σζηφζν, ηέηνηα έγγξαθα έρνπλ απνιεζζεί ιφγσ ησλ δηαθφξσλ
θαηαζηξνθψλ πνπ ππέζηεζαλ νη κνλέο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, επηδξνκέο
θαηαθηεηψλ ή άιιεο αηηίεο, κε απνηέιεζκα απηέο λα πξνζθεχγνπλ γηα ηελ
θαηνρχξσζε ησλ αθηλήησλ ηνπο ζηελ αζθαιέζηεξε νδφ ηεο ρξεζηθηεζίαο. ηελ
πεξίπησζε απηή, εθφζνλ δηαθξηβσζεί, φπσο ε κνλή επηθαιείηαη, ε άζθεζε
πξάμεσλ λνκήο ή δηαθαηνρήο επί ηνπ αθηλήηνπ, αθνινχζσο δηεξεπλάηαη ε
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ρξεζηθηεζίαο (ηαθηηθήο ή έθηαθηεο), ε νπνία
ζπληζηά πξσηφηππν ηξφπν θηήζεσο θπξηφηεηαο θαη νδεγεί ζηελ έθδνζε ηίηινπ
ηζφθπξνπ κε ηνπο άιινπο (άξζξα 1041 επ. Α.Κ.). Καη εδψ σο αξσγφο έξρεηαη ε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.Γ. ηεο 22.4/16.5.1926 «πεξί δηνηθεηηθήο απνβνιήο
από ησλ θηεκάησλ ηεο Αεξνπνξηθήο Ακύλεο, πεξί απαγνξεύζεσο ιήςεσο
πξνζσξηλώλ κέηξσλ θαηά ηνπ Δεκνζίνπ θαη ηεο Αεξνπνξηθήο Ακύλεο θ.ιπ.»
(ΦΔΚ Α΄ 155), κε ηελ νπνία εμαζθαιίδεηαη πιεξέζηεξα ε πξνζηαζία ηεο

κνλαζηεξηαθήο πεξηνπζίαο. Η ζπρλφηαηεο εθαξκνγήο θαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο
απηή δηάηαμε, ε νπνία κε ην άξζξν 53 ΔηζΝΑΚ δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ θαη κεηά ηελ
εηζαγσγή ηνπ Α.Κ., θαζηέξσζε απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο θαη ζην εμήο ην
«απαξάγξαπην ησλ δηθαησκάησλ» ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ κνλψλ θ.ιπ. επί ησλ
αθηλήησλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο δελ επέηξεπε
ηελ ζεκειίσζε ρξεζηθηεζίαο ζε βάξνο (θαη) ησλ κνλαζηεξηαθψλ αθηλήησλ,
νξίδνληαο φηη ε «παξαγξαθή» ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κνλψλ, πνπ
ηπρφλ είρε ήδε αξρίζεη, δελ επέθεξε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζπλέπεηα, αλ κέρξη ηε
δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ δηαηάμεσο «δελ ζπλεπιεξώζε ε ηξηαθνληαεηήο
παξαγξαθή θαηά ηνπο ηζρύνληαο λόκνπο». Πεξαηηέξσ, φπσο παγίσο απφ
καθξνχ δέρεηαη ε λνκνινγία, ν ρξφλνο ηεο απνζβεζηηθήο απηήο παξαγξαθήο,
θαη ζπλεπψο θαη ν ηεο έθηαθηεο ρξεζηθηεζίαο, νξίζηεθε κελ ζε 30 έηε κε ην
άξζξν 1 ηνπ Ν. ΓΥΞ΄/1910, θαηά θξαηνχζα φκσο ηφηε αξρή ηνπ δηαρξνληθνχ
δηθαίνπ, «εθόζνλ ν πξνο ζπκπιήξσζε αξμακέλεο παξαγξαθήο ππνιεηπόκελνο
θαηά ηνλ παιαηό λόκν ρξόλνο είλαη βξαρύηεξνο από απηόλ πνπ νξίδεη ν λένο
λόκνο, εθαξκόδεηαη ν παιαηόο, ζπλερηδνκέλεο ηεο παξαγξαθήο θαη
ζπκπιεξνπκέλεο θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ παιαηό λόκν». Δλ πξνθεηκέλσ, επί
Μνλψλ, σο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ επίθιεζε ρξεζηθηεζίαο ιακβάλνληαλ
ηα 40 έηε, ζχκθσλα κε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ βπδαληηλνξσκατθνχ δηθαίνπ
(βι. αλαιπηηθφηεξα Κ. Γ. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ, Ελεκεξσηηθό ζεκείσκα ππό ηελ
ΠνιΠξΠεηξ 26/2002, «Ννκνθαλνληθά», ηεχρνο 2, 2003, ζει. 185-188). Αιιά, θαη
πάιη, ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ κπνξνχζε θαηά λφκν λα ζεσξεζεί
ζπκπιεξσκέλν πξηλ ηηο 12.9.1926, εκεξνκελία δεκνζηεχζεσο ηνπ αλσηέξσ
Ν.Γ., ιφγσ αλαζηνιήο ηεο ιήμεσο ηεο παξαγξαθήο, πνπ είρε επηβιεζεί κε
εθδνζέληα ηφηε δηαηάγκαηα δηθαηνζηαζίνπ. Δλ θαηαθιείδη, ηίηινο θηήζεσο
κνλαζηεξηαθνχ αθηλήηνπ κε έθηαθηε ρξεζηθηεζία είλαη δπλαηφ λα απνθηεζεί,
εθφζνλ ηξίηνο ην έρεη ρξεζηδεζπφζεη επί 40 ζπλερή έηε θαη πάλησο ην αξγφηεξν
κέρξη ηηο 12.9.1926 (ΠνιΠξΠεηξ 26/2002, ΝνΒ 2002/721 επ.· ΠνιΠξΒφι
463/1996, Αξκ 1997, ζει. 1012 επ.· ΔθΑζ 8899/1992, ΝνΒ 1993/723 επ.·
ΔθΘεζ 207/1990, Αξκ. 1990/330· ΔθΑζ 2088/1982, ΝνΒ 1983/507· ΑΠ
1650/1981, ΝνΒ 1982/932-933· ΑΠ 1041/1977, ΝνΒ 26/925).
Δπεηδή, φκσο, θαηά ηελ αλσηέξσ ρξνληθή πεξίνδν, πνπ ην άξζξν 21 ηνπ
Ν.Γ. ηεο 22.4/16.5.1926 επέηξεπε ηε ρξεζηθηεζία ζε βάξνο ησλ κνλαζηεξηαθψλ
αθηλήησλ, αιιά θαη παιαηφηεξα, πνιιέο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο
επξίζθνληαλ αθφκε ππφ ηνλ μεληθφ δπγφ, ζπρλά ε λνκνινγία θαιείηαη λα ιάβεη
ππφςε ηεο θαη δεηήκαηα ηνπηθνχ δηαρξνληθνχ δηθαίνπ. Σέηνην παξάδεηγκα
απνηειεί θαη ε αλσηέξσ δηθαζηηθή απφθαζε, πνπ νθείινπκε λα
ππνγξακκίζνπκε φηη είλαη ζεκειησκέλε κε εμαηξεηηθή επηκέιεηα θαη δηαπγή γλψζε
ηνπ ηνπηθνχ δηθαίνπ ην νπνίν ίζρπζε ζηα Δπηάλεζα κέρξη ηελ απειεπζέξσζή
ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ζηα Δπηάλεζα, θαη δε ζηελ Κέξθπξα, ίζρπζαλ δηαδνρηθά
ηφζν ην βπδαληηλνξσκατθφ δίθαην (κέρξη ην έηνο 1866, αθφκε θαη θαηά ηηο
πεξηφδνπο πνπ αθνινχζεζαλ ηα έηε 1386 θαη 1817, φηαλ ην λεζί θαηειήθζε
απφ ηνπο Δλεηνχο θαη Άγγινπο), παξαιιήισο δε εθαξκφζζεθε θαη ν Ιφληνο
Κψδηθαο (απφ ηηο 1/12-5-1841, επί αγγιηθήο ήδε θαηνρήο θαη κέρξη ηελ εηζαγσγή
ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, δειαδή κέρξη ηηο 23-2-1946).
πχξνο ΥΡΙΣΟΦΟΡΙΓΗ
Γηθεγφξνο – LLM

2

