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H απόφαση 40/1998 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. 
Προσβολή α. 2 παρ.1 Συντ. και α.1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ  
 
Ψ Ιστορικό της υπόθεσης: 
Ο αναιρεσείων άσκησε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σπάρτης την από 14 Απριλίου αγωγή, με 
την οποία ισχυρίστηκε ότι οι εναγόμενοι, μεταξύ των οποίων και οι δύο αναιρεσίβλητοι, σε 
τηλεοπτική εκπομπή που μεταδόθηκε στις 25.4.1993 από τον πανελλήνιας εμβέλειας 
τηλεοπτικό σταθμό MEGA CHANNEL του ενός αναιρεσιβλήτου και στην οποία εκπομπή έλαβε 
μέρος ως συντευξιαζόμενος ο δεύτερος αναιρεσίβλητος, αναφέρθηκαν εν γνώσει της 
αναλήθειάς τους από τους λαβόντες μέρος στην εκπομπή δημοσιογράφους του σταθμού και 
τον ως άνω καλεσμένο τους, τα περιεχόμενα στην αγωγή ψευδή και συκοφαντικά 
γεγονότα, με αποτέλεσμα να προσβληθεί βάναυσα η προσωπικότητά του. Ζήτησε δε να 
υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλλουν εις ολόκληρον, λόγω ηθικής βλάβης 
χρηματική ικανοποίηση 600.000.000 δρχ. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σπάρτης έκρινε στην 
124/1996 απόφασή του ότι η εν λόγω αξίωση έχει αποσβεσθεί βάσει της διάταξης του 
άρθρου 45 παρ 3. σε συνδυασμό με την παρ 1Α του ν.2172/1993 και κήρυξε αποσβεσμένη 
την αξίωση και καταργημένη τη δίκη. 
Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε η από 20.11.1997 αίτηση αναιρέσεως επί της οποίας 
εκδόθηκε η 867/1998 απόφαση του Α’ Πολιτικού Τμήματος, η οποία παρέπεμψε την 
υπόθεση στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου λόγω άρνησής του να εφαρμόσει ως 
αντισυνταγματική τη διάταξη του άρθρου 45 παρ 3. σε συνδυασμό με την παρ 1Α του 
ν.2172/1993 και λόγω ζητήματος γενικότερου ενδιαφέροντος που προέκυψε ως προς το αν 
η προαναφερόμενη διάταξη είναι συμβατή ή όχι με τα άρθρα 6 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της.  
 
Ψ Διατακτικό της απόφασης και σχολιασμός αυτού: 
Η 40/98 απόφαση της Ολομέλειας του ΑΠ έκρινε ότι η απόσβεση με νόμο (α.45 του 
ν.2172/1993) απαιτήσεων για χρηματική ικανοποίηση που απορρέουν από τις διατάξεις της 
κοινής νομοθεσίας που αφορούν την προστασία της προσωπικότητας (57, 59, 932 ΑΚ) 
έρχεται σε αντίθεση προς τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του Συντ. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός της επίκλησης της διάταξης αυτής αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με κάποια άλλη 
ειδικότερη συνταγματική διάταξη (συνήθως το άρθρο 5 παρ.1 του Συντ.) και της θεώρησής 
της ως διάταξης άμεσης ισχύος με πλήρη νομική δεσμευτικότητα. Τόσο υπό τη θεωρητική 
εκδοχή ότι το άρθρο 2 παρ.1 Σ. δεν θεσπίζει ατομικό δικαίωμα αλλά αποτελεί συνταγματικό 
κανόνα που χαρακτηρίζει το δημοκρατικό μας πολίτευμα ως ανθρωποκεντρικό με θεμέλιο 
την αξία του ανθρώπου και επιβάλλει στα όργανα της πολιτείας όχι μόνο να σέβονται αλλά 
και να προστατεύουν την αξία αυτή από προσβολές προερχόμενες από τρίτους, όσο και υπό 
την εκδοχή ότι αποτελεί ατομικό δικαίωμα με θετικό, εκτός του αμυντικού, περιεχόμενο 
αξίωσης κατά της πολιτείας λήψης θετικών μέτρων για αποτροπή προσβολών της αξίας του 
ανθρώπου, το δικαστήριο οδηγήθηκε στη θέση ότι από το άρθρο 2 παρ.1 του Σ. συνάγεται 
η απαγόρευση όχι μόνο της άρσης αλλά και της μείωσης σε συγκεκριμένη περίπτωση του 
επιπέδου προστασίας που παρέχεται στην αξία του ανθρώπου από την ήδη υφιστάμενη 
κοινή νομοθεσία.  
Επιπλέον το δικαστήριο έκρινε ότι η απόσβεση των εν λόγω απαιτήσεων, που από τη 
γέννησή τους αποτελούν στοιχεία της περιουσίας, είναι ασυμβίβαστη με το άρθρο 1 του 
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αφού τείνει σε αδικαιολόγητη αποστέρηση 
περιουσιακού στοιχείου των αφορώντων προσώπων χωρίς να συντρέχουν λόγοι δημόσιας 
ωφέλειας, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά υπερνομοθετική προστασία στα ενοχικά 
δικαιώματα. Στην έννοια της περιουσίας πλέον υπάγονται όχι μόνο τα εμπράγματα 
δικαιώματα αλλά όλα τα δικαιώματα «περιουσιακής φύσεως» και τα κεκτημένα «οικονομικά 



συμφέροντα».Καλύπτονται έτσι τα ενοχικά περιουσιακά δικαιώματα και ειδικότερα 
απαιτήσεις είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση είτε απλώς γεννημένες 
κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία με βάση το ισχύον έως την 
προσφυγή στο δικαστήριο, δίκαιο ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά. Η απόφαση 
επικρίθηκε έντονα γιατί, παρά τη νομολογία του ΕΔΔΑ, το ανώτατο δικαστήριο δίστασε να 
προβεί σε μία ευθεία αναγνώριση συνταγματικής προστασίας στα ενοχικά δικαιώματα μέσω 
της διεύρυνσης του περιεχομένου της «ιδιοκτησίας» κατά το άρθρο 17 παρ.1 του Συντ., 
ώστε αυτή να περιλαμβάνει και τα ενοχικά δικαιώματα, ενώ το άρθρο 2 Σ. δεν μπορεί να 
αποτελεί τη νομική βάση γενικά για την προστασία του συνόλου των ενοχικών 
δικαιωμάτων.  
Επομένως, η Ολομέλεια του ΑΠ αποδέχθηκε ως βάσιμο τον κατ’ άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολΔ 
λόγο αναιρέσεως λόγω παραβίασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σπάρτης των 
ουσιαστικού δικαίου διατάξεων των άρθρων 2 παρ.1 του Συντ. και 1 παρ.1 του Πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Η έρευνα της θεμελίωσης του ίδιου αναιρετικού λόγου 
στην παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ (προσβολή του δικαιώματος ακώλυτης πρόσβασης 
σε δικαστήριο) παρείλκε. Κατά συνέπεια η Ολομέλεια του ΑΠ αναίρεσε την 124/1996 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης και παρέπεμψε την υπόθεση για 
περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Δικαστήριο  
 


