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Αποζημίωση για στέρηση χρήσης πράγματος

Α. Το πρόβλημα
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ευθύ-
νη για αποζημίωση (ενδοσυμβατική 
ή αδικοπρακτική) καλύπτει τις δα-
πάνες στις οποίες πράγματι υποβλή-
θηκε ο δικαιούχος χρήσης1 πράγ-
ματος προκειμένου να καλύψει με 
άλλο τρόπο τη χρήση του πράγμα-
τος που στερήθηκε παροδικά, λ.χ. 
μέχρι να επισκευαστεί το πράγμα2. 
Παράδειγμα 1: Ο Α προκαλεί παρά-
νομα και υπαίτια ζημιά στο αυτοκί-

1.   Συνήθως θα πρόκειται για τον κύριο του 
πράγματος, αλλά αυτό δεν είναι απα-
ραίτητο. Αντίστοιχα, όταν στην παρού-
σα μελέτη γίνεται λόγος για τον κύριο 
του πράγματος αυτό γίνεται μόνο για 
λόγους διευκόλυνσης. Με την αναφο-
ρά στον κύριο νοούνται και άλλοι δι-
καιούχοι χρήσης, όπως λ.χ. ο μισθω-
τής πράγματος, εφόσον είναι δικαιού-
χοι αποζημίωσης. Βλ. λ.χ. την υπόθε-
ση που απασχόλησε την ΑΠ 27/201, 
http://www.areiospagos.gr. Για όσες 
αποφάσεις  του ΑΠ δεν σημειώνεται 
στην παρούσα μελέτη άλλη πηγή, ως 
τέτοια νοείται η προαναφερόμενη ιστο-
σελίδα. Για την απόφαση αυτή βλ. ανα-
λυτικότερα και στη συνέχεια.

2.   Ενδεικτικά Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχι-
κό, 2018, § 9, αρ. 42· Κρητικός, Απο-
ζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα, 
2019, § 22, αρ. 105· ΜΕφΠειρ 40/2019 
(http://www.efeteio-peir.gr).

νητο του Β, το οποίο πρέπει να επι-
σκευαστεί. Στην αποζημίωση που 
δικαιούται ο Β συμπεριλαμβάνεται 
το μίσθωμα που κατέβαλε ο Β για τη 
μίσθωση έτερου αυτοκινήτου προ-
κειμένου να μετακινείται για όσο 
διάστημα το αυτοκίνητό του χρειά-
στηκε να μείνει στο συνεργείο3. 

Τίθεται όμως το ερώτημα αν στην 
οφειλόμενη αποζημίωση περιλαμ-
βάνεται και κάποιο ποσό για τη στέ-
ρηση της χρήσης του πράγματος σε 
περίπτωση που ο δικαιούχος δεν 
προέβη σε κάποια δαπάνη για να 
αναπληρώσει τη χρήση που στερή-
θηκε4. Το πρόβλημα ανακύπτει υπό 
δύο εκδοχές. 

3.   Βλ. ad hoc λ.χ. ΕφΛαρ 221/2005, ΝΟΜΟΣ.
4.   Εκτός από τη χρήση πράγματος, η οποία 

αποτελεί και την πρακτικά συνηθέστερη 
περίπτωση, το ερώτημα τίθεται και για 
τη στέρηση άλλου δικαιώματος ή συμβα-
τικά οφειλόμενων υπηρεσιών. Χαρακτη-
ριστική η υπόθεση που έκρινε η ΓερμΑ-
κυρ της 24.1.2013, III ZR 98/12 (https://
www.bundesgerichtshof.de): Αποζημίω-
ση για στέρηση χρήσης του διαδικτύου. 
Στη συνέχεια της μελέτης για όσες απο-
φάσεις του Γερμανικού Ακυρωτικού δεν 
αναφέρεται κάτι διαφορετικό ως πηγή 
εννοείται η προαναφερόμενη ιστοσελί-
δα του δικαστηρίου. 

Περίληψη: Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η έννοια (και η έκτα-
ση) της αποζημίωσης σε περίπτωση βλάβης πράγματος, που οδηγεί στη 
στέρηση της χρήσης αυτού. Αναγνωρίζεται, σε αντιδιαστολή με την κρα-
τούσα γνώμη, ότι αποζημίωση χρήσης δικαιούται όποιος, συνεπεία ζημι-
ογόνου γεγονότος, στερείται τη χρήση πράγματος για την οποία είχε δι-
καίωμα, ανεξάρτητα τόσο από τη θεμελίωση συγκεκριμένης θετικής ή 
αποθετικής ζημίας όσο και από το εάν θα αξιοποιήσει πράγματι την απο-
ζημίωση που δικαιούται για την αναπλήρωση της χρήσης που στερήθη-
κε. Η θέση αυτή προκρίνεται ως συνεπής προέκταση όσων ήδη γίνονται 
δεκτά για την αποζημίωση του κυρίου σε περίπτωση οριστικής απώλειας 
του πράγματος. Παράλληλα, η ελευθερία που παρέχει η υποστηριζόμενη 
θέση στους δικαιούχους αποζημίωσης να αξιοποιούν με τον επωφελέστε-
ρο γι’ αυτούς τρόπο τους οικονομικούς πόρους που διαθέτουν ενισχύει τη 
συνολική οικονομική ευημερία.
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1. Ισχυρή και ασθενής εκδοχή
Υπό την πρώτη (ισχυρή) εκδοχή ερωτάται αν ο ζημιω-
θείς μπορεί να ζητήσει ως αποζημίωση μια δαπάνη που 
δεν έκανε μεν, η οποία όμως θα μπορούσε να γίνει για 
να καλυφθεί η χρήση του πράγματος που κατέστη αδύ-
νατη. Στο παράδειγμα 1, ερωτάται αν ο Β δικαιούται ως 
αποζημίωση το ποσό που θα χρειαζόταν για να μισθώσει 
ένα αυτοκίνητο παρόμοιο με το δικό του για όσο χρόνο 
διαρκεί η επισκευή, ακόμη κι αν δεν προέβη σε τέτοια 
μίσθωση, λ.χ. επειδή διέθετε δεύτερο αυτοκίνητο που 
χρησιμοποίησε όσο επισκευαζόταν το πρώτο. 

Υπό τη δεύτερη (ασθενή) εκδοχή ερωτάται αν μπορούν 
να αποκατασταθούν δαπάνες που πράγματι έκανε στο 
παρελθόν ο ζημιωθείς για να διασφαλίσει τη δυνατότη-
τα χρήσης του πράγματος οι οποίες αντιστοιχούν στο 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερείται τη χρήση. Στο 
παράδειγμα 1, αν ο Β έχει ήδη καταβάλει ασφάλιστρα ή 
τέλη κυκλοφορίας, τίθεται το ερώτημα μήπως δικαιού-
ται το τμήμα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα κατά 
το οποίο στερείται τη χρήση του αυτοκινήτου.

2. Η θεωρία της διαφοράς
Υπό αμφότερες τις εκδοχές, η κρατούσα στο δίκαιο της 
αποζημίωσης θεωρία της διαφοράς5 φαίνεται να επι-
βάλλει αρνητική απάντηση. Σύμφωνα με τη θεωρία 
αυτή, η αποκαταστατέα ζημία προκύπτει από τη σύ-
γκριση μεταξύ της πραγματικής περιουσιακής κατάστα-
σης του ζημιωθέντος μετά το ζημιογόνο γεγονός (πραγ-
ματική κατάσταση) και της περιουσιακής κατάστασης 
στην οποία θα βρισκόταν ο ζημιωθείς αν δεν είχε λάβει 
χώρα το ζημιογόνο γεγονός (υποθετική κατάσταση)6. 

Όσον αφορά την πρώτη (ισχυρή) εκδοχή, οι εξεταζόμε-
νες δαπάνες δεν έγιναν ποτέ. Συνεπώς δεν περιλαμβά-
νονται σε κανέναν από τους δύο όρους της σύγκρισης, 
ούτε στην περιουσιακή κατάσταση του ζημιωθέντος 
μετά το ζημιογόνο γεγονός (πραγματική κατάσταση) 
ούτε στην περιουσιακή του κατάσταση χωρίς αυτό (υπο-
θετική κατάσταση). Στο προηγούμενο παράδειγμα, η 
περιουσιακή κατάσταση του Β με και χωρίς το ατύχημα 
δεν διαφοροποιείται ως προς τις δαπάνες μίσθωσης άλ-
λου αυτοκινήτου οι οποίες δεν έγιναν ποτέ. 

Αλλά και όσον αφορά τη δεύτερη (ασθενή) εκδοχή του 
προβλήματος, οι  εξεταζόμενες δαπάνες  έγιναν μεν 
πραγματικά αλλά θα είχαν γίνει ούτως ή άλλως, ακό-
μη δηλαδή κι αν δεν μεσολαβούσε το ζημιογόνο γεγο-
νός. Κατά τούτο, οι εξεταζόμενες δαπάνες συμπεριλαμ-
βάνονται και στους δύο όρους της σύγκρισης. Ως προς 
αυτές η σύγκριση της πραγματικής και της υποθετικής 
κατάστασης δεν οδηγεί σε κάποια ζημία. Στο παραπά-
νω παράδειγμα, ο Β, είτε με είτε χωρίς το ατύχημα, θα 
είχε καταβάλει τα ασφάλιστρα και τα τέλη κυκλοφορί-
ας του αυτοκινήτου του. 

5.  Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 919/2011, ΑΠ 904/2010.
6.  Βλ. αντί άλλων Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 2, § 8, αρ. 48 επ. 

Σχηματικά η θεωρία της διαφοράς οδηγεί σε αρνητι-
κή απάντηση στο επίμαχο πρόβλημα είτε (ισχυρή εκ-
δοχή) επειδή ο ζημιωθείς δεν προβαίνει στις εξεταζόμε-
νες δαπάνες σε κανέναν από τους όρους της σύγκρισης 
(οι δαπάνες λείπουν και από την υποθετική και από την 
πραγματική κατάσταση) είτε (ασθενής εκδοχή) επειδή 
προβαίνει σε αυτές και στους δύο όρους της σύγκρισης 
(οι δαπάνες πραγματοποιούνται και στην υποθετική και 
στην πραγματική κατάσταση). 

Το πρόβλημα υπό τις δύο εκδοχές του ανακύπτει όχι 
μόνο όταν ο δικαιούχος αποζημίωσης χάνει τη χρήση 
πράγματος που είχε αλλά και όταν δεν περιέρχεται σε 
αυτόν έγκαιρα και προσηκόντως η χρήση πράγματος 
για την οποία έχει (συμβατική ή νόμιμη) αξίωση. Παρά-
δειγμα 2: Ο Γ μισθώνει ένα μικρό διαμέρισμα στο οποίο 
μετά βίας χωράει με την οικογένειά του. Για τον λόγο 
αυτόν προβαίνει σε αγορά από τον εργολάβο Δ μεγα-
λύτερου διαμερίσματος που δεν έχει ακόμη κατασκευ-
αστεί και συμφωνεί με τον Δ ότι η παράδοση του διαμε-
ρίσματος θα γίνει σε 8 μήνες από την πώληση. Ωστόσο, 
ο εργολάβος καθυστερεί και παραδίδει τελικά το διαμέ-
ρισμα 15 μήνες μετά. Σε αυτούς τους 7 μήνες υπερημε-
ρίας ο Γ δεν μετακόμισε αλλά έμεινε στο παλιό του δια-
μέρισμα. Ερωτάται αν ο Γ δικαιούται αποζημίωση για το 
μίσθωμα που πράγματι πλήρωνε για το παλιό του (μι-
κρό) διαμέρισμα ή αποζημίωση με βάση το μεγαλύτερο 
μίσθωμα που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο και νεότερο 
διαμέρισμα που αγόρασε, παρότι δεν επρόκειτο να το 
εκμισθώσει δεδομένου ότι σκόπευε να μείνει σε αυτό με 
την οικογένειά του7. 

3. Η κρατούσα γνώμη
Όσον αφορά την ισχυρή εκδοχή του προβλήματος απορ-
ρίπτεται στη θεωρία απολύτως η δυνατότητα αποζημίω-
σης, συνήθως με επίκληση της θεωρίας της διαφοράς8. 

Αντίθετα, όσον αφορά την ασθενή εκδοχή, η κρατού-
σα γνώμη στη θεωρία9 είναι μάλλον θετική να συμπερι-
λάβει στην οφειλόμενη αποζημίωση δαπάνες τις οποίες 
έκανε ο δικαιούχος της χρήσης του πράγματος προκει-
μένου να καταστήσει εφικτή τη χρήση που τελικά στε-

7.   Πρβλ. το πραγματικό που έκρινε η ΓερμΑκυρ της 20.2.2014, 
VII ZR 172/13. 

8.   Σταθόπουλος, ό.π. υποσ. 2, § 9 αρ. 43· Κρητικός, ό.π. υποσ. 
2, § 22, αρ. 105 επ· Φίλιος, ό.π. υποσ. 9, § 182 Β· Παναγιωτό-
πουλος, ΧρΙΔ 2018, 326 επ. 

9.   Σταθόπουλος, ό.π. υποσ. 2, § 9 αρ. 44· Φίλιος, Γενικό Ενοχι-
κό, 2011, § 182 Α· Αστ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο, Τόμος 1, 
2007, § 5, αρ. 101· Χριστακάκου, Σημείωση σε ΑΠ 27/2017, 
ΧρΙΔ 2018, 103· Παναγιωτόπουλος, Στέρηση χρήσης πράγμα-
τος και αποκατάσταση άσκοπων δαπανών χρήσης, ΧρΙΔ 2018, 
326 επ. Αντίθετα, Σούρλας Αποζημίωση για στέρηση χρήσης 
πράγματος;, ΝοΒ 1985, 728 επ· Κρητικός, ό.π. υποσ. 2, § 22, 
αρ. 118. Μάλλον ασαφώς Αγγ. Κορνηλάκης, Η αθέτηση της αμ-
φοτεροβαρούς σύμβασης, 2009, σελ. 417 επ. 
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ρήθηκε και οι οποίες αντιστοιχούν στο χρονικό διά-
στημα απώλειας της χρήσης10.

Στη νομολογία, όσον αφορά την ασθενή εκδοχή του 
προβλήματος, η θέση των δικαστηρίων της ουσίας 
δεν φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί. Έτσι, η ΜΠρΑθ 
3053/197811 έκανε δεκτό ότι σε περίπτωση βλάβης αυτο-
κινήτου αποκαθίστανται ως ζημία τα τέλη κυκλοφορίας 
και τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στο χρονικό διά-
στημα ακινησίας του αυτοκινήτου. Ωστόσο, η μεταγενέ-
στερη νομολογία είναι αρνητική12. Τέλος, η πρόσφατη 
ΜΕφΑθ 1351/201913 συμπεριλαμβάνει στην αποζημίωση 
(αν και χωρίς αιτιολόγηση) τα τέλη κυκλοφορίας. 

Ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αριθμ. 27/2017 απόφασή 
του δέχεται ότι αποκαθίστανται οι δαπάνες με τις οποίες 
εξαγοράστηκε η χρήση του πράγματος στο μέτρο που 
αντιστοιχούν στη χρήση που στερήθηκε ο δικαιούχος 
(στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για τον ναύ-
λο πλοίου για το χρονικό διάστημα που το πλοίο έμει-
νε ακινητοποιημένο). Βέβαια, η ΑΠ 27/2017 ασχολεί-
ται μόνο με δαπάνες (τον ναύλο) που πράγματι έγιναν 
από τον δανειστή (ασθενής εκδοχή). Ωστόσο, η διατύ-
πωσή της δεν φαίνεται να αποκλείει την αποζημίωση 
ακόμη και χωρίς προηγούμενη καταβολή τέτοιων δαπα-
νών (ισχυρή εκδοχή). Διότι θεωρεί τον ναύλο που κατα-
βλήθηκε όχι καθαυτόν ως ζημία αλλά ως μέτρο της κατ’ 

10.   Όσον αφορά την ασθενή εκδοχή (για την ισχυρή εκδοχή βλ. 
παρακάτω στην παρούσα μελέτη), η κρατούσα στη θεωρία 
γνώμη, ανεξάρτητα από τη θεμελίωσή της, δεν ικανοποιεί 
διότι οδηγεί σε ασυνεπή αποτελέσματα. Αν αποκαθίστανται 
μόνο οι δαπάνες που πράγματι έγιναν για να εξασφαλιστεί η 
χρήση του πράγματος, πρέπει να απορριφθεί η αξίωση απο-
ζημίωσης όταν η χρήση αποκτήθηκε χωρίς δαπάνες του δικαι-
ούχου (π.χ. λόγω χρησιδανείου). Ο λόγος όμως στον οποίο 
ο δικαιούχος στηρίζει το δικαίωμά του για χρήση του πράγ-
ματος δεν μπορεί να αφορά τον ζημιώσαντα, με την ίδια λο-
γική που δεν έχει σημασία για τον ζημιώσαντα σε περίπτωση 
ολικής καταστροφής του πράγματος αν ο κύριος απέκτησε το 
πράγμα από επαχθή ή χαριστική αιτία. Ακόμη περισσότερο, 
η κρατούσα γνώμη αναγνωρίζει μεν στον μισθωτή πράγμα-
τος αποζημίωση ίση με το μίσθωμα που κατέβαλε, αλλά δεν 
αναγνωρίζει αποζημίωση στον κύριο του πράγματος, ακόμη 
κι αν απέκτησε το πράγμα από επαχθή αιτία. Είναι όμως προ-
φανές ότι τουλάχιστον στην περίπτωση απόκτησης της κυρι-
ότητας από επαχθή αιτία, ο κύριος έχει προβεί σε δαπάνες 
για να εξασφαλίσει τη χρήση του πράγματος, οι οποίες συνί-
στανται ακριβώς στο αντάλλαγμα (το τίμημα) που κατέβαλε 
για να το αποκτήσει (πρβλ. εδώ τον προβληματισμό του Κρη-
τικού, ό.π. υποσ. 2, § 22, αρ. 106, τον οποίο όμως ο συγγρα-
φέας αντιπαρέρχεται άνευ ετέρου). Οι προαναφερόμενες πε-
ριπτώσεις πρέπει, ανεξάρτητα από τη λύση που θα ακολου-
θήσει τελικά κανείς (αναγνώριση ή απόρριψη της αποζημίω-
σης), να αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα.

11.  ΝοΒ 1979, 106.
12.   ΕφΑθ 3708/1995 (αδημ. – παραπέμπεται από Κρητικό, ό.π. 

υποσ. 2, § 22, αρ. 118 υποσ. 158)· ΕφΑθ 12281/1990 Επ-
ΣυγκΔ 1992, 565.

13.  ΤΝΠ QUALEX.

αντικειμενικά κριτήρια υπολογιζόμενης αξίας που είχε η 
παροδικά απολεσθείσα χρήση του πλοίου14.

4. Αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη και άλλες 
πρακτικές λύσεις 
Συχνά, εφόσον μπορεί να θεμελιωθεί αποζημίωση για 
διαφυγόντα κέρδη κατ’ άρθρο 298 ΑΚ, η στέρηση της 
χρήσης του πράγματος αποκαθίσταται έμμεσα δι’ αυ-
τών. Στο παράδειγμα 1, αν ο Α χρησιμοποιεί το αυτο-
κίνητό του ως ταξί, δικαιούται ως αποθετική ζημία τα 
έσοδα που θα αποκόμιζε από τη χρήση του αυτοκινήτου 
κατά τον χρόνο ακινησίας του. Τα έσοδα αυτά καλύ-
πτουν και τις δαπάνες στις οποίες προβαίνει ο Α προκει-
μένου να διασφαλίσει την (επαγγελματική) χρήση του 
αυτοκινήτου του. 

Βεβαίως, η απώλεια διαφυγόντων κερδών συνδέεται με 
την αγοραία αξιοποίηση του πράγματος, η οποία συνι-
στά γνώρισμα (αν και όχι αποκλειστικό15) της επιχειρη-
ματικής (σε ευρεία έννοια) αξιοποίησης του πράγματος. 
Κατά τούτο, η αξίωση για διαφυγόντα κέρδη γεννιέται 
συνήθως στο πρόσωπο επιχειρηματιών, ενώ οι ιδιώτες 
που στερούνται παράνομα ή αντισυμβατικά τη χρήση 
πραγμάτων που τους ανήκουν συνήθως δεν μπορούν να 
θεμελιώσουν διαφυγόντα κέρδη από τη στέρηση αυτή16. 
Ωστόσο, αν και στην πράξη το πρόβλημα ανακύπτει συ-
χνότερα όταν ιδιώτες στερούνται τη χρήση πραγμάτων, 
σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται αποκλειστικά με αυ-
τούς17. Είναι δυνατόν ο επιχειρηματίας δανειστής να μην 
υφίσταται καν αποθετική ζημία, επειδή για παράδειγμα 
διαθέτει κάποια εφεδρεία (λ.χ. εταιρεία που διαθέτει 
εφεδρικό αυτοκίνητο) ή επειδή στη συγκεκριμένη χρο-
νική συγκυρία δεν αξιοποιούσε επιχειρηματικά το συ-
γκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο (λ.χ. εκδρομικό λεω-
φορείο που χρησιμοποιείται κυρίως τους καλοκαιρινούς 
μήνες). Το πρόβλημα ανακύπτει επίσης όταν ο δανει-
στής έχει μεν διαφυγόντα κέρδη αλλά είτε δεν μπορεί 
να τα θεμελιώσει αποδεικτικά κατ’ άρθρο 298 εδ. β’ ΑΚ 
είτε το ύψος τους είναι μικρότερο από τις δαπάνες που 
έκανε για να αποκτήσει τη χρήση του πράγματος. 

14.   ΑΠ 27/2017: […] [Σ]ε περίπτωση που ο ναυλωτής […] απω-
λέσει τη χρήση του ναυλωμένου απ’ αυτόν πλοίου για την 
οποία χρήση συμφώνησε να καταβάλει ναύλο τότε υφίστα-
ται μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του (θετική ζημία) το 
ύψος δε της ζημίας του αυτής είναι ίσο με την με αντικειμενι-
κά κριτήρια αγοραία αξία του ναύλου. Ειδικότερα αν χαθεί η 
χρήση του πράγματος […] τα τρέχοντα έξοδα που αντιστοι-
χούν στο χρόνο αυτό (εν προκειμένω ο ναύλος), θα βαρύνουν 
τον ζημιώσαντα. […] Η ζημία δε που πρέπει να αποκαταστα-
θεί δεν είναι τα έξοδα που έγιναν, αφού αυτά γίνονται ανε-
ξάρτητα από το ζημιογόνο γεγονός, αλλά η απώλεια της χρή-
σης, που εδώ αποτιμάται όσο με τα έξοδα με τα οποία εξαγο-
ράζεται» (η πλαγιογράφηση δική μου).

15.   Λ.χ. η εκμίσθωση ακινήτων συχνά λαμβάνει χώρα ιδιωτικά 
και όχι κατ’ επάγγελμα ή επιχειρηματικά. 

16.   Βλ. και Σούρλα, ΝοΒ 1985, 740· Αγγ. Κορνηλάκη, ό.π. υποσ. 
9, σελ. 417 επ.

17.   Βλ. ήδη την υπόθεση που αντιμετώπισε η ΑΠ 27/2017: Στέρη-
ση χρήσης ναυλωθέντος πλοίου. 
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Περαιτέρω, όταν η στέρηση της χρήσης του πράγματος 
λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αδικοπραξίας, το δικαστή-
ριο μπορεί να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση για την 
ηθική βλάβη που υπέστη ο δικαιούχος λόγω της στέρη-
σης της χρήσης του πράγματος κατ’ άρθρο 932 ΑΚ18. Η 
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία 
ασφαλώς δεν συνδέεται ευθέως με συγκεκριμένες δα-
πάνες του δικαιούχου, αναπληρώνει, εν μέρει τουλάχι-
στον, την ωφέλεια που θα αποκόμιζε ο δανειστής από 
το πράγμα. Στην πράξη λοιπόν μπορεί κατ’ αποτέλε-
σμα να καλύπτει (εν μέρει ή πλήρως) και τις δαπάνες 
του δανειστή για το πράμα και πάντως συνιστά υποκα-
τάστατο αποζημίωσης για τη στέρηση της χρήσης του. 

Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις το πρόβλημα θα λύνε-
ται πρακτικά με εφαρμογή άλλων διατάξεων που θεμε-
λιώνουν ευθύνη του δράστη. Ιδίως αν ο τελευταίος απο-
στέρησε τη χρήση του πράγματος ωφελούμενος ο ίδιος 
από το πράγμα (λ.χ. εξοικονομώντας δαπάνες), ο δικαι-
ούχος της χρήσης του θα έχει συχνά αξίωση για απόδο-
ση της ωφέλειας με βάση τις διατάξεις για τον αδικαι-
ολόγητο πλουτισμό (άρθρα 904 επ. ΑΚ)19. Παράδειγμα: 
Ο δράστης καταλαμβάνει παράνομα το διαμέρισμα τρί-
του και μένει ο ίδιος μέσα. Ο κύριος δικαιούται κατ’ άρ-
θρα 904 επ. ΑΚ να ζητήσει το μίσθωμα που εξοικονομεί 
ο δράστης (το αγοραίο μίσθωμα που αντιστοιχεί στο δι-
αμέρισμα), ακόμη κι αν ο ίδιος δεν επρόκειτο να εκμι-
σθώσει το διαμέρισμα σε τρίτους. 

5. Παρενθετικά – Το ζήτημα στη Γερμανία
Το ζήτημα της αποζημίωσης για τη στέρηση χρήσης 
πράγματος έχει απασχολήσει πολύ τη γερμανική έννο-
μη τάξη20. Το Γερμανικό Ακυρωτικό δέχεται μεν ότι ο δι-
καιούχος της χρήσης πράγματος μπορεί να ζητήσει απο-
ζημίωση για τη στέρηση της χρήσης που υφίσταται με 
βάση αφηρημένο υπολογισμό και χωρίς αναφορά σε συ-
γκεκριμένες δαπάνες στις οποίες έχει προβεί21. Ωστόσο, 
περιορίζει την αποζημίωση για αγαθά των οποίων η δι-
αρκής διαθεσιμότητα είναι κεντρικής σημασίας για τη 

18.   Έτσι πράγματι ΕφΑθ 385/1989 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ· ΕφΑθ 9698/1991 
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ· ΠΠρΑθ 267/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.

19.   Σε παρόμοια αποτελέσματα μπορούν στην πράξη να οδηγή-
σουν, μεταξύ άλλων, και οι διατάξεις των άρθρων 730 επ. 
και 1096 επ. ΑΚ. 

20.   Πρβλ. Bitter, Wertverlust durch Nutzungsausfall, AcP 205 
(2005), 744: «Πρόκειται για ένα από τα θεμελιώδη και πολυ-
συζητημένα προβλήματα του δικαίου της αποζημίωσης». Ενό-
ψει τούτου, εδώ επιχειρείται μια απλώς επιδερμική προσέγ-
γιση των λύσεων και των προβληματισμών που έχουν ανακύ-
ψει στη γερμανική έννομη τάξη. Μια έστω και κατά προσέγ-
γιση ενδελεχής συζήτηση του ζητήματος θα υπερέβαινε κατά 
πολύ τα όρια της παρούσας μελέτης. Για το ζήτημα στον αγ-
γλοσαξονικό χώρο βλ. ομοίως Bitter, AcP 205 (2005), 755 επ.

21.   Γενικά μάλλον επικριτική της νομολογίας αυτής η γερμανική 
θεωρία, βλ. μεταξύ άλλων Harke, Allgemeines Schuldrecht, 
2010, αρ. 334 επ.· Lange/Schiemann, Schadensersatz, 2003, 
σελ. 283 επ. με περαιτέρω παραπομπές. 

διαβίωση του δικαιούχου με ίδια οικονομικά μέσα22 και 
τα οποία χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο όπως 
αντίστοιχα αγαθά που αξιοποιούνται επαγγελματικά 
με σκοπό το κέρδος23. Ταυτόχρονα, τονίζεται η ανάγκη 
εφαρμογής (αυστηρών24) αντικειμενικών κριτηρίων 
όσον αφορά τη βαρύτητα των συνεπειών που υφίσταται 
ο δικαιούχος από την απώλεια της χρήσης25, προκειμέ-
νου η στέρηση της χρήσης να μπορεί, κατά τις αντιλή-
ψεις των συναλλαγών, να εξομοιωθεί με περιουσιακή 
απώλεια26. Συναφώς, αν αυτός που στερείται τη χρή-
ση πράγματος έχει εναλλακτική δυνατότητα υποκατά-
στασης της χρήσης δεν δικαιούται αποζημίωση27. Έτσι, 
ενώ γίνεται κατά βάση δεκτή η δυνατότητα του δικαι-
ούχου της χρήσης πράγματος να ζητήσει αποζημίωση 
για τη στέρηση της χρήσης αυτής, στην πράξη η σχετική 
προστασία καλύπτει εν τέλει μόνο τη στέρηση της χρή-
σης αυτοκινήτων (ή άλλων οχημάτων) και ακινήτων28. 
Ειδικά στον χώρο των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων η 
γερμανική νομολογία είναι πλέον τόσο παγιωμένη ώστε 
υποστηρίζεται ότι ο κανόνας της αποζημίωσης για τη 
στέρηση χρήσης συνιστά δικαστικά πλασμένο (richter-
liche Rechtsfortbildung) ή ακόμη και εθιμικά αναγνωρι-
σμένο κανόνα29. 

Στην πραγματικότητα η αποζημίωση για τη στέρηση 
χρήσης πράγματος λειτουργεί μάλλον ως μια μορφή 
αποκατάστασης μη περιουσιακών συνεπειών του ζη-
μιογόνου γεγονότος ή πάντως συνεπειών στο μεταίχ-
μιο μεταξύ περιουσιακής και μη περιουσιακής ζημίας30. 
Είναι ενδεικτικό ότι στις σχετικές αποφάσεις το Γερμα-
νικό Ακυρωτικό τονίζει πάγια την ανάγκη σεβασμού του 
κανόνα της § 253 Ι ΓερμΑΚ (αντίστοιχης του άρθρου 299 
ΑΚ) που επιτρέπει την αποζημίωση για μη περιουσιακές 
ζημιές μόνο κατ’ εξαίρεση στη βάση σχετικής νομοθετι-
κής πρόβλεψης. Ως αποτέλεσμα γεννιούνται αρκετά ερ-
μηνευτικά ζητήματα ή ακόμη και αξιολογικές αντιφά-
σεις, η νομολογία είναι ελάχιστα εποπτεύσιμη και τα 

22.   Βλ. λ.χ. ΓερμΑκυρ της 23.1.2018, VI ZR 57/17· της 20.2.2014, 
VII ZR 172/13· της 24.1.2013, III ZR 98/12.

23.  ΓερμΑκυρ της 23.1.2018, VI ZR 57/17.
24.  ΓερμΑκυρ της 24.1.2013, III ZR 98/12.
25.   ΓερμΑκυρ της 23.1.2018, VI ZR 57/17 και της 20.2.2014, VII 

ZR 172/13.
26.  ΓερμΑκυρ της 24.1.2013, III ZR 98/12. 
27.   Χαρακτηριστική η ΓερμΑκυρ της 24.1.2013, III ZR 98/12: Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώνεται ότι η στέρηση της 
χρήσης σταθερού τηλεφώνου υποκαθίσταται εν τέλει επαρ-
κώς από τη χρήση κινητού τηλεφώνου, αφού μάλιστα η απο-
ζημίωση καλύπτει τα πρόσθετα έξοδα που γεννιούνται από 
τη χρήση αυτή.

28.   Βλ. όμως ΓερμΑκυρ της 24.1.2013, III ZR 98/12, που αναγνω-
ρίζει δικαίωμα αποζημίωσης για στέρηση χρήσης του διαδι-
κτύου. Ενδιαφέρον είναι εδώ ότι πρόκειται για στέρηση χρή-
σης μη υλικού αντικειμένου και η στέρηση αφορά στην ουσία 
αδυναμία παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας.

29.   Lange/Schiemann, ό.π. υποσ. 21, σελ. 288· Grüneberg, σε 
Palandt BGB, 2010, § 249 αρ. 40.

30.  Πρβλ. Harke, ό.π. υποσ. 21, αρ. 334. 
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αποτελέσματά της δύσκολα προβλέψιμα31, ενώ αποκο-
μίζει κανείς την αίσθηση αποσπασματικότητας στις λύ-
σεις που δίνονται χωρίς ιδιαίτερη εσωτερική συνέχεια32. 
Έτσι, ενώ πάγια πλέον αναγνωρίζεται αξίωση αποζη-
μίωσης για στέρηση χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου33, 
το Γερμανικό Ακυρωτικό έχει απορρίψει την αποζημίω-
ση για στέρηση χρήσης συσκευής φαξ34, τροχόσπιτου35, 
σκάφους αγώνων36, ιδιωτικής πισίνας37, γούνινου παλ-
τού38 με το επιχείρημα ότι η στέρηση της χρήσης κατά 
την αντίληψη των συναλλαγών δεν συνιστά οικονομι-
κή ζημία, αλλά μείωση της ατομικής απόλαυσης39. Γενι-
κά το Γερμανικό Ακυρωτικό απορρίπτει την αποζημίωση 
για στέρηση χρήσης αγαθών πολυτελείας40. 

Ακόμη και όσον αφορά τη χρήση οχημάτων το Γερμα-
νικό Ακυρωτικό διαφοροποιεί ανάμεσα σε οχήματα ιδι-
ωτικής χρήσης, για τα οποία η αφηρημένα υπολογιζό-
μενη αποζημίωση για στέρηση χρήσης είναι δεδομένη, 
και σε οχήματα που χρησιμοποιούνται για επιχειρημα-
τικούς σκοπούς. Ως προς τα τελευταία, το δικαστήριο 
διακρίνει πάλι ανάμεσα αφενός σε οχήματα που παρά-
γουν άμεσα επιχειρηματικά έσοδα (π.χ. ταξί, φορτη-
γά δημόσιας χρήσης κλπ.), για τα οποία ο αφηρημένος 
υπολογισμός αποζημίωσης για τη στέρηση χρήσης δεν 
επιτρέπεται και η αποζημίωση υπολογίζεται μόνο στη 
βάση συγκεκριμένων διαφυγόντων κερδών (§ 252 Γερ-
μΑΚ) και αφετέρου σε οχήματα που σχετίζονται μεν με 
την επιχειρηματική λειτουργία του χρήστη αλλά δεν πα-
ράγουν άμεσα έσοδα. Για τα τελευταία αποκλείεται η 
αφηρημένα υπολογιζόμενη αποζημίωση41 τουλάχιστον 
όταν ο δανειστής είναι αντικειμενικά σε θέση να προσ-
διορίσει τη συγκεκριμένη (αποθετική) ζημία του, ενώ 

31.   Βλ. ενδεικτικά τις περιπτώσεις καθώς και τους κανόνες και 
τις εξαιρέσεις που περιγράφει ο Grüneberg, ό.π. υποσ. 29, 
§ 249 αρ. 40 επ.

32.   Βλ. και Harke, ό.π. υποσ. 21, αρ. 335· Schäfer/Ott, Lehrbuch 
der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 2012, σελ. 346· 
Grüneberg, ό.π. υποσ. 29, § 249 αρ. 48: «Dieses Durchein-
ander […]». 

33.   Βλ. ήδη ΓερμΑκυρ της 15.4.1966, VI ZR 271/1964 (BGHZ 45, 
212). Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γερμανία εδώ και πολ-
λά χρόνια εκδίδονται και επικαιροποιούνται τακτικά πίνακες 
αποτίμησης της στέρησης χρήσης αυτοκινήτων που γίνονται 
αποδεκτοί από τη νομολογία για τον υπολογισμό του ύψους 
της οφειλόμενης αποζημίωσης. Οι πλέον γνωστοί είναι οι πί-
νακες των Sander/Danner/Küppersbusch/Seifert/Kuhn (βλ. 
σχετικά και την απόφαση του Γερμανικού Ακυρωτικού της 
23.11.2004, VI ZR 357/03). 

34.  ΓερμΑκυρ της 24.1.2013, III ZR 98/12.
35.   ΓερμΑκυρ της 10.6.2008, VI ZR 248/07 και της 15.12.1985, 

VIII ZR 315/80 (BGHZ 86, 128). 
36.  ΓερμΑκυρ της 15.11.1983, VI ZR 269/81 (BGHZ 89, 60).
37.  ΓερμΑκυρ της 28.2.1980, VII ZR 183/79 (BGHZ 76, 179).
38.  ΓερμΑκυρ της 12.2.1975, VIII ZR 131/73 (BGHZ 63, 393).
39.   Βλ. περαιτέρω περιπτώσεις σε Schäfer/Ott, ό.π. υποσ. 32, 

σελ. 346 υποσ. 112.
40.  Bitter, AcP 205 (2005), 744.
41.   Πρβλ. όμως προς την αντίθετη κατεύθυνση ΓερμΑκυρ της 

4.12.2007, VI ZR 241/06.

για τις υπόλοιπες περιπτώσεις το πρόβλημα παραμέ-
νει ανοιχτό42. 

Ενδεικτική του περίπλοκου τρόπου με τον οποίο αντιμε-
τωπίζει το ζήτημα η γερμανική νομολογία είναι η από-
φαση του Γερμανικού Ακυρωτικού της 23.1.201843. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ο ιδιοκτήτης μιας μοτοσυκλέ-
τας στερήθηκε τη χρήση της μετά από βλάβη που προ-
κάλεσε ο δράστης για 40 ημέρες (από 5.9.2014 έως 
14.10.2014). Όπως δέχεται η απόφαση, προκειμένου να 
εκτιμηθεί αν ο ιδιοκτήτης δικαιούται αποζημίωση για τη 
χρήση της μοτοσυκλέτας, πρέπει να αξιολογηθεί καταρ-
χάς μήπως η μοτοσυκλέτα δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά 
σκοπούς ψυχαγωγίας του ιδιοκτήτη, οπότε η αποζημίω-
ση αποκλείεται. Περαιτέρω, θα πρέπει να εξεταστεί αν 
ο ιδιοκτήτης σκόπευε και μπορούσε να χρησιμοποιήσει 
τη μοτοσυκλέτα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα που 
στερήθηκε τη χρήση της και επιπλέον αν η στέρηση της 
χρήσης υπήρξε αισθητή, επειδή ο ιδιοκτήτης (ελλείψει 
δεύτερου κατάλληλου οχήματος) είχε πράγματι ανάγκη 
τη μοτοσυκλέτα για την καθημερινή του διαβίωση. Αν 
αντιθέτως ο ιδιοκτήτης διαθέτει, εκτός από τη μοτοσυ-
κλέτα, ένα αυτοκίνητο και προσδίδει αξία στη μοτοσυ-
κλέτα του κυρίως επειδή είναι το χόμπι του ή επειδή του 
εμπνέει, συγκριτικά προς το αυτοκίνητο, ένα διαφορε-
τικό οδηγικό συναίσθημα, η στέρηση της χρήσης δεν 
αγγίζει την καθημερινή ωφέλεια και έτσι εκφεύγει της 
περιουσιακής αποτίμησης (δεν αποζημιώνεται). Και μο-
λονότι δεν παίζει ρόλο το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης χρη-
σιμοποιεί τη μοτοσυκλέτα του μόνο το θερινό εξάμηνο 
κάθε έτους ή μόνο όταν έχει καλό καιρό, ενώ κατά τα 
λοιπά χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχει 
όμως σημασία αν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
σκόπευε και μπορούσε πράγματι να χρησιμοποιήσει τη 
μοτοσυκλέτα του. Το τελευταίο ερώτημα συνδέεται με 
τη σειρά του και από τις συγκεκριμένες καιρικές συν-
θήκες που επικρατούσαν στο επίδικο χρονικό διάστημα 
(εδώ από 5.9.2014 έως 14.10.2014), αφού αυτές επη-
ρεάζουν αν ο ιδιοκτήτης θα χρησιμοποιούσε τη μοτοσυ-
κλέτα του και επομένως αν η στέρηση της χρήσης της θα 
του ήταν επαρκώς αισθητή44. 

Β. Η υποστηριζόμενη θέση
Η θέση που υποστηρίζεται εδώ και θεμελιώνεται στη 
συνέχεια δίνει σαφώς καταφατική απάντηση στο εξε-
ταζόμενο πρόβλημα και μάλιστα υπό την ισχυρή εκδοχή 
του45: Όποιος συνεπεία ζημιογόνου γεγονότος (που συ-
νιστά νόμιμο λόγο ευθύνης) στερείται τη χρήση πράγ-
ματος για την οποία είχε δικαίωμα δικαιούται αποζημί-

42.  ΓερμΑκυρ της 6.12.2018, VII ZR 285/17.
43.  VI ZR 57/17.
44.   Πρβλ. επίσης τον προβληματισμό της ΓερμΑκυρ της 10.6.2008, 

VI ZR 248/07, ως προς τη στέρηση χρήσης αυτοκινούμενου 
τροχόσπιτου, το οποίο μπορεί μεν να χρησιμεύσει και ως μέσο 
μετακίνησης, δεν είναι όμως απαραίτητο όταν ο κύριος δια-
θέτει κι άλλο αυτοκίνητο για τις ανάγκες του. 

45.  Βλ. παραπάνω υπό Α.1.
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ωση για τη χρήση που στερήθηκε, ανεξάρτητα από τη 
θεμελίωση συγκεκριμένης θετικής ή αποθετικής ζημίας. 
Η αποζημίωση οφείλεται είτε ο δικαιούχος απώλεσε τη 
χρήση πράγματος που ήδη είχε είτε δεν έλαβε ποτέ τη 
χρήση πράγματος για την οποία είχε σχετική (συμβατική 
ή νόμιμη) αξίωση όπως στο παράδειγμα 2. Για λόγους 
ευκολίας ονομάζω αυτήν την αφηρημένα υπολογιζόμε-
νη αποζημίωση «αποζημίωση χρήσης». 

Για την αξίωση σε αποζημίωση χρήσης δεν έχει σημα-
σία αν ο δικαιούχος σκόπευε και μπορούσε να χρησιμο-
ποιήσει πραγματικά το πράγμα ή ποια χρήση σκόπευε 
και μπορούσε να κάνει. Ομοίως, δεν έχει σημασία αν 
το πράγμα εξυπηρετούσε ή θα μπορούσε να εξυπηρετεί 
σκοπούς επαγγελματικούς, ιδιωτικούς ή απλά ψυχαγω-
γικούς, αν ήταν αναγκαίο για τη διαβίωση του κυρίου ή 
πολυτελές κλπ. Επίσης η αποζημίωση χρήσης οφείλεται 
ανεξάρτητα από τυχόν δαπάνες στις οποίες είχε προβεί 
ο δικαιούχος της χρήσης για να διασφαλίσει τη χρήση 
του πράγματος.

Η αποζημίωση χρήσης υπολογίζεται46 με βάση το ποσό 
που θα χρειαζόταν ο ζημιωθείς για να αναπληρώσει τη 
χρήση που στερήθηκε, κατά τον χρόνο που έλαβε χώρα 
η στέρηση της χρήσης, ιδίως με βάση το μίσθωμα που 
θα απαιτούνταν να καταβάλει ο ζημιωθείς προκειμένου 
να εξασφαλίσει από την αγορά τη χρήση ενός πράγ-
ματος όμοιου με αυτό που στερήθηκε για χρονικό διά-
στημα ίσο και αντίστοιχο47 με αυτό κατά το οποίο στε-
ρήθηκε τη χρήση. 

Στο παράδειγμα 1, ο Β δικαιούται αποζημίωση χρή-
σης για τον χρόνο που στερήθηκε το αυτοκίνητό του 
ύψους όσο το μίσθωμα που θα κατέβαλε για να μισθώ-
σει ένα αντίστοιχο όχημα για το χρονικό διάστημα της 
επισκευής. Αδιάφορο είναι αν όντως μίσθωσε άλλο αυ-
τοκίνητο, αν χρησιμοποίησε για τις μετακινήσεις του 
μέσα μαζικής μεταφοράς, αν αξιοποίησε τυχόν δεύτε-
ρο αυτοκίνητο που διέθετε ή το αυτοκίνητο της συ-
ζύγου του κλπ. Ομοίως, είναι αδιάφορο αν θα χρη-
σιμοποιούσε καν το αυτοκίνητό του για όσο χρόνο το 
στερήθηκε (λ.χ. επειδή θα έλειπε σε διακοπές), αν 
χρειαζόταν το αυτοκίνητο για να πηγαίνει στη δουλειά 
του ή για ψυχαγωγία, αν ήταν απλώς το εφεδρικό του, 
αν ήθελε απλώς να ξέρει ότι υπάρχει κλπ48.

Η αποζημίωση χρήσης συνιστά την ελάχιστη αποζημί-
ωση που μπορεί να αξιώσει ο δικαιούχος για τη στέρη-
ση χρήσης. Συνεπώς, αν η ζημία που πραγματικά υπέ-

46.  Βλ. αναλυτικά παρακάτω υπό Γ.4.
47.  Βλ. υποσ. 87. 
48.   Πρβλ. χαρακτηριστικά την απόφαση του Περιφερειακού Δι-

καστηρίου της Νέας Υόρκης Kuwait Airways v. Ogden Allied 
Aviation Services, 726 F. Supp. 1389 (E.D.N.Y. 1989) (ελεύ-
θερα προσβάσιμη σε https://law.justia.com/cases/federal/
district-courts/FSupp/726/1389/1740328/): «The owner has 
lost the opportunity to lend the second sports car to a friend, 
or to keep one car brand new while using the other, or simply 
to drive home in one car while smugly knowing that there is 
another in the garage» (η πλαγιογράφηση δική μου).

στη είναι μεγαλύτερη, δικαιούται το μεγαλύτερο ποσό. 
Στο παράδειγμα 1, αν ο Β πράγματι μίσθωσε ένα αυτο-
κίνητο σε αντικατάσταση του δικού του ενόσω αυτό επι-
σκευαζόταν και κατέβαλε μικρότερο μίσθωμα από αυτό 
που αντιστοιχεί στο επισκευαζόμενο αυτοκίνητο (λ.χ. 
επειδή μίσθωσε ένα αυτοκίνητο μικρότερης κατηγορίας 
ή επειδή μίσθωσε το αυτοκίνητο ενός φίλου του με μει-
ωμένο μίσθωμα) δικαιούται ως αποζημίωση το μεγαλύ-
τερο ποσό, αυτό δηλαδή που αντιστοιχεί στο αγοραίο 
μίσθωμα για ένα αυτοκίνητο σαν το δικό του. Αν πάλι 
κατέβαλε μεγαλύτερο μίσθωμα (και δεν συντρέχει λό-
γος εφαρμογής του άρθρου 300 ΑΚ για το υπερβάλλον, 
λ.χ. επειδή ο Β επειγόταν και χρειάστηκε εκ του λό-
γου αυτού να καταβάλει αυξημένο μίσθωμα) δικαιούται 
αποζημίωση για το μεγαλύτερο ποσό49. 

Τέλος, ο ζημιωθείς δικαιούται να αξιώσει την αποκατά-
σταση κάθε άλλης (θετικής ή αποθετικής) ζημίας που 
υπέστη από τη στέρηση της χρήσης του πράγματος, ε-
φόσον δεν καλύπτεται ήδη από την αποζημίωση χρή-
σης50. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες 
του δικαίου της αποζημίωσης. Στο παράδειγμα 1, αν ο 
Β λόγω της βλάβης του αυτοκινήτου του εξοικονόμησε 
δαπάνες (λ.χ. δεν χρειάστηκε να μισθώσει χώρο στάθ-
μευσης για το χρονικό διάστημα της επισκευής, επει-
δή χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο της συζύγου του) αυ-
τές θα αφαιρεθούν από την οφειλόμενη αποζημίωση με 
βάση τους γενικούς κανόνες συνυπολογισμού ζημίας 
και οφέλους.

Γ. Θεμελίωση
1. Η αποζημίωση ως μέσο αποκατάστασης  
και η θεωρία της διαφοράς
Η αποζημίωση έχει ως (κύριο τουλάχιστον) σκοπό51 να 
επαναφέρει τον ζημιωθέντα κατά το δυνατόν στην κα-
τάσταση που θα βρισκόταν αν δεν είχε συμβεί το ζημι-
ογόνο γεγονός52. Ο Έλληνας νομοθέτης αποφάσισε ότι 
το αποτέλεσμα αυτό θα επέρχεται κατά κανόνα με την 
καταβολή στον ζημιωθέντα του χρηματικού ποσού που 
είναι αναγκαίο για την επαναφορά της κατάστασης που 
θα υπήρχε χωρίς το ζημιογόνο γεγονός και κατ’ εξαί-

49.   Ασφαλώς ο Β δεν δικαιούται αθροιστικά και το μίσθωμα που 
κατέβαλε πραγματικά και το αφηρημένα υπολογιζόμενα αγο-
ραίο μίσθωμα. Το δεύτερο (αφηρημένη ζημία) καλύπτει την 
μικρότερη (συγκεκριμένη) ζημία που υπέστη ο Β. Ομοίως, στο 
παράδειγμα 2, ο Γ δικαιούται να εισπράξει το μεγαλύτερο μί-
σθωμα που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο διαμέρισμα που έχει 
αγοράσει. Το μίσθωμα αυτό καλύπτει και τη μικρότερη (συ-
γκεκριμένη) ζημία που υπέστη καταβάλλοντας μίσθωμα για 
το μικρότερο διαμέρισμα στο οποίο διαμένει κατά τον χρόνο 
υπερημερίας του Δ.

50.  Βλ. αναλυτικά παρακάτω υπό Γ.5.
51.   Για τον κατά βάση αποκαταστατικό χαρακτήρα της αποζημί-

ωσης βλ. ενδεικτικά Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 2, § 8, αρ. 7. 
52.   Ρητή στο σημείο αυτό η § 249 Ι ΓερμΑΚ: «Wer zum Schadens-

ersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der be-
stehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand 
nicht eingetreten wäre».
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ρεση με την αυτούσια (in natura) αποκατάσταση (άρ-
θρο 297 ΑΚ). 

Υπό το πρίσμα αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτή και η θε-
ωρία της διαφοράς: Τόσο για τη χρηματική όσο και για 
την αυτούσια αποζημίωση η θεωρία της διαφοράς, η 
σύγκριση δηλαδή της πραγματικής κατάστασης (μετά 
το ζημιογόνο γεγονός) και της υποθετικής κατάστασης 
(χωρίς το ζημιογόνο γεγονός) προσδιορίζει τι ακριβώς 
πρέπει να καταβληθεί (χρηματική αποζημίωση) ή να γί-
νει (αυτούσια αποζημίωση) από τον οφειλέτη προκειμέ-
νου να περιέλθει ο δανειστής στην κατάσταση που θα 
βρισκόταν χωρίς το ζημιογόνο γεγονός. Τι πρέπει λοι-
πόν να καταβληθεί (χρηματική αποζημίωση) ή να γίνει 
(αυτούσια αποζημίωση) από τον οφειλέτη σε περίπτω-
ση που ο ζημιωθείς στερείται τη χρήση ενός πράγματος;

Ας δούμε το ερώτημα αυτό σε μια ιδεατή περίπτωση: 
Στο παράδειγμα 1, αμέσως μόλις ο Α προξενεί το ατύ-
χημα, τα δύο μέρη προσδιορίζουν ακριβώς, με τη βοή-
θεια πραγματογνωμόνων, το ποσό που θα χρειαστεί το 
αυτοκίνητο του Β για να επισκευαστεί πλήρως (ανταλ-
λακτικά και εργασία), την απώλεια της αξίας του αυ-
τοκινήτου λόγω του ατυχήματος, το χρονικό διάστημα 
που θα μείνει το αυτοκίνητο για επισκευή στο συνεργείο 
και το ποσό που θα χρειαστεί ο Β για να μισθώσει ένα 
αντίστοιχο αυτοκίνητο για το χρονικό διάστημα της επι-
σκευής. Η εφαρμογή της θεωρίας της διαφοράς οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι ο Α πρέπει να καταβάλει στον Β όλα 
τα παραπάνω ποσά προκειμένου να εξαλείψει κατά το 
δυνατόν τις συνέπειες του ατυχήματος53. Η αποζημίω-
ση αυτή είναι καταβλητέα αμέσως, αφού πληρούνται οι 
όροι γέννησης της αξίωσης και είναι γνωστά όλα τα σχε-
τικά μεγέθη. Από τη στιγμή που ο Α προβεί στην κατα-
βολή της αποζημίωσης, όπως υπολογίστηκε παραπάνω, 
ο Β μπορεί είτε να δαπανήσει την αποζημίωση προκειμέ-
νου να αποκαταστήσει τη ζημία του είτε όχι (μπορεί λ.χ. 
να πουλήσει το υπόλειμμα του αυτοκινήτου χωρίς καμία 
επισκευή και να αγοράσει αμέσως ένα καινούριο που 
βρίσκει ετοιμοπαράδοτο). Σε κάθε περίπτωση δικαιού-
ται την αποζημίωση ευθύς εξαρχής ανεξάρτητα από το 
τι θα πράξει στη συνέχεια. 

Η περίπτωση αυτή είναι ιδεατή κατά το ότι τα μέρη μπο-
ρούν να υπολογίσουν τη ζημία και επομένως την οφει-
λόμενη αποζημίωση αμέσως μόλις λαμβάνει χώρα το 
ζημιογόνο γεγονός. Στην πραγματικότητα όμως αυτή 
η ιδεατή περίπτωση είναι η νομοθετική αφετηρία. Δι-
ότι κρίσιμος για τον υπολογισμό της οφειλόμενης απο-
ζημίωσης χρόνος είναι ο χρόνος στον οποίο πληρού-
νται οι όροι της ευθύνης (συνήθως με τελευταίο όρο την 
επέλευση της ζημίας). Αυτό ακριβώς δέχεται (ορθά) η 
κρατούσα γνώμη: Η αξίωση προς αποζημίωση γεννιέ-
ται αμέσως μόλις ανακύψει η ζημία (εφόσον φυσικά συ-
ντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις της ευθύνης) ακόμη κι 

53.   Ακόμη εναργέστερη είναι η κατάσταση σε περίπτωση αυτού-
σιας αποζημίωσης όπου, ειδικά όσον αφορά τη στέρηση της 
χρήσης, ο Α οφείλει να παράσχει ο ίδιος στον Β αυτοκίνη-
το για να κινείται κατά το χρονικό διάστημα της επισκευής.

αν πρόκειται για μελλοντικές αλλά πάντως προβλεπτές 
ζημιές54. 

Αντίστοιχα, η θεωρία της διαφοράς ως μέθοδος υπο-
λογισμού της οφειλόμενης αποζημίωσης εφαρμόζεται 
στον χρόνο που καθίσταται σαφές ότι λόγω του ζημιο-
γόνου γεγονότος ο ζημιωθείς θα στερηθεί τη χρήση του 
πράγματος. Διότι τότε πληρούνται πλέον όλοι οι όροι 
της ευθύνης (συμπεριλαμβανομένης της ζημίας, αφού 
στο χρονικό σημείο αυτό είναι πλέον ήδη δεδομένη η 
ύπαρξή της) και ο δράστης οφείλει να προβεί στη σχε-
τική καταβολή προς τον ζημιωθέντα. Η εφαρμογή της 
θεωρίας της διαφοράς στον χρόνο αυτόν καθιστά σα-
φές ότι ο ζημιωθείς δικαιούται το ποσό που απαιτείται 
για να αναπληρώσει τη χρήση που στερείται. Διότι στον 
χρόνο αυτόν, αν δεν είχε συμβεί το ζημιογόνο γεγονός, 
ο ζημιωθείς θα είχε τη χρήση του πράγματος. Συνεπώς, 
δικαιούται ως αποζημίωση το ποσό που είναι αναγκαίο 
για να αναπληρώσει την απώλεια αυτή μισθώνοντας 
ένα πράγμα αντίστοιχο αυτού που στερείται. 

Αφότου η υποχρέωση αποζημίωσης οριστικοποιηθεί στο 
χρονικό αυτό σημείο ως συγκεκριμένο ποσό που πρέ-
πει να καταβάλει ο δράστης στον ζημιωθέντα, το ύψος 
της δεν μεταβάλλεται από μελλοντικά γεγονότα και ιδί-
ως από τη χρήση του ποσού της αποζημίωσης που έκα-
νε ο ζημιωθείς ή ακόμη και από αντικειμενικά γεγονό-
τα που εμποδίζουν τη χρήση του προς τη μία ή την άλλη 
κατεύθυνση55. Πρόκειται για την ίδια ακριβώς λογική 
με την οποία δεν μεταβάλλεται το ύψος της οφειλόμε-
νης αποζημίωσης αν ο κύριος του αυτοκινήτου αποφα-
σίσει εκ των υστέρων να μην επισκευάσει το αυτοκί-
νητό του και να κρατήσει την αποζημίωση για άλλους 
σκοπούς. Η απόφαση αυτή δεν ωφελεί τον οφειλέτη της 
αποζημίωσης56. 

54.   Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 1307/2019, ΑΠ 52/2018, ΑΠ 514/2009 και 
από τη θεωρία ad hoc Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 2, § 9, αρ. 24· 
Κρητικό, ό.π. υποσ. 2, § 22, αρ. 41.

55.   Πρβλ. ορθά Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 2, § 9, αρ. 18 επ. και ιδί-
ως 23 επ. για το πρόβλημα της λεγόμενης υποθετικής αιτιό-
τητας (π.χ. ο δράστης καταστρέφει ένα σπίτι το οποίο ούτως 
ή άλλως θα κατέστρεφε ο σεισμός που έγινε μεταγενέστερα). 
Πρβλ. επίσης ΑΠ 802/2013: «[…] λήψη υπόψη ανελαστικά του 
χρόνου της συζήτησης της αγωγής, ως αποκλειστικού χρονι-
κού σημείου για τον προσδιορισμό του ύψους της οφειλόμε-
νης αποζημίωσης είναι ενδεχόμενο, εάν κατά το χρόνο εκεί-
νο έχει μειωθεί η αξία της παροχής, να αποβεί σε όφελος του 
ζημιώσαντος, ο οποίος καθυστερεί την εκπλήρωση της πα-
ροχής του. Το δίκαιο όμως της αποζημίωσης δεν αποδέχεται 
καθυστερήσεις και δεν επιβραβεύει τους οφειλέτες που ευνο-
ούνται από τη δική τους καθυστέρηση και οι οποίοι μάλιστα 
μπορεί να ακολουθούν σκοπίμως παρελκυστική τακτική» (η 
πλαγιογράφηση δική μου). Βλ. επίσης, σε μια απολύτως συ-
ναφή προβληματική, ΑΠ 84/2002 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ (βλ. το σχετι-
κό απόσπασμα στην υποσ. 65). 

56.   Πρβλ. Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 2, § 9, αρ. 24 (γενικά για την 
αποζημίωση): «[O] οφειλέτης οφείλει κατά τον νόμο αμέσως 
την παροχή (είτε αυτή συνίσταται σε χρήμα είτε σε in natura 
αποκατάσταση). Αν ήταν συνεπής και κατέβαλλε έγκαιρα την 
οφειλή του, μεταγενέστερα περιστατικά (άρα και μειωτικά της 
ζημίας […]) δεν θα μπορούσαν να επηρεάσουν αυτή την παρο-
χή. Έτσι τέτοια περιστατικά δεν θα πρέπει κατ’ αρχήν να θε-
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Στον αντίποδα, το επιχείρημα ότι η αποζημίωση χρήσης 
δεν επιτρέπεται όταν ο ζημιωθείς δεν προέβη σε κάποια 
δαπάνη για την αναπλήρωση της χρήσης που έχασε57 
λαμβάνει εσφαλμένα υπόψη μεταγενέστερο χρονικό ση-
μείο για την εφαρμογή της θεωρίας της διαφοράς και 
κατά τούτο έρχεται σε αντίθεση με την ορθή κρατού-
σα γνώμη ως προς το κρίσιμο για τον υπολογισμό της 
αποζημίωσης χρονικό σημείο. Μόνο όταν εφαρμόζεται 
(εσφαλμένα) σε αυτό το μεταγενέστερο χρονικό σημείο 
η θεωρία της διαφοράς αποκλείει την αποζημίωση χρή-
σης58. 

2. Η κρίσιμη αξιολόγηση 
Αν η θεωρία της διαφοράς εφαρμοστεί, όπως είναι 
ορθό, με αναφορά στον χρόνο που γεννιέται η σχετική 
αξίωση και επομένως, όσον αφορά τη χρήση του πράγ-
ματος, στον χρόνο που καθίσταται σαφές ότι ο ζημιω-
θείς θα στερηθεί τη χρήση του, θεμελιώνεται χωρίς δυ-
σκολία η αποζημίωση χρήσης. Το επιχείρημα δεν είναι 
τυπικό (εννοιοκρατικό), αλλά ουσιαστικό (αξιολογικό) 
και συμβαδίζει με την κομβική επιλογή του Αστικού Κώ-

ωρηθούν λόγος απαλλαγής του οφειλέτη. Αυτό δεν αποτελεί 
τιμωρία σε βάρος του, αλλά συνέπεια ακριβώς του ότι η ενο-
χή (που παραμένει κατά βάση αποκαταστατικής φύσης) έχει 
ήδη γεννηθεί» (η έμφαση δική μου). Εφαρμοζόμενη η αρχή 
αυτή στο εξεταζόμενο πρόβλημα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
η μεταγενέστερη του ζημιογόνου γεγονότος συμπεριφορά του 
οφειλέτη και ιδίως το αν θα μισθώσει ή όχι άλλο πράγμα προς 
αναπλήρωση της χρήσης του δικού του δεν μπορεί να επηρε-
άσει την αξίωση αποζημίωσης που γεννήθηκε στο πρόσωπό 
του για τη χρήση του πράγματος που στερείται.

57.  Βλ. παραπάνω υπό Α.2.
58.   Σωστά παρατηρεί ο Bitter, AcP 205 (2005), 772 επ., την αντί-

φαση στην οποία περιέρχεται η κρατούσα γνώμη όταν εφαρ-
μόζει τη θεωρία της διαφοράς αφενός στην ολική καταστρο-
φή του πράγματος και αφετέρου στην παροδική στέρηση της 
χρήσης: Στην πρώτη περίπτωση ως κρίσιμο χρόνο υπολογι-
σμού της αποζημίωσης λαμβάνει (ορθά) τον χρόνο του ζημι-
ογόνου γεγονότος (γι’ αυτό και ορθά αγνοεί μεταγενέστερα 
γεγονότα και κυρίως αν ο ζημιωθείς χρησιμοποίησε την απο-
ζημίωση που έλαβε για να αντικαταστήσει το πράγμα). Στη 
δεύτερη περίπτωση ως κρίσιμο χρόνο υπολογισμού της απο-
ζημίωσης λαμβάνει (εσφαλμένα) έναν μεταγενέστερο χρόνο, 
όταν ασκείται δηλαδή (δικαστικά) η αξίωση αποζημίωσης (γι’ 
αυτό και λαμβάνει εσφαλμένα υπόψη αν ο ζημιωθείς προέ-
βη πραγματικά σε δαπάνη για να αναπληρώσει τη χρήση του 
πράγματος που στερήθηκε παροδικά). Αν όμως η θεωρία της 
διαφοράς εφαρμοζόταν (με συνέπεια) και για την ολική κατα-
στροφή πράγματος σε μεταγενέστερο χρόνο (λ.χ. στον χρό-
νο συζήτησης της αγωγής) συχνά θα κατέληγε κανείς στο συ-
μπέρασμα ότι δεν υπάρχει ζημία λόγω της απαξίωσης ή ακό-
μη και (προγραμματισμένης) ανάλωσης του πράγματος έως 
τον χρόνο αυτό. Παράδειγμα: Ο δράστης καταστρέφει ένα κι-
βώτιο με φιάλες ακριβό κρασί που ο κύριος προγραμμάτιζε 
να καταναλώσει με τους φίλους του σε γιορτή που έχει οργα-
νώσει για τα επικείμενα γενέθλιά του. Η θεωρία της διαφο-
ράς, αν εφαρμοστεί όχι στον χρόνο της ζημίας αλλά στον χρό-
νο συζήτησης της αγωγής αποζημίωσης, θα οδηγούσε στο συ-
μπέρασμα ότι δεν υπάρχει ζημία επειδή το κρασί θα είχε ού-
τως ή άλλως καταναλωθεί και δεν θα υπήρχε πλέον στην πε-
ριουσία του ζημιωθέντος. Σημαίνει αυτό ότι ο ζημιωθείς δεν 
δικαιούται αποζημίωση;

δικα να προκρίνει ως κανόνα τη χρηματική έναντι της 
αυτούσιας αποζημίωσης (άρθρο 297 ΑΚ). Ο ζημιωθείς 
δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση το χρηματικό ποσό 
που απαιτείται για να έρθει κατά το δυνατόν στην κα-
τάσταση που θα βρισκόταν αν δεν είχε συμβεί το ζημιο-
γόνο γεγονός. Το πώς θα αξιοποιήσει όμως το εν λόγω 
χρηματικό ποσό είναι δικό του ζήτημα και δεν αφορά 
τον οφειλέτη της αποζημίωσης. Ο ζημιωθείς δεν έχει 
υποχρέωση να αποκαταστήσει τη ζημία59. Αν λοιπόν ο Β 
(παράδειγμα 1) μισθώσει άλλο αυτοκίνητο σε αναπλή-
ρωση του δικού του όσο αυτό επισκευάζεται, βρει άλ-
λον τρόπο να μετακινείται ή αν τελικά απλώς περιορί-
σει τις μετακινήσεις του, είναι ζήτημα που δεν αφορά 
τον δανειστή. Ομοίως, είναι επιλογή αποκλειστικά του Γ 
(παράδειγμα 2) αν θα αποφασίσει να υπομείνει το μικρό 
του διαμέρισμα μέχρι να του παραδοθεί το μεγαλύτερο 
που αγόρασε ή θα μισθώσει άλλο για το μεσοδιάστημα. 

Γενικότερα, ο ζημιωθείς πρέπει να είναι ελεύθερος να 
αξιοποιήσει την αποζημίωση που λαμβάνει όπως ο ίδιος 
κρίνει ωφέλιμο, συμπεριλαμβανομένης και της απλής 
αποταμίευσης του ποσού που δικαιούται, χωρίς να είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει πραγματικά (ολικά ή 
μερικά) τη ζημία που υπέστη και χωρίς η επιλογή του 
αυτή να επηρεάζει το ύψος της αποζημίωσης που δι-
καιούται. Η αρχή αυτή ορθά γίνεται γενικά δεκτή στο 
δίκαιο της αποζημίωσης. Διαφορετική προσέγγιση θα 
δημιουργούσε ισχυρό κίνητρο στον ζημιωθέντα να μην 
επιλέξει την ωφελιμότερη γι’ αυτόν αξιοποίηση της 
αποζημίωσης που λαμβάνει και επομένως κίνητρο να 
μην επιλέξει τη βέλτιστη τοποθέτηση των πόρων που δι-
αθέτει. Κατά τούτο, αν ο ζημιωθείς είναι ελεύθερος να 
αξιοποιήσει την αποζημίωση που δικαιούται όπως αυ-
τός κρίνει, η αποζημίωση αποβαίνει τελικά και κοινωνι-
κά ωφελιμότερη. Διότι έτσι βελτιώνεται η θέση του ζη-
μιωθέντος χωρίς να βλάπτεται κανείς, δεδομένου ότι ο 
οφειλέτης είναι ούτως ή άλλως υποχρεωμένος να κατα-
βάλει το ποσό της αποζημίωσης60. 

59.   Βλ. λ.χ. Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 2, § 8, αρ. 78· Κρητικό, ό.π. 
υποσ. 2, § 22, αρ. 41. Βλ. επίσης χαρακτηριστικά Κρητικό, 
Σχόλιο σε ΕφΑθ 3330/1995, ΕλλΔνη 1995, 1555: «Η αποκατά-
σταση της ζημίας δεν είναι στοιχείο της». Το ίδιο γίνεται δε-
κτό και στο γερμανικό δίκαιο, βλ. ενδεικτικά την απόφαση 
του Γερμανικού Ακυρωτικού της 7.2.2017, VI ZR 182/16 για 
ζημίες σε αυτοκίνητα (με περαιτέρω παραπομπές στην πά-
για νομολογία). 

60.   Στην οικονομική θεωρία γίνεται λόγος σε αντίστοιχες περι-
πτώσεις για εφαρμογή του κριτηρίου Pareto, το οποίο πήρε 
το όνομά του από τον οικονομολόγο Vilfredo Pareto. Σύμ-
φωνα με το κριτήριο αυτό (για την ακρίβεια σύμφωνα με μία 
εκδοχή του), η κατάσταση Χ είναι προτιμότερη από την κα-
τάσταση Ψ είτε αν όλα τα μέλη της κοινωνίας προτιμούν την 
κατάσταση Χ από την κατάσταση Ψ, είτε αν όλα τα μέλη της 
κοινωνίας δεν προκρίνουν κάποια από τις καταστάσεις Χ και 
Ψ, ένα όμως τουλάχιστον μέλος της προτιμά την κατάσταση 
Χ από την κατάσταση Ψ. Για το κριτήριο αυτό βλ. ενδεικτι-
κά Παπανικολάου, Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου και 
ερμηνεία των Δικαιοπραξιών, 2000, αρ. 159· Schäfer/Ott, 
ό.π. υποσ. 32, σελ. 13 επ. Στην προκειμένη περίπτωση, τυ-
χόν υποχρέωση του ζημιωθέντος να δαπανήσει την αποζημί-
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Αν για παράδειγμα ο κάτοχος αυτοκινήτου αποφασίσει 
να κυκλοφορεί με το γρατζουνισμένο του αυτοκίνητο 
για το οποίο έλαβε αποζημίωση, αυτό σημαίνει ότι τα 
χρήματα που εξοικονομεί από τη μη επισκευή θα τα αξι-
οποιήσει καλύτερα για άλλες ανάγκες του. Αντίστρο-
φα, αν ο κύριος του αυτοκινήτου ήταν υποχρεωμένος, 
για να λάβει αποζημίωση, να επισκευάσει το γρατζου-
νισμένο αυτοκίνητό του, ούτε ο δράστης θα ήταν σε κα-
λύτερη θέση, αφού και στην περίπτωση αυτή θα πλή-
ρωνε το σύνολο της αποζημίωσης, ούτε όμως ο κύριος 
του αυτοκινήτου αφού θα είχε αναγκαστεί να κυκλοφο-
ρεί με αυτοκίνητο άψογης εμφάνισης τη στιγμή που έχει 
πιεστικότερες ανάγκες να καλύψει. Με άλλα λόγια, σε 
μια τέτοια περίπτωση ο ζημιωθείς θα ήταν υποχρεωμέ-
νος, προκειμένου να λάβει την αποζημίωση που δικαι-
ούται, να προβεί σε μία (για τις συγκεκριμένες συνθή-
κες υπό τις οποίες βρίσκεται) πολυτελή δαπάνη, σε μια 
δαπάνη δηλαδή που, αν ήταν ελεύθερος να αποφασί-
σει, δεν θα προέκρινε λαμβάνοντας υπόψη και τις υπό-
λοιπες ανάγκες του.

Η γενικότερη αυτή σκέψη όσον αφορά την εφαρμογή 
της θεωρίας της διαφοράς στον χρόνο γέννησης της αξί-
ωσης αποζημίωσης ισχύει κάλλιστα και ειδικά εν ανα-
φορά προς την αποζημίωση χρήσης. Αν ο δικαιούχος 
πρέπει να προβεί πραγματικά σε δαπάνη για την ανα-
πλήρωση της χρήσης που στερήθηκε προκειμένου να 
λάβει αποζημίωση, είναι πολύ πιθανόν να αποφύγει 
εναλλακτικούς τρόπους ικανοποίησης των αναγκών 
του61 και έτσι να ξοδέψει την αποζημίωση που δικαιού-
ται σε κάτι που έχει λιγότερο ανάγκη62. Στο παράδειγ-
μα 1, αν ο Β είναι υποχρεωμένος, προκειμένου να λάβει 
αποζημίωση, να μισθώσει κάποιο αυτοκίνητο σε αντι-
κατάσταση του δικού του, ενδέχεται να προβεί στη σχε-
τική μίσθωση ακόμη κι αν χρειαζόταν τα χρήματα πε-
ρισσότερο για άλλες ανάγκες του. Θα μπορούσε λ.χ. 
να μοιράζεται (υφιστάμενος τη σχετική ταλαιπωρία) το 
αυτοκίνητο της συζύγου του προκειμένου να μπορέσει 
να κρατήσει τα χρήματα που αντιστοιχούν στο μίσθωμα 

ωση που δικαιούται για να αποκαταστήσει τη ζημία του θέτει 
τον ζημιωθέντα σε δυσμενέστερη θέση χωρίς να ωφελεί τον 
οφειλέτη της αποζημίωσης ή κάποιον τρίτο. Και αντίστροφα, 
η δυνατότητα του ζημιωθέντος να αξιοποιήσει την αποζημίω-
ση που έλαβε χωρίς περιορισμούς ωφελεί τον ίδιο χωρίς να 
βλάπτει τον οφειλέτη ή κάποιον τρίτο. 

61.   Όριο προς την ίδια κατεύθυνση θέτει και το άρθρο 300 § 1 εδ. 
β’ ΑΚ «παρέλειψε να […] περιορίσει τη ζημία». Ωστόσο, πολ-
λές από τις περιπτώσεις που εξετάζονται εδώ δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης. Διότι πρόκειται για πε-
ριορισμούς της ζημίας που δεν μπορούν εύλογα να αξιωθούν 
από τον ζημιωθέντα προς όφελος του δανειστή, επειδή συν-
δέονται με υπερβολική επιβάρυνση του ζημιωθέντος (μακρι-
νές διαδρομές πεζή, κοινή χρήση αυτοκινήτου της συζύγου 
με απώλεια χρόνου και ταλαιπωρία κλπ.). Επιπλέον, πολ-
λοί από τους εναλλακτικούς τρόπους που έχει ο ζημιωθείς 
για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του δεν είναι καν διαγνώσι-
μοι σε τρίτους ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 300 
§ 1 εδ. β’ ΑΚ. 

62.   Πρβλ. Vieweg, σε Staudingers Eckpfeiler des Zivilrechts, 
2008, σελ. 412. 

για να ικανοποιήσει μια πιο πιεστική ανάγκη. Είναι από 
άποψη νομοθετικής τελεολογίας και κοινωνικής ευμά-
ρειας εύλογο να αξιώσει κανείς από τον Β τη «σπατά-
λη» της αποζημίωσης σε κάτι που χρειάζεται λιγότερο63; 

Ομοίως, η αναγνώριση αποζημίωσης χρήσης επιτρέπει 
στον χρήστη του πράγματος να λαμβάνει εκ των προτέ-
ρων οικονομικώς ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα ανα-
πλήρωσης της χρήσης που τυχόν θα στερηθεί στο μέλ-
λον χωρίς να φοβάται ότι έτσι κινδυνεύει να χάσει την 
αποζημίωση που δικαιούται64. Για παράδειγμα, μια επι-
χείρηση διαθέτει στόλο 15 αυτοκινήτων, εκ των οποίων 
το ένα εφεδρικό για να μπορεί να συνεχίζει τη λειτουρ-
γία της απρόσκοπτα σε περίπτωση βλάβης κάποιου από 
τα υπόλοιπα. Εάν τώρα κάποιος προξενήσει ζημία σε 
αυτοκίνητο της επιχείρησης, η άποψη ότι η τελευταία 
δεν δικαιούται αποζημίωση χρήσης με το επιχείρημα ότι 
δεν υπέστη ζημία εφόσον (μπορεί να) χρησιμοποιήσει το 
εφεδρικό της, δημιουργεί ισχυρό κίνητρο στην επιχεί-
ρηση να μην διατηρεί εφεδρικό αυτοκίνητο65. Διότι χω-

63.   Υπό την οπτική αυτή, η εδώ υποστηριζόμενη θέση ανταποκρί-
νεται στο πνεύμα και την οικονομική λειτουργία του άρθρου 
300 § 1 εδ. β’ ΑΚ, το οποίο δημιουργεί κίνητρο στον ζημιω-
θέντα να φροντίσει για τον περιορισμό της ζημίας. Αν ο ζημι-
ωθείς δεν ενδιαφέρεται να περιορίσει τη ζημία του, το απο-
τέλεσμα δεν είναι μόνο ότι βλάπτεται ο οφειλέτης αποζημί-
ωσης, αλλά και ότι προκαλείται αδικαιολόγητη σπατάλη πό-
ρων. Αν για παράδειγμα ο κύριος αυτοκινήτου άφησε το αυ-
τοκίνητό του να καεί μετά το ατύχημα που προκάλεσε άλλος 
οδηγός, μολονότι μπορούσε να σβήσει τη φωτιά που προκλή-
θηκε, επειδή επιθυμούσε να λάβει αποζημίωση για ολική κα-
ταστροφή, επιβαρύνει εν τέλει ολόκληρο το κοινωνικό σύνο-
λο: Ανεξάρτητα από την κατανομή των συνεπειών της ζημίας 
μεταξύ ζημιωθέντος και ζημιώσαντος, ένα περιουσιακό αγα-
θό (το αυτοκίνητο) καταστράφηκε αν και μπορούσε να σωθεί. 
Αντίθετα, με τον κανόνα του άρθρου 300 § 1 εδ. β’ ΑΚ ο ζημι-
ωθείς κινητοποιείται να περιορίσει τη ζημία προς όφελος όχι 
μόνο του οφειλέτη της αποζημίωσης αλλά και του κοινωνικού 
συνόλου. Υπό το πρίσμα αυτό, το άρθρο 300 § 1 εδ. β’ ΑΚ δί-
νει πράγματι στον ζημιωθέντα τα κατάλληλα κίνητρα. Το ίδιο 
όμως συμβαίνει στην ουσία και με την εδώ εξεταζόμενη άπο-
ψη: Επειδή αναγνωρίζει στον ζημιωθέντα αποζημίωση χρήσης 
ανεξάρτητα από το αν μίσθωσε όμοιο πράγμα στη θέση του 
επισκευαζόμενου, αφαιρεί το κίνητρο μίσθωσης άλλου πράγ-
ματος και επομένως κινητοποιεί τον ζημιωθέντα να εξεύρει 
τη βέλτιστη εναλλακτική λύση για την ικανοποίηση των ανα-
γκών του χωρίς σπάταλες (πρβλ. 300 § 1 εδ. β’ ΑΚ) δαπάνες.

64.  Πρβλ. Harke, ό.π. υποσ. 21, αρ. 337. 
65.   Πρβλ. σε μια παρόμοια προβληματική ΑΠ 84/2002 ΤΝΠ ΝΟ-

ΜΟΣ, η οποία ορθά κρίνει ότι αν «ο ζημιωθείς διατηρεί δικό 
του συνεργείο επισκευής των ζημιών με μόνιμο εργατοτεχνι-
κό προσωπικό, δικαιούται να απαιτήσει ως αποζημίωση τη 
δαπάνη πληρωμής του προσωπικού, την οποία θα πλήρω-
νε σε ξένο συνεργείο, άλλωστε δεν μπορεί να τεθεί σε χειρό-
τερη θέση ο ζημιωθείς, ο οποίος φροντίζει εκ των προτέρων 
να έχει μόνιμο συνεργείο για την αποκατάσταση μελλοντι-
κών ζημιών, από το ζημιωθέντα, που δεν έχει συνεργείο, κα-
θώς και από το ζημιωθέντα, ο οποίος εκ των υστέρων, δηλα-
δή μετά την πρόκληση των ζημιών, προσλαμβάνει προσωπι-
κό για την αποκατάστασή των, ούτε βέβαια η παροχή της ερ-
γασίας του προσωπικού του παρέχεται χωρίς αμοιβή και δεν 
πρέπει να ωφελήσει τον αδικοπραγήσαντα, του οποίου η υπο-
χρέωση αποζημιώσεως αφήνεται άθικτη και έχει ήδη γεννηθεί 
από την πρόκληση λόγω της παράνομης και υπαίτιας συμπε-
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ρίς εφεδρικό αυτοκίνητο αφενός θα μειώσει τα λειτουρ-
γικά της έξοδα και αφετέρου, σε περίπτωση ζημίας, θα 
μπορεί να προβεί σε μίσθωση άλλου σε βάρος του ζη-
μιώσαντος. Η άποψη όμως αυτή θα είχε ως αποτέλε-
σμα όχι μόνο ότι η επιχείρηση παραλείπει να λάβει ένα 
εξ ορισμού66 οικονομικότερο (και επομένως κοινωνικά 
ωφελιμότερο) μέτρο πρόληψης αλλά και ότι η συνολική 
ζημία που θα προκύψει μπορεί να είναι τελικά μεγαλύ-
τερη (π.χ. αυξημένα διαφυγόντα κέρδη λόγω του χρό-
νου αδράνειας της επιχείρησης μέχρι να καλυφθεί το 
κενό με κατάλληλο μισθωμένο όχημα). Το γεγονός ότι 
εν τέλει η ζημία επιρρίπτεται στον οφειλέτη αποζημίω-
σης δεν αίρει το (κοινωνικά επιζήμιο) γεγονός ότι η ζη-
μία που πράγματι προέκυψε λόγω της μη λήψης προλη-
πτικών μέτρων είναι (ανεξάρτητα από τον τελικό φορέα 
της) μεγαλύτερη απ’ ό,τι θα μπορούσε να είναι67. 

Ενόψει των παραπάνω, η αποζημίωση χρήσης εντάσσε-
ται πλήρως στην κρίσιμη αξιολόγηση καθώς επιτρέπει 
στον δικαιούχο αποζημίωσης να χρησιμοποιήσει όπως 
θεωρεί καλύτερα το οικείο κονδύλι και (με όρους οικο-
νομικής θεωρίας) να κατευθύνει τους οικείους πόρους 
στη βέλτιστη αξιοποίησή τους. Αν η ωφελιμότερη για 
τον ζημιωθέντα αξιοποίηση της αποζημίωσης χρήσης 
συνίσταται στην αναπλήρωση της χρήσης που στερήθη-
κε, θα το πράξει. Αν όχι, θα προβεί σε κάποια άλλη αξι-
οποίησή της και θα φροντίσει να καλύψει διαφορετικά 

ριφοράς του της ζημίας, της μεταβολής δηλαδή επί τα χείρω 
της περιουσιακής κατάστασης του ζημιωθέντος, η οποία αντι-
κειμενικά απαιτεί δαπάνη για την αποκατάστασή της». Προς 
την ίδια κατεύθυνση ΠΠρΘεσ 16299/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ· ΕφΑθ 
2287/1995 και ΕφΑθ 3330/1995 ΕλλΔνη 1995, 1554 επ. (με 
σύμφωνο σχόλιο Κρητικού), οι οποίες κρίνουν ότι, όταν ο ζη-
μιωθείς που αποκατέστησε με δικό του μόνιμο εργατοτεχνι-
κό προσωπικό τη ζημία που υπέστη, δικαιούται να ζητήσει ως 
αποζημίωση την αμοιβή των εργατοτεχνιτών που χρησιμοποί-
ησε. Σημειώνεται ότι η ΑΠ 84/2002 ορθά (βλ. όμως Κρητικό, 
ό.π. υποσ. 2, § 22, αρ. 50) δέχεται ως ζημία το ποσό που θα 
πλήρωνε ο ζημιωθείς σε ξένο συνεργείο για την αποκατάστα-
ση της βλάβης και όχι την αμοιβή του δικού του μόνιμου ερ-
γατοτεχνικού προσωπικού (έτσι οι προαναφερόμενες απο-
φάσεις ουσίας), η οποία μπορεί να είναι σημαντικά μικρότε-
ρη. Η συγκεκριμένη αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού 
του ζημιωθέντος θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμεύσει 
ως βάση υπολογισμού της ελάχιστης ζημίας αν δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα άλλα στοιχεία. 

66.   Αν η επιχείρηση, που γνωρίζει τις ανάγκες της καλύτερα από 
κάθε άλλον, έκρινε ότι θα τη συνέφερε σε περίπτωση (τυχαί-
ας) βλάβης κάποιου αυτοκινήτου της να μισθώνει άλλο στη 
θέση του επισκευαζόμενου, προφανώς δεν θα διατηρούσε 
εφεδρικό αυτοκίνητο, με τα έξοδα που αυτό συνεπάγεται. 
Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση η τήρηση εφεδρείας συνι-
στά προφανώς την οικονομικότερη και αποδοτικότερη λύση. 

67.   Ενδεχομένως σε κάποιες (μάλλον ακραίες) περιπτώσεις πα-
ρόμοια λύση θα μπορούσε να δώσει η εφαρμογή του άρθρου 
300 § 1 εδ. β’ ΑΚ. Ωστόσο, η αναγνώριση αφηρημένης απο-
ζημίωσης χρήσης λύνει εξ αρχής και, τρόπον τινά, αυτομά-
τως το πρόβλημα σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις, ακόμη 
και όταν οι εναλλακτικές λύσεις του δικαιούχου αποζημίω-
σης δεν είναι διαγνώσιμες σε τρίτους (βλ. και υποσ. 61), και 
οπωσδήποτε σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 300 § 1 εδ. 
β’ ΑΚ (βλ. υποσ. 62). 

τη χρήση που στερείται. Καμία όμως από τις δύο δυνα-
τές επιλογές δεν επιβάλλεται από το δίκαιο της αποζη-
μίωσης68. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη λήψη τυ-
χόν προληπτικών μέτρων έναντι πιθανών ζημιών από 
τη στέρηση της χρήσης πράγματος: Το δίκαιο της απο-
ζημίωσης δεν πρέπει να δημιουργεί κίνητρα στους οικο-
νομικά δρώντες να αποφεύγουν τα (οικονομικότερα και 
επομένως) επιβαλλόμενα μέτρα αποτροπής των ζημιών 
τους από φόβο μήπως τελικά στερηθούν την αποζημί-
ωση που δικαιούνται επ’ ωφελεία τρίτων που θα τους 
ζημιώσουν. 

Αναμφίβολα, με την αναγνώριση αποζημίωσης χρή-
σης αυξάνεται το ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης 
σε περίπτωση βλάβης πράγματος. Στο μέτρο όμως που 
δημιουργεί τα σωστά κίνητρα, κίνητρα δηλαδή που 
συνεισφέρουν στην καθοδήγηση των υφιστάμενων οι-
κονομικών πόρων προς τις βέλτιστες χρήσεις τους, η 
αποζημίωση χρήσης τελικά μειώνει τη σπατάλη και αυ-
ξάνει τη συνολική κοινωνική ευημερία69. 

3. Αξιολογική συνέπεια
Η αποζημίωση χρήσης εναρμονίζεται με παραδεδεγ-
μένους κανόνες και αρχές του δικαίου της αποζημίω-
σης. Πρώτα και κύρια με την αποζημίωση για την αξία 
του πράγματος σε περίπτωση οριστικής απώλειας (λ.χ. 
λόγω ολικής καταστροφής). 

Ο κύριος του πράγματος δικαιούται αποζημίωση για την 
αξία του αν αυτό καταστραφεί ακόμη κι αν δεν χρησι-
μοποιούσε το πράγμα ή ακόμη κι αν αγνοούσε πλήρως 
την ύπαρξή του70. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη 
από τη χρήση που τυχόν θα έκανε ο κύριός του, από το 

68.   Υπέρ της αναγνώρισης (αφηρημένης) αποζημίωσης χρήσης 
προβάλλεται συναφώς ως επιχείρημα (βλ. σχετικά Σούρλα, 
ΝοΒ 1985, 732, ο οποίος όμως διαφωνεί) ότι όσοι έχουν μι-
κρότερα εισοδήματα θα αποφεύγουν τη μίσθωση άλλου πράγ-
ματος (ιδίως αυτοκινήτου) προς αναπλήρωση της χρήσης που 
χάνουν επειδή δεν μπορούν να δαπανήσουν το σχετικό ποσό 
(ή δεν μπορούν να ριψοκινδυνεύσουν να μην εγκριθεί το ποσό 
αυτό ως κονδύλι της αποζημίωσης που θα λάβουν). Έτσι, εν 
τέλει στερούνται την αποζημίωση αυτοί που ίσως τη χρειά-
ζονται περισσότερο. 

69.   Πρβλ. Bitter, AcP 205 (2005), 768, που ορθά ζητεί μετατό-
πιση της οπτικής κατά την εφαρμογή του δικαίου της απο-
ζημίωσης από τον «φόβο της αποζημίωσης» στον «φόβο της 
(πρόκλησης) ζημιάς». Το ζήτημα συναρτάται με τη γενικότε-
ρη προβληματική για τη λειτουργία του δικαίου της αποζημί-
ωσης και συγκεκριμένα για τον ρόλο του στην πρόληψη ζη-
μιών. Προφανώς η προβληματική αυτή και η επιρροή της στην 
αποζημίωση χρήσης δεν μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω εδώ. 

70.   Πρβλ. Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 2, § 8, αρ. 95: «Στο παρά-
δειγμα […] της κλοπής ενός σπάνιου παλαιού επίπλου μεγά-
λης αντικειμενικής αξίας, το οποίο όμως για διάφορους λό-
γους ο κύριος δεν χρησιμοποιούσε ούτε είχε πρόθεση να πω-
λήσει ποτέ, το οποίο δηλαδή στην ουσία του ήταν άχρηστο, 
η συγκεκριμένη ζημία για τον κύριο του επίπλου δεν παύει 
να είναι η απώλεια ενός αγαθού μεγάλης οικονομικής αξίας, 
έστω κι αν αυτός δεν την αισθάνθηκε. Το ίδιο και στην περί-
πτωση κλοπής ενός αυτοκινήτου, το οποίο ο κύριός του δεν 
είχε τον καιρό να χρησιμοποιεί».
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αν αυτός προβαίνει ή όχι σε αντικατάστασή του με νέο 
πράγμα, καινούριο ή μεταχειρισμένο, από τις δαπάνες 
που τυχόν έκανε για να αποκτήσει το πράγμα κλπ. Κρί-
σιμη είναι μόνο η αγοραία αξία του πράγματος. 

Ακόμη περισσότερο, η αξία ενός πράγματος (λ.χ. ενός 
αυτοκινήτου) μπορεί να αποτυπωθεί ως η αξία του δι-
καιώματος χρήσης του στο παρόν και το μέλλον για το 
υπόλοιπο της διάρκειας ζωής του71, για το χρονικό διά-
στημα δηλαδή μέχρι την κατά τις αντιλήψεις των συναλ-
λαγών πλήρη (φυσική, τεχνολογική, οικονομική, λει-
τουργική, αισθητική ή ακόμη και κοινωνική) απαξίωσή 
του72. Επομένως, σε περίπτωση ολικής καταστροφής, 
η αποζημίωση, η αποκατάσταση δηλαδή της αξίας του 
πράγματος, ισοδυναμεί με αποκατάσταση της συνολι-
κής αξίας του δικαιώματος χρήσης του πράγματος για 
ολόκληρη την υπόλοιπη διάρκεια ζωής του. 

Υπό το πρίσμα αυτό είναι συνεπές να ισχύει το ίδιο και 
για το δικαίωμα της χρονικά περιορισμένης χρήσης του 
πράγματος (λ.χ. όσο διαρκεί η επισκευή του): Αν ο κύ-
ριος δικαιούται, σε περίπτωση οριστικής απώλειας του 
πράγματος, αποζημίωση για τη δυνατότητα χρήσης που 
έχασε για το σύνολο της υπολειπόμενης προβλεπόμενης 
διάρκειας ζωής του πράγματος, πρέπει να δικαιούται 
ομοίως αποζημίωση για την απλώς χρονικά περιορισμέ-
νη στέρηση της δυνατότητας χρήσης του πράγματος73. 
Και μάλιστα (όπως ακριβώς και για την οριστική απώ-
λεια του πράγματος) ανεξάρτητα από το αν θα χρησι-
μοποιούσε το πράγμα στο κρίσιμο χρονικό διάστημα ή 
από το αν αναπληρώνει την απολεσθείσα χρήση με μί-
σθωση άλλου. 

Περαιτέρω, η αναγνώριση αποζημίωσης χρήσης είναι 
αξιολογικά συνεπής σε σχέση με όσα δέχεται η κρατού-
σα γνώμη για την επίδραση που ασκούν στην αποζη-
μίωση αφενός τα κέρδη από αυτόνομες ενέργειες του 
ζημιωθέντος και αφετέρου οι εκούσιες ή υποχρεωτικές 
παροχές τρίτων προς τον ζημιωθέντα74. 

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, ορθά γίνεται δεκτό ότι 
δεν μειώνουν την οφειλόμενη αποζημίωση (δεν συνυ-
πολογίζονται στη ζημία) κέρδη που αποκομίζει ο ζημιω-
θείς από τη δική του αυτόνομη δραστηριότητα, η οποία 

71.   Σε περίπτωση πώλησης του πράγματος αυτό που πωλείται 
είναι στην ουσία ομοίως το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης 
του πράγματος για την υπόλοιπη διάρκεια ζωής του, το οποίο 
μεταβαίνει από τον πωλητή (από τον παλιό κύριο και δικαι-
ούχο χρήσης) στον αγοραστή (στον νέο κύριο και δικαιούχο 
χρήσης), πρβλ. Bitter, AcP 205 (2005), 770 επ. Αντίστοιχα, η 
τιμή πώλησης αντιστοιχεί στην αξία που αποδίδουν πωλητής 
και αγοραστής στο δικαίωμα χρήσης του πράγματος για την 
υπόλοιπη ζωή του. Για την ειδική περίπτωση των αναλλοίω-
των αγαθών (ιδίως τεμαχίων γης) πρβλ. την ανάλυση του Bit-
ter, AcP 205 (2005), 771 υποσ. 155.

72.   Για τον χρόνο απαξίωσης ενός πράγματος βλ. και τα αναφε-
ρόμενα στην υποσ. 97.

73.   Πρβλ. Schäfer/Ott, ό.π. υποσ. 32, σελ. 350 επ· Bitter, AcP 
205 (2005), 770.

74.   Γενικά για τα ζητήματα αυτά βλ. Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 2, 
§ 9, αρ. 63 επ., με περαιτέρω παραπομπές.

συνίσταται στην εντατικοποίηση των προσπαθειών του 
για να αντιμετωπίσει με δικές του δυνάμεις τη ζημία. Κι 
αυτό διότι «τα οφέλη από την αυτόνομη δραστηριότητα 
του ζημιωθέντος, σύμφωνα με τον σκοπό και το πνεύμα 
της έννομης τάξης που την εξασφαλίζει, πρέπει να απο-
βαίνουν υπέρ του φορά της»75. Με βάση το ίδιο πνεύμα, 
στην αποζημίωση χρήσης, αν ο δικαιούχος αποφασί-
ζει να μην αναπληρώσει τη χρήση που στερήθηκε μι-
σθώνοντας άλλο πράγμα αλλά να υποστεί τις αναγκαί-
ες επιβαρύνσεις για να συνεχίσει τη δραστηριότητά του 
χωρίς αυτό (λ.χ. κατά τον χρόνο επισκευής του αυτο-
κινήτου να πηγαίνει με τα πόδια στη δουλειά με τη σχε-
τική κούραση και απώλεια χρόνου που αυτό συνεπάγε-
ται), η απόφαση αυτή (και η σχετιζόμενη επιβάρυνση 
του ζημιωθέντος) δεν μπορεί να ωφελεί τον ζημιώσα-
ντα. Αντίστοιχα, αν ο ζημιωθείς διατηρούσε εφεδρεία 
και έτσι δεν χρειάζεται να αναπληρώσει τη χρήση του 
πράγματος που στερείται μισθώνοντας άλλο, οι αυξη-
μένες δαπάνες που έκανε (στο παρελθόν) για τη διατή-
ρηση της εφεδρείας (λ.χ. αγορά δεύτερου αυτοκινήτου, 
καταβολή ασφαλίστρων και τελών κυκλοφορίας, έξοδα 
συντήρησης κλπ.) δεν αποσκοπούν και δεν πρέπει να 
οδηγούν στην απαλλαγή του ζημιώσαντος από την οφει-
λόμενη αποζημίωση. 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των περιπτώσεων 
(κέρδη από αυτόνομη δραστηριότητα ζημιωθέντος και 
αποζημίωση χρήσης) είναι ότι η οικονομική ή άλλης φύ-
σης επιβάρυνση που υφίσταται ο ζημιωθείς προκειμέ-
νου να αποκαταστήσει με ίδια μέσα την κατάσταση που 
διατάραξε το ζημιογόνο γεγονός δεν μπορεί να αποβαί-
νει σε όφελος του δράστη και οφειλέτη αποζημίωσης. Ο 
ίδιος ο ζημιωθείς, όταν αποφάσιζε να υποστεί την επι-
βάρυνση αυτή, δεν αποσκοπούσε να απαλλάξει (έστω 
εν μέρει) τον δράστη από τις δικές του υποχρεώσεις. 

Επιπλέον, σε όλες τις συναφείς περιπτώσεις είναι όμοια 
τα κίνητρα που δημιουργούνται από την επιλογή της 
μίας ή της άλλης λύσης: Αν η εντατικοποίηση των προ-
σπαθειών του ζημιωθέντος (και η συνδεόμενη με αυτήν 
οικονομική ή άλλη επιβάρυνση) με σκοπό τη μείωση των 
συνεπειών από το ζημιογόνο γεγονός επιδρά μειωτικά 
στην οφειλόμενη αποζημίωση (είτε επειδή συνυπολογί-
ζονται τα κέρδη από την αυτόνομη δραστηριότητά του 
είτε επειδή δεν αναγνωρίζεται αφηρημένη αποζημίω-
ση χρήσης), δημιουργείται ένα ισχυρό αντικίνητρο που 
αποτρέπει την εντατικοποίηση αυτή. Γιατί να προσπα-
θήσει ο ζημιωθείς (πέραν των ορίων που θέτει το άρ-
θρο 300 § 1 εδ. β’ ΑΚ76) να περιορίσει τη ζημία του (λ.χ. 
αποφεύγοντας να μισθώσει άλλο όχημα) αν αυτό τελι-
κά ωφελεί τον δράστη; Το αποτέλεσμα θα ήταν προφα-
νώς αντίθετο με τους σκοπούς του δικαίου της αποζη-
μίωσης77. 

75.  Σταθόπουλος, ό.π. υποσ. 2, § 9, αρ. 63.
76.  Βλ. σχετικά και υποσ. 61.
77.   Οι κοινωνοί του δικαίου μπορεί μεν να μην υποχρεώνονται 

από την έννομη τάξη να εντατικοποιούν τις προσπάθειές τους 
για να μειώνουν τις ζημίες που τους προκαλούν τρίτοι, αλλά 



ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ                                                                                      ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Online πρόσβαση σε ΕφΑΔΠολΔ στην Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου www.qualex.gr 969

Ομοίως, ορθά δέχεται η κρατούσα γνώμη ότι οι παροχές 
τρίτων, οικειοθελείς ή υποχρεωτικές, προς τον ζημιω-
θέντα κρίνονται ανάλογα με τον σκοπό τους. Αν απο-
σκοπούν να βοηθήσουν τον ζημιωθέντα, αν γίνονται με 
άλλα λόγια με μέριμνα προς το θύμα, δεν συνυπολογί-
ζονται στη ζημία (δεν μειώνουν την οφειλόμενη απο-
ζημίωση)78. Αντίστοιχα, όσον αφορά την αποζημίωση 
χρήσης, αν ο ζημιωθείς αναπληρώνει τη χρήση που στε-
ρήθηκε με τη βοήθεια κάποιου τρίτου (λ.χ. δανείζεται 
το αυτοκίνητο ενός φίλου του), η συνεισφορά του τρί-
του στη μείωση της ζημίας δεν αποσκοπεί να ωφελήσει 
τον δράστη αλλά τον ζημιωθέντα. Για τον λόγο αυτόν 
η συνεισφορά του τρίτου δεν επιτρέπεται να αποκλεί-
ει την αποζημίωση χρήσης με το επιχείρημα ότι ο δικαι-
ούχος δεν υπέστη ζημία (λ.χ. επειδή δεν μίσθωσε άλλο 
όχημα). Και ως προς το ζήτημα αυτό, η αντίθετη θέση 
(αποκλεισμός της αποζημίωσης χρήσης) θα δημιουρ-
γούσε αντιπαραγωγικά κίνητρα στους εμπλεκομένους. 
Διότι θα απέτρεπε τον ζημιωθέντα να ζητήσει και τους 
τρίτους να προσφέρουν βοήθεια στον ζημιωθέντα με τη 
σκέψη ότι η βοήθεια αυτή, μειώνοντας την οφειλόμενη 
αποζημίωση, θα απέβαινε τελικά σε όφελος όχι του ζη-
μιωθέντος αλλά του δράστη79. 

Τέλος, η αποζημίωση χρήσης βρίσκεται σε αξιολογική 
αρμονία με επιμέρους διατάξεις που προβλέπουν απο-
ζημίωση για την παροδική στέρηση της χρήσης πράγ-
ματος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν ο δικαιούχος της 
χρήσης υφίσταται συγκεκριμένη ζημία και σε ποιο ύψος 
ανέρχεται αυτή. Για παράδειγμα, το άρθρο 601 ΑΚ προ-
βλέπει ως αποζημίωση του εκμισθωτή το συμφωνημένο 
μίσθωμα για όσο χρόνο ο μισθωτής παρακρατεί το μί-
σθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης. Εδώ η αποζημίωση κα-
λύπτει τη στέρηση του πράγματος που υφίσταται ο εκ-
μισθωτής ανεξάρτητα από τη χρήση που θα έκανε στο 
μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης και τα διαφυγόντα 
κέρδη που πραγματικά θα είχε. Πρόκειται για αφηρη-

ταυτόχρονα δεν πρέπει να αποτρέπονται να το κάνουν όταν 
θέλουν. Η εντατικοποίηση αυτή αυξάνει τους οικονομικούς 
πόρους του ζημιωθέντος και συνακόλουθα τη συνολική κοι-
νωνική ευμάρεια (βλ. και υποσ. 63). 

78.   Η αρχή αυτή αποτυπώνεται και στη διάταξη του άρθρου 930 
§ 3 ΑΚ, έτσι ορθά Κρητικός, Σχόλιο στην ΕφΑθ 94/1992 Ελ-
λΔνη 1993, 1485. 

79.   Εννοείται ότι το αντίστροφο αποτέλεσμα είναι ορθό (αποκλει-
σμός της αποζημίωσης χρήσης) στην περίπτωση που η ανα-
πλήρωση της χρήσης με τη βοήθεια κάποιου τρίτου αποσκο-
πεί να ωφελήσει όχι τον ζημιωθέντα αλλά τον δράστη της ζη-
μίας (για παράδειγμα ο αδερφός του δράστη δανείζει το δικό 
του αυτοκίνητο στον ζημιωθέντα για όσο χρόνο επισκευάζε-
ται η βλάβη που προξένησε ο αδερφός του). Εδώ εντάσσεται 
λ.χ. και η αναπλήρωση της χρήσης του πράγματος από την 
ασφαλιστική εταιρεία του ζημιώσαντος. Στις περιπτώσεις αυ-
τές, η κατάσταση των κινήτρων που οφείλει να δημιουργήσει 
η έννομη τάξη είναι ανεστραμμένη: Ο ζημιώσας πρέπει να εν-
θαρρύνεται να εντατικοποιεί τις προσπάθειές του να αμβλύ-
νει τα αποτελέσματα του ζημιογόνου γεγονότος, αξιοποιώ-
ντας ακόμη και πόρους τρίτων προσώπων που μπορεί να κι-
νητοποιήσει. Αν το καταφέρνει, η οφειλόμενη αποζημίωση 
πρέπει να μειώνεται. 

μένο υπολογισμό της ζημίας από τη στέρηση της χρή-
σης80, το δε συμφωνημένο μίσθωμα χρησιμοποιείται 
από τον νομοθέτη ως μέτρο (κατά το δυνατόν εγγύτα-
του) προσδιορισμού της πραγματικής μισθωτικής αξίας 
και επομένως της αποζημίωσης χρήσης του συγκεκριμέ-
νου πράγματος. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η διά-
ταξη προβλέπει το συμφωνημένο μίσθωμα ως ελάχιστη 
αποζημίωση για την παροδική στέρηση της χρήσης του 
μισθίου, επιτρέποντας στον εκμισθωτή να αποδείξει με-
γαλύτερη ζημία (ιδίως μεγαλύτερα διαφυγόντα κέρδη). 
Ομοίως, η νομοθεσία για την επίταξη ακινήτων (η οποία 
εξ ορισμού συνιστά προσωρινή αφαίρεση της χρήσης 
του πράγματος81) προβλέπει αποζημίωση για τον ιδιο-
κτήτη η οποία είναι ανεξάρτητη από τη χρήση του ακι-
νήτου που θα έκανε αν δεν είχε επιβληθεί η επίταξη, αν 
είχε πράγματι διαφυγόντα κέρδη από τη στέρηση της 
χρήσης του και σε ποιο ύψος 82, 83. 

4. Υπολογισμός αποζημίωσης
Αν δεν είχε συμβεί το ζημιογόνο γεγονός, ο δικαιούχος 
θα είχε διατηρήσει τη χρήση του πράγματος. Αντίστοι-
χα, η αποζημίωση χρήσης υπολογίζεται με βάση τη δα-
πάνη που θα χρειαζόταν να κάνει ο ζημιωθείς για να 
αναπληρώσει τη χρήση που στερήθηκε84. Κατά τούτο, 
η αποζημίωση χρήσης δεν διαφέρει στην ουσία της από 
την αποζημίωση για την οριστική στέρηση του πράγμα-

80.   Βλ. λ.χ. Παντελίδου, σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 2010, άρθρ. 601, 
αρ. 1.

81.  Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 1144/2019. 
82.   Προς την κατεύθυνση αυτή η θέση της νομολογίας ότι η επί-

ταξη συνιστά αναγκαστική μίσθωση του πράγματος (έτσι ΑΠ 
480/2011· ΕφΛαρ 18/2016 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Πρβλ. και ΑΠ 
1144/2019), διότι η ταύτιση της αποζημίωσης με μίσθωμα 
παραπέμπει σαφώς σε αφηρημένο υπολογισμό της οφειλό-
μενης αποζημίωσης για τη στέρηση χρήσης. Ασφαλώς η επί-
ταξη δεν συνιστά παράνομη πράξη. Εδώ όμως είναι κρίσιμος 
όχι τόσο ο λόγος ευθύνης του δημοσίου αλλά το περιεχόμε-
νο της υποχρέωσης προς αποζημίωση του κυρίου του πράγ-
ματος, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τη χρήση που τυχόν θα 
έκανε ο κύριος του ακινήτου. 

83.   Στις σχετικές διατάξεις μπορεί να συμπεριληφθεί ακόμη η 
πρόβλεψη τόκου υπερημερίας και επιδικίας (άρθρα 345-346 
ΑΚ). Διότι ο τόκος συνιστά την (αφηρημένα υπολογιζόμενη) 
αποζημίωση του δανειστή για τη στέρηση της χρήσης των 
οφειλόμενων χρημάτων (δεν ενδιαφέρει εδώ αν πρόκειται 
για στέρηση χρήσης πράγματος με στενή έννοια). Και εδώ, η 
αποζημίωση (ο τόκος υπερημερίας και επιδικίας) του δανει-
στή δεν μειώνεται αν ο οφειλέτης αποδείξει ότι τα διαφυγό-
ντα κέρδη του δανειστή από την αξιοποίηση των οφειλόμε-
νων χρημάτων (σε περίπτωση έγκαιρης εξόφλησης) θα ήταν 
μικρότερα από τον αφηρημένα υπολογιζόμενο τόκο (βλ. λ.χ. 
Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 2, § 8, αρ. 99). Παρόμοια είναι και 
η νομοθετική αξιολόγηση που διέπει τη διάταξη του άρθρου 
929 εδ. β’ ΑΚ: Η αξίωση αποζημίωσης αυτού που στερείται 
τις υπηρεσίες του παθόντος δεν προϋποθέτει κάποια δαπά-
νη του δικαιούχου προς κάλυψη των υπηρεσιών που στερεί-
ται μέσω της πρόσληψης τρίτου προσώπου, ΑΠ 1205/2018, 
ΑΠ 243/2011, ΑΠ 850/2009.

84.   Ανεξάρτητα από το αν προέβη πράγματι σε τέτοιου είδους 
δαπάνες, (ισχυρή εκδοχή του προβλήματος), βλ. παραπά-
νω υπό Β.
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τος (λ.χ. εξαιτίας ολικής καταστροφής): Και στην περί-
πτωση αυτή ο ζημιωθείς δικαιούται καταρχήν το ποσό 
που θα χρειαζόταν για να αντικαταστήσει το πράγμα 
που απώλεσε με ένα όμοιο και σε αντίστοιχη κατάσταση 
με το απολεσθέν85. Ομοίως, όπως σε περίπτωση ολικής 
καταστροφής δεν έχει καμία σημασία για την αποζημί-
ωση που δικαιούται ο κύριος για την αξία του πράγμα-
τος (θετική ζημία) αν και ποια χρήση επρόκειτο να κά-
νει86, ομοίως και για την αποζημίωση χρήσης δεν έχει 
καμία σημασία αν και πώς επρόκειτο να χρησιμοποιή-
σει το πράγμα ο χρήστης κατά το χρονικό διάστημα που 
στερείται τη χρήση του. 

Ενόψει των παραπάνω η αποζημίωση χρήσης θα συ-
νίσταται κατά κανόνα στο μίσθωμα που θα χρειαζό-
ταν να καταβάλει ο ζημιωθείς, κατά τον χρόνο στέρη-
σης της χρήσης, για να μισθώσει ένα όμοιο πράγμα για 
χρονικό διάστημα ίσο και αντίστοιχο87 προς αυτό της 
στέρησης88. Το σχετικό ποσό προκύπτει από τις τιμές 

85.  Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 272/2020, ΑΠ 839/2012.
86.  Βλ. υποσ. 70.
87.   Δεν αποκλείεται η ένταση ή η ωφέλεια στη χρήση του πράγ-

ματος να ποικίλει εντός του έτους. Για παράδειγμα, ένα εξο-
χικό σπίτι δίπλα στη θάλασσα έχει μεγαλύτερη χρησιμότη-
τα το καλοκαίρι. Αν για τον λόγο αυτόν το αγοραίο μίσθωμα 
υφίσταται εποχιακές διακυμάνσεις, η αποζημίωση χρήσης θα 
πρέπει να υπολογιστεί με αναφορά στη συγκεκριμένη εποχή 
(χειμώνας, καλοκαίρι κλπ.) στην οποία ο δικαιούχος στερεί-
ται τη χρήση του πράγματος (πρβλ. Schäfer/Ott, ό.π. υποσ. 
32, σελ. 352). Πρέπει όμως να τονιστεί ότι για τον υπολογι-
σμό της αποζημίωσης χρήσης λαμβάνονται υπόψη μόνο δια-
κυμάνσεις στο «αντικειμενικό» μίσθωμα, το μίσθωμα δηλαδή 
που ζητά η οικεία αγορά για το συγκεκριμένο πράγμα υπό τις 
συγκεκριμένες συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. Αντιθέτως, 
δεν έχει σημασία ούτε η συγκεκριμένη ωφέλεια ή υποκειμε-
νική απόλαυση που θα λάμβανε ο δικαιούχος του πράγματος 
ούτε αν και πώς θα χρησιμοποιούσε το πράγμα. Για παράδειγ-
μα δεν έχει σημασία αν λόγω ασθένειας ούτως ή άλλως δεν 
επρόκειτο να χρησιμοποιήσει το εξοχικό του σπίτι το συγκε-
κριμένο καλοκαίρι ούτε είχε σκοπό να το εκμισθώσει σε τρί-
το (έτσι ορθά, αν και με άλλη βάση υπολογισμού της αποζη-
μίωσης χρήσης, Bitter, AcP 205 (2005), 782).

88.   Βλ. αντιθέτως Bitter, AcP 205 (2005), 775 επ., ο οποίος, αν 
και αναγνωρίζει ορθά αφηρημένη αποζημίωση χρήσης, εκκι-
νεί από τη βασική θέση ότι αυτή υπολογίζεται με βάση τη συ-
νολική αξία του πράγματος κατά το μέρος που αναλογεί στο 
χρονικό διάστημα στέρησης της χρήσης. Όμως η θέση αυτή 
δεν συμβιβάζεται με τον αποκαταστατικό σκοπό της αποζη-
μίωσης χρήσης και γενικότερα του δικαίου της αποζημίωσης. 
Ακόμη και στην περίπτωση ολικής καταστροφής, λαμβάνεται 
υπόψη η αγοραία αξία του πράγματος ως μέτρο αποζημίωσης 
επειδή συνήθως η αξία του πράγματος στα χέρια του ιδιοκτή-
τη ισούται με το τίμημα που θα πρέπει να καταβάλει ένας τρί-
τος για να αποκτήσει το πράγμα, επομένως με τη δαπάνη που 
θα χρειαζόταν να καταβάλει ο κύριος του πράγματος για να 
αναπληρώσει την απώλεια που υπέστη. Αυτή όμως η ταύτιση 
δεν είναι αυτονόητη, ιδίως αν οι οικείες συναλλαγές γίνονται 
πάντοτε με τη μεσολάβηση επαγγελματιών μεταπωλητών, η 
οποία προσαυξάνει το κόστος των συναλλαγών κατά το κέρ-
δος του εμπόρου. Σε μια τέτοια αγορά, η αγοραία αξία πώλη-
σης ενός πράγματος από ιδιώτη (σε έμπορο) θα είναι πάντα 
μικρότερη από την αγοραία αξία πώλησης του ίδιου πράγμα-
τος από έμπορο (σε ιδιώτη), τουλάχιστον κατά το ποσό/πο-
σοστό που αντιστοιχεί τα κέρδη των εμπόρων που μεσολα-

μίσθωσης που προσφέρει η σχετική αγορά (λ.χ. των μι-
σθώσεων αυτοκινήτων ή ακινήτων)89. 

Εφόσον, ο ζημιωθείς καταβάλλει ήδη μίσθωμα για τη 
χρήση του πράγματος, μπορεί κανείς, για τον υπολο-
γισμό της αποζημίωσης χρήσης, να ξεκινήσει εύλογα 
από την υπόθεση ότι το καταβαλλόμενο μίσθωμα είναι 
αυτό που ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς για 
το συγκεκριμένο πράγμα και για το συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα στέρησης της χρήσης90. Επομένως, μο-
λονότι το καταβαλλόμενο μίσθωμα δεν συνιστά καθαυ-
τό ζημιά91, είναι εύλογο να τεθεί ως βάση υπολογισμού 
της αποζημίωσης χρήσης. Αυτό θα ισχύει βεβαίως μόνο 
εφόσον το καταβαλλόμενο μίσθωμα ανταποκρίνεται 
πράγματι στις συνθήκες της αγοράς για μίσθωση χρο-
νικής διάρκειας ίσης με το χρονικό διάστημα στο οποίο 
ο ζημιωθείς στερείται τη χρήση. Έτσι, αν για παράδειγ-
μα ο ζημιωθείς είχε επιτύχει εξαιρετικά χαμηλό μίσθω-
μα λόγω της καλής του σχέσης με τον εκμισθωτή ή επει-
δή είχε προβεί σε μίσθωση μεγάλης διάρκειας ή επειδή 
κατά τον χρόνο της μίσθωσης επικρατούσαν εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης, το μειωμέ-
νο αυτό μίσθωμα δεν θα ληφθεί υπόψη92. Αν όμως δεν 
τεκμηριώνεται τέτοια απόκλιση, το πράγματι καταβλη-
θέν μίσθωμα συνιστά την καταρχήν εγγύτατη προσέγ-
γιση του αγοραίου μισθώματος που αντιστοιχεί ακριβώς 

βούν. Υπό τέτοιες συνθήκες, σε περίπτωση ολικής καταστρο-
φής του πράγματος ο κύριος δικαιούται ως αποζημίωση το με-
γαλύτερο ποσό που χρειάζεται για να αγοράσει από έμπορο 
παρόμοιο πράγμα με αυτό που καταστράφηκε και όχι τη μι-
κρότερη αξία πώλησης του ίδιου πράγματος σε έμπορο (πρβλ. 
Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 2, § 9, αρ. 37). Γιατί θα πρέπει να 
ισχύει κάτι διαφορετικό για την αποζημίωση χρήσης; Για την 
προβληματική αυτή βλ. και τα αναφερόμενα στην υποσ. 113.

89.   Στην ουσία πρόκειται για την ίδια σκέψη υπό αντίστροφη 
πλευρά αν αναζητήσει κανείς τη μισθωτική αξία του ίδιου 
του πράγματος, το μίσθωμα δηλαδή που θα απέφερε το πράγ-
μα, τη χρήση του οποίου στερείται ο δικαιούχος, σε περίπτω-
ση εκμίσθωσής του σε τρίτον. Διότι κατά κανόνα το μίσθω-
μα που το πράγμα θα απέφερε στον κύριο, αν εκμισθωνόταν, 
αντιστοιχεί στο μίσθωμα που θα χρειαζόταν να καταβάλει ο 
κύριος για να αναπληρώσει τη χρήση που στερήθηκε μισθώ-
νοντας ένα παρόμοιο πράγμα. 

90.   Με παρόμοιες σκέψεις η αποζημίωση χρήσης μπορεί να υπο-
λογιστεί με βάση το μίσθωμα που πράγματι απέφερε το πράγ-
μα στον δικαιούχο σε προγενέστερο χρόνο. Παράδειγμα: Ο 
ιδιοκτήτης διαμερίσματος που πλέον κατοικεί σε αυτό με την 
οικογένειά του το εκμίσθωνε μέχρι πρόσφατα σε τρίτους. Αν 
στερηθεί τη χρήση του διαμερίσματος η μισθωτική του αξία, 
και επομένως η οικεία αποζημίωση χρήσης (βλ. υποσ. 89), 
μπορεί να υπολογιστεί με βάση το μέχρι πρότινος εισπρατ-
τόμενο μίσθωμα. 

91.   Υπό το πρίσμα αυτό είναι ορθή η ΑΠ 27/2017, η οποία λαμβά-
νει υπόψη το μίσθωμα που πράγματι κατέβαλε ο ναυλωτής 
του πλοίου όχι ως ζημία αλλά ως αντικειμενικό μέτρο αυτής. 
Βλ. και Harke, ό.π. υποσ. 21, αρ. 335. Πρβλ. επίσης Σταθό-
πουλο, ό.π. υποσ. 2, § 9, αρ. 44, αν και μόνο για την ασθε-
νή εκδοχή του προβλήματος. Αντίθετα, Παναγιωτόπουλος, 
ΧρΙΔ 2018, 332 επ.

92.   Πρβλ. την ΓερμΑκυρ της 24.1.2013, III ZR 98/12 (για στέρη-
ση χρήσης διαδικτύου).
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στο συγκεκριμένο πράγμα κατά τον χρόνο που δεν μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί. 

Πάντως, η αρχή της καλής πίστης και τα συναλλακτικά 
ήθη (άρθρο 288 ΑΚ) θα δίνουν συχνά τη λύση σε περι-
πτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η ευθεία εφαρμογή των 
προαναφερόμενων κανόνων. Για παράδειγμα, υπάρχει 
περίπτωση να μην μπορεί να βρει κανείς όμοιο αντικεί-
μενο προς μίσθωση με αυτό που στερείται ο χρήστης, 
λόγω σπανιότητας. Αν λ.χ. κάποιος στερείται τη χρήση 
ενός πολυτελούς σπορ αυτοκινήτου, ενδέχεται να μην 
υπάρχει στην αγορά διαθέσιμο προς μίσθωση το ίδιο 
μοντέλο. Ωστόσο, μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί 
ως βάση υπολογισμού της αποζημίωσης χρήσης το μί-
σθωμα για ένα παρόμοιο εξίσου πολυτελές σπορ αυτο-
κίνητο. 

Ομοίως, ο προσδιορισμός του ύψους της αποζημίωσης 
χρήσης μπορεί να προσανατολίζεται σε άλλα μεγέθη ε-
φόσον αυτό ανταποκρίνεται στις επιταγές της καλής πί-
στης και συμβαδίζει με τα συναλλακτικά ήθη. Για παρά-
δειγμα, ο ζημιωθείς που στερήθηκε την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο μέσω σταθερής τηλεφωνίας στο σπίτι του για 
ένα χρονικό διάστημα μιας-δυο εβδομάδων μπορεί να 
ζητήσει αποζημίωση χρήσης93. Εδώ η αποζημίωση θα 
υπολογιστεί με αναφορά στο κόστος για την αγορά δε-
δομένων κινητής τηλεφωνίας για το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα, εφόσον δεν προσφέρεται στην αγορά σταθε-
ρή οικιακή σύνδεση διαδικτύου για τόσο μικρό χρονι-
κό διάστημα ή αν δεν θα ήταν εφικτή η άμεση αποκα-
τάσταση της χρήσης με νέα σύνδεση. Δεν αποκλείεται 
επίσης η αποζημίωση χρήσης να πρέπει να υπολογιστεί 
με αναφορά στο κόστος αγοράς ενός αντίστοιχου μετα-
χειρισμένου πράγματος και μεταπώλησής του στο τέ-
λος οικείου χρονικού διαστήματος (διαφορά μεταξύ τι-
μής αγοράς και τιμής μεταπώλησης πλέον εξόδων)94. 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει λ.χ. σε περίπτωση μακράς δι-
άρκειας στέρησης της χρήσης αν δεν προσφέρονται μα-
κροχρόνιες μισθώσεις, εφόσον η αγορά και μεταπώλη-
ση συνιστούν εμπορικά εύλογες εναλλακτικές. 

Παρά ταύτα, είναι ευνόητο ότι δεν θα υπάρχει πάντα 
αγορά μισθώσεων πραγμάτων παρόμοιων ή λειτουργι-
κά ισοδύναμων με αυτό που στερείται ο χρήστης. Βεβαί-
ως, στην πράξη η αγορά προσφέρει εν πολλοίς για όλα 
τα βιομηχανοποιημένα αντικείμενα κάποια σημαντικής 
αξίας δυνατότητα μίσθωσης95. Ομοίως, το ζήτημα δεν 
τίθεται πρακτικά για ακίνητα καθώς γι’ αυτά είτε υπάρ-
χουν δείκτες σχετικών τιμών (λ.χ. τιμή μίσθωσης ανά 
τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την περιοχή) είτε μπο-
ρεί να υπολογιστεί η μισθωτική αξία από κάποιον εκτι-
μητή με βάση την αγοραία αξία τους. Έτσι, στην πράξη 

93.  Βλ. υποσ. 4.
94.   Πρβλ.  την  απόφαση  του  Γερμανικού  Ακυρωτικού  της 

18.12.2007, VI ZR 62/07.
95.   Εκτός από αυτοκίνητα κάθε είδους, εκπλήσσεται κανείς από 

το εύρος των δυνατοτήτων μίσθωσης που παρέχει η αγορά 
και μάλιστα στο πλαίσιο μιας εν πολλοίς ψηφιακά δικτυωμέ-
νης οικονομίας. 

το πρόβλημα παραμένει εν τέλει μόνο για αντικείμενα 
κάποιας μοναδικότητας που είτε δεν παράγονται μαζι-
κά (ιδιοκατασκευές, έργα τέχνης κλπ.) είτε δεν παρά-
γονται πλέον (λ.χ. έπιπλα αντίκες). 

Ασφαλώς το πρόβλημα δεν ανακύπτει μόνο στην απο-
ζημίωση χρήσης. Ο προσδιορισμός της αγοραίας αξίας 
για πράγματα που διακρίνονται από μοναδικότητα είναι 
πάντοτε δύσκολος, πράγμα που αφορά και την αποζη-
μίωση σε περίπτωση ολικής καταστροφής του πράγμα-
τος96. Η αλήθεια είναι όμως ότι το πρόβλημα ανακύπτει 
εντονότερο και οπωσδήποτε συχνότερα στην αποζημί-
ωση χρήσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις μόνη διέξοδος φαί-
νεται η αναγωγή στην αγοραία αξία του πράγματος (με-
ταχειρισμένου ή εν ανάγκη καινούριου): Η αποζημίωση 
χρήσης θα υπολογιστεί ως μέρος της αξίας του πράγ-
ματος λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα στέρη-
σης της χρήσης σε συνδυασμό με την αναμενόμενη υπό-
λοιπη διάρκεια ζωής ή αξιοποίησης του πράγματος97, 98. 

Τέλος, είναι μάλλον αυτονόητο ότι η αποζημίωση χρή-
σης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει καθ’ ύψος τη συνο-
λική αξία του πράγματος. Προφανώς ο ζημιώσας δεν 
μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει περισσότερα στον 
ζημιωθέντα όταν του στερεί προσωρινά τη χρήση του 
πράγματος απ’ ό,τι θα κατέβαλλε σε περίπτωση ολι-

96.   Κατά τούτο εσφαλμένα υποστηρίζει ο Harke, ό.π. υποσ. 21, 
αρ. 335 υποσ. 62, ότι η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στην ολι-
κή καταστροφή του πράγματος και στην προσωρινή απώ-
λεια χρήσης έγκειται στο ότι μόνο η πρώτη αποτυπώνεται σε 
μείωση της περιουσίας αποτιμητή σε χρήμα. Γιατί όμως είναι 
αποτιμητή η ολική καταστροφή ενός χειροποίητου παλιού επί-
πλου που έχει αγοραστεί προ δεκαετιών και δεν είναι αποτι-
μητή η προσωρινή απώλεια της χρήσης ενός διαμερίσματος 
που θα μπορούσε να εκμισθωθεί άμεσα από τον ιδιοκτήτη του; 

97.   Πρβλ. ειδικά για την αποζημίωση χρήσης Schäfer/Ott, ό.π. 
υποσ. 32, σελ. 354· Bitter, AcP 205 (2005), 777 επ. Οπωσ-
δήποτε η ταχύτητα γήρανσης του πράγματος πρέπει να υπο-
λογίζεται με βάση τις οικείες κοινωνικοοικονομικές αντιλή-
ψεις και συναλλακτικά ήθη. Για παράδειγμα, ένα ρούχο που 
είναι πλέον εκτός μόδας πρέπει να θεωρηθεί ως απαξιωμένο 
ακόμη κι αν παραμένει απολύτως άφθαρτο. Συνεπώς, η δι-
άρκεια ζωής του πρέπει να υπολογιστεί με βάση αυτού του 
είδους την «κοινωνική» και όχι την αυστηρά «λειτουργική» 
του απαξίωση (πρβλ. Bitter, AcP 205 (2005), 778). Ομοίως, 
αν ο κύριος ενός χειμωνιάτικου ρούχου στερηθεί τη χρήση 
του για τους χειμωνιάτικους μήνες, η στέρηση αυτή ισοδυνα-
μεί πρακτικά με τη στέρηση ενός ολόκληρου έτους, αφού το 
ρούχο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός εποχής. Αν λοιπόν 
η μέση διάρκεια ζωής ενός τέτοιου ρούχου είναι 5 χρόνια, η 
αξία της χρήσης που στερήθηκε ο κύριος για τη διάρκεια ενός 
χειμώνα, αντιστοιχεί στο 1/5 της συνολικής αξίας του ρού-
χου. Ασφαλώς, όπως αναφέρεται και στο κείμενο, υπολογι-
σμοί αυτού του είδους για την αποζημίωση χρήσης έχουν νόη-
μα μόνο εφόσον, ελλείψει σχετικής αγοράς μισθώσεων παρό-
μοιων πραγμάτων, είναι πρακτικά ανέφικτο να υπολογιστεί η 
δαπάνη που θα ήταν αναγκαία για την αναπλήρωση της χρή-
σης που στερήθηκε ο κύριος. 

98.   Αντίστοιχοι υπολογισμοί γίνονται αναγκαστικά και σε περί-
πτωση ολικής καταστροφής του πράγματος, όταν στην αγορά 
δεν πωλούνται όμοια μεταχειρισμένα αντικείμενα ή δεν μπο-
ρεί να αξιωθεί από τον δικαιούχο η αγορά μεταχειρισμένου, 
βλ. ιδίως Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 2, § 9, αρ. 37.
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κής καταστροφής (και οριστικής αποστέρησης της χρή-
σης) του πράγματος. Αν για παράδειγμα το αυτοκίνητο 
που θα μείνει σε ακινησία για ένα μήνα λόγω επισκευ-
ής αξίζει λόγω παλαιότητας μόλις 500€ και το ελάχι-
στο μίσθωμα που θα μπορούσε να βρει κανείς στην αγο-
ρά για οποιοδήποτε παρόμοιο αυτοκίνητο υπερβαίνει 
το ποσό αυτό, ο ζημιώσας αποκαθιστά πλήρως τη ζημία 
αν καταβάλει συνολικά 500€99. Η δυνατότητα αγοράς 
από τον ζημιωθέντα νέου αυτοκινήτου αντίστοιχης αξί-
ας αναπληρώνει πλήρως τη χρήση που στερείται ο κύ-
ριος λόγω της επισκευής100.

5. Νομική φύση και σχέση της αποζημίωσης 
χρήσης με άλλα είδη ζημίας
Η νομική φύση της αποζημίωσης χρήσης είναι σαφώς 
αποζημίωση για θετική ζημία101: Καλύπτει τις δαπάνες 
που θα πρέπει να κάνει ο δικαιούχος της χρήσης για να 
αποκαταστήσει τη χρήση που στερήθηκε και επομένως 
τη μείωση της περιουσίας του κατά το εν λόγω ποσό102. 
Το ότι ο ζημιωθείς δεν προβαίνει στις εν λόγω δαπά-
νες δεν επηρεάζει τη φύση της οικείας αποζημίωσης, 
με την ίδια ακριβώς λογική που οι δαπάνες για την επι-
σκευή του πράγματος δεν απαιτείται να καταβληθούν 
πράγματι από τον ζημιωθέντα για να συμπεριληφθούν 
στην αποζημίωση που δικαιούται. Σε αμφότερες τις πε-
ριπτώσεις ο ζημιωθείς δικαιούται αποζημίωση ανεξάρ-
τητα από το αν θα προβεί τελικά σε αποκατάσταση της 
χρήσης ή σε επισκευή του πράγματος. Ομοίως, σε αμ-
φότερες τις περιπτώσεις πρόκειται για θετική ζημία, 
ανεξάρτητα από το αν μειώθηκε πράγματι η περιουσία 
του ζημιωθέντος (επειδή όντως προέβη στις εν λόγω 
δαπάνες) ή όχι. 

99.   Πρβλ. τα αναφερόμενα για την αποζημίωση σε περίπτωση 
ασύμφορης επισκευής, βλ. λ.χ. Κρητικό, ό.π. υποσ. 2, § 22, 
αρ. 5 επ. και 41.

100.   Εδώ δεν εξετάζεται το ζήτημα των συνεπειών της υπερημε-
ρίας του οφειλέτη ως προς την καταβολή αποζημίωσης, η 
οποία μπορεί ασφαλώς να οδηγήσει εν τέλει σε μεγαλύτερη 
αποζημίωση στο πλαίσιο του άρθρου 345 εδ. β’ ΑΚ. Πρβλ. 
την υπόθεση που έκρινε η ΓερμΑκυρ της 25.1.2005, VI ZR 
112/04: Αναγνωρίζεται αποζημίωση ύψους 7.235,29€ για τη 
στέρηση της χρήσης αυτοκινήτου αξίας 2.812,11€ (και προ-
εκτιμώμενου κόστους επισκευής ύψους 2.793,13€). Στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση, ο ασφαλιστής του ζημιώσαντος κα-
θυστέρησε να καταβάλει την αποζημίωση στον κύριο του αυ-
τοκινήτου παρότι ο τελευταίος είχε δηλώσει ότι δεν διέθε-
τε το αναγκαίο κεφάλαιο για να επισκευάσει το αυτοκίνητο. 
Ως αποτέλεσμα παρατάθηκε η στέρηση χρήσης του αυτοκι-
νήτου που υπέστη ο κύριος. 

101.  Πρβλ. ΑΠ 27/2017 (βλ. το σχετικό απόσπασμα στην υποσ. 14).
102.   Ακόμη κι όταν για τον υπολογισμό της αποζημίωσης χρήσης 

λαμβάνεται υπόψη η μισθωτική αξία του πράγματος, το μί-
σθωμα δηλαδή που θα απέφερε το πράγμα στον δικαιούχο, 
ούτε στην περίπτωση αυτή πρόκειται για διαφυγόν κέρδος, 
αλλά για μέτρο υπολογισμού της θετικής ζημίας και συγκε-
κριμένα του μισθώματος που θα απαιτούνταν για την ανα-
πλήρωση της χρήσης με μίσθωση άλλου παρόμοιου πράγ-
ματος, βλ. υποσ. 89 και 90.

Η αποζημίωση χρήσης αποκαθιστά τη χρήση του πράγ-
ματος που στερήθηκε ο δικαιούχος ως περιουσιακό αγα-
θό με την ίδια λογική που η αποζημίωση για την αξία του 
πράγματος (σε περίπτωση ολικής καταστροφής) αποκα-
θιστά την ολική απώλεια του πράγματος για τον δικαιού-
χο. Με άλλα λόγια, η αποζημίωση χρήσης αποσκοπεί να 
υποκαταστήσει με ένα χρηματικό ποσό την απώλεια της 
χρήσης του πράγματος από την περιουσία του δικαιού-
χου με τον ίδιο τρόπο που η αποζημίωση για την αξία του 
πράγματος αποσκοπεί να υποκαταστήσει με ένα χρημα-
τικό ποσό την απώλεια του ίδιου του πράγματος. Επομέ-
νως, η αποζημίωση χρήσης επαναφέρει τον ζημιωθέντα 
στην κατάσταση που θα βρισκόταν αν μπορούσε να χρη-
σιμοποιεί ακώλυτα το πράγμα.

Για τον λόγο αυτόν, η αποζημίωση χρήσης καλύπτει και 
δαπάνες που έκανε ο δικαιούχος (πριν από το ζημιογόνο 
γεγονός) για να εξασφαλίσει τη χρήση του πράγματος, 
όπως λ.χ. τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα για το επι-
σκευαζόμενο αυτοκίνητο. Διότι χωρίς τις δαπάνες αυτές 
ο δικαιούχος δεν θα είχε τη χρήση του πράγματος την 
οποία υποκαθιστά η αποζημίωση χρήσης. Επομένως, 
οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν 
στην οφειλόμενη αποζημίωση. Στις καλυπτόμενες από 
την αποζημίωση χρήσης δαπάνες εντάσσεται ειδικά και 
το μίσθωμα που τυχόν κατέβαλε ο ζημιωθείς για να απο-
κτήσει τη χρήση του πράγματος, αφού το μίσθωμα αυτό 
εξασφάλισε στον ζημιωθέντα ακριβώς τη χρήση για τη 
στέρηση της οποίας αποζημιώνεται103. Αν αποκαθίστα-
ντο τέτοιου είδους δαπάνες παράλληλα με την αποζημί-
ωση χρήσης, ο ζημιωθείς θα αποζημιωνόταν κατ’ απο-
τέλεσμα δύο φορές για την ίδια απώλεια.

Αντίστροφα, η αποζημίωση χρήσης δεν εμποδίζει την 
αποκατάσταση άλλων ζημιών ή δυσμενών συνεπειών 
που υφίσταται ο δικαιούχος λόγω του ζημιογόνου γεγο-
νότος, οι οποίες δεν καλύπτονται από την αναπλήρωση 
της χρήσης του πράγματος διά της αποζημίωσης χρή-
σης. Έτσι, η αποζημίωση χρήσης δεν καλύπτει καταρ-
χήν την τυχόν ηθική βλάβη που υφίσταται ο ζημιωθείς 
ως περαιτέρω αποτέλεσμα από τη στέρηση της χρήσης 
του συγκεκριμένου πράγματος. Διότι, η αναπλήρωση 
της χρήσης του συγκεκριμένου πράγματος από ένα πα-
ρόμοιο πράγμα, στην οποία και μόνο μπορεί να κατα-
τείνει η αναγνώριση αποζημίωσης χρήσης, δεν απο-
καθιστά πάντα τις ψυχικές συνέπειες που επιφέρει για 
τον δικαιούχο η στέρηση της χρήσης του συγκεκριμέ-
νου (κατ’ είδος ορισμένου) πράγματος, με το οποίο ο δι-
καιούχος συνδέει μια ιδιαίτερη «από διαθέσεως» αξία. 
Για παράδειγμα, ο κύριος ενός κοσμήματος με ιδιαίτε-
ρη συναισθηματική αξία δικαιούται, πέραν της αποζη-
μίωσης χρήσης, ενδεχομένως και χρηματική ικανοποίη-
ση λόγω ηθικής βλάβης (άρθρο 932 ΑΚ) όταν ο κλέφτης 
επιστρέφει το κόσμημα μετά από ένα έτος λόγω τύψε-
ων. Στην ουσία της η περίπτωση δεν διαφέρει από εκεί-
νη στην οποία ο κύριος χάνει οριστικά το κόσμημα επει-

103.  Ορθά λοιπόν η ΑΠ 27/2017 – βλ. υποσ. 91.
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δή ο κλέφτης το μεταπωλεί σε άγνωστη κατεύθυνση με 
αποτέλεσμα την οριστική απώλειά του, οπότε ο κύριος 
εκτός από την αποζημίωση για την αξία του δικαιούται 
και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης104. Ε-
φόσον ο κύριος του κοσμήματος έχει στη μία περίπτωση 
αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
κατά αυτού που κλέβει το κόσμημα, πρέπει να έχει και 
στην άλλη. Και αντίστροφα, εφόσον αρνείται κανείς την 
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στη μία πε-
ρίπτωση, πρέπει να κάνει το ίδιο και στην άλλη. 

Συνήθως πάντως η αποζημίωση χρήσης θα καλύπτει και 
δυσμενείς συνέπειες στον ψυχικό κόσμο του θύματος 
στο μέτρο που λειτουργεί ως υποκατάστατο της απολε-
σθείσας χρήσης και των διευκολύνσεων ή ωφελημάτων 
που θα είχε ο δικαιούχος. Αυτό θα συμβαίνει όταν οι 
ηθικής φύσεως ανάγκες του ζημιωθέντος θα είχαν ικα-
νοποιηθεί πλήρως από τη χρήση ενός παρόμοιου πράγ-
ματος όταν κατέστη προσωρινά αδύνατη η χρήση του 
δικού του. Στις περιπτώσεις αυτές ο ζημιωθείς δεν δι-
καιούται επιπροσθέτως χρηματική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης. Στο παράδειγμα 1, ο Β αποζημιώνεται 
αυτοτελώς για τη στέρηση της χρήσης του αυτοκινή-
του του. Αν δεν θέλησε να μισθώσει κάποιο αυτοκίνητο 
για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του στο κρίσιμο χρονικό 
διάστημα, αλλά αποφάσισε να κρατήσει την οφειλό-
μενη αποζημίωση και να μετέλθει εναλλακτικούς τρό-
πους μετακίνησης, δεν δικαιούται χρηματική ικανοποί-
ηση λόγω ηθικής βλάβης επειδή, ελλείψει ιδιόχρηστου 
αυτοκινήτου, δεν βλέπει λ.χ. το παιδί του που μένει σε 
άλλη πόλη όσο συχνά θα ήθελε. Η στενοχώρια του Β θα 
είχε αποτραπεί πλήρως αν ο Β είχε αποφασίσει να μι-
σθώσει ένα άλλο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια επισκευ-
ής του δικού του. 

Λόγω του λειτουργικού της ρόλου ως υποκατάστατου 
της χρήσης που στερήθηκε ο δικαιούχος και μόνο αυ-
τής, η αποζημίωση χρήσης δεν εμποδίζει την αποκατά-
σταση άλλων δαπανών του δικαιούχου (θετική ζημία), 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι τελευταίες δεν απο-
σκοπούν και αυτές στην υποκατάσταση της χρήσης του 
πράγματος όπως η αποζημίωση χρήσης. Στο παράδειγ-
μα 1, αν ο Β χρησιμοποιεί ταξί για τις μετακινήσεις του 
ενόσω επισκευάζεται το αυτοκίνητό του, δεν μπορεί να 
ζητήσει αποζημίωση χρήσης επιπρόσθετα προς τις δα-
πάνες αυτές. Διότι αμφότερα τα κονδύλια εξυπηρετούν 
λειτουργικά τον ίδιο σκοπό, την κατά το δυνατόν ανα-
πλήρωση της χρήσης του αυτοκινήτου για όσο διάστημα 
αυτή κατέστη ανέφικτη. 

Τέλος, ο κάτοχος του πράγματος μπορεί να ζητήσει δι-
αζευκτικά είτε αποζημίωση χρήσης είτε αποζημίωση 

104.   Η λεγόμενη από διαθέσεως αξία ενός πράγματος δεν κα-
λύπτεται από την αγοραία αξία και δεν ικανοποιείται από 
την αποζημίωση κατ’ άρθρα 297 και 298 ΑΚ. Αποκαθίσταται 
μόνο κατ’ εξαίρεση (άρθρο 299 ΑΚ) στο πλαίσιο της χρημα-
τικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, Σταθόπουλος, ό.π. 
υποσ. 2, § 8, αρ. 100.

για διαφυγόντα κέρδη105. Δεν μπορεί όμως να αξιώσει 
αθροιστικά καταβολή τους. Διότι η αξίωση για διαφυγό-
ντα κέρδη υπολογίζεται με βάση την υπόθεση ότι ο δι-
καιούχος θα είχε τη χρήση του πράγματος, η οποία θα 
του απέφερε τα ζητούμενα κέρδη. Αν λοιπόν ο κάτο-
χος του πράγματος αξιώσει κατ’ άρθρο 298 εδ. β’ ΑΚ τα 
έσοδα από τη χρήση του πράγματος (προφανώς επει-
δή είναι μεγαλύτερα από την αποζημίωση χρήσης), στα 
έσοδα αυτά περιλαμβάνεται προφανώς και η δαπάνη 
που θα ήταν αναγκαία για την εξασφάλιση της χρήσης 
κατά τον χρόνο που ο δικαιούχος τη στερήθηκε. Ωστόσο 
ακριβώς τη δαπάνη αυτή (κυρίως υπό τη μορφή μισθώ-
ματος που θα κατέβαλε ο δικαιούχος για να υποκατα-
στήσει το πράγμα που στερείται) καλύπτει η αποζημίω-
ση χρήσης, η δε χρήση του πράγματος είναι αυτή που 
θα οδηγούσε στην επίτευξη εσόδων. 

Παράδειγμα 3: Ο Ε μισθώνει όχημα που χρησιμοποιεί ως 
ταξί. Αν στερηθεί τη χρήση του για 2 μήνες μπορεί να ζη-
τήσει διαζευκτικά είτε αποζημίωση χρήσης (πρακτικά το 
μίσθωμα των δύο μηνών106) είτε διαφυγόντα κέρδη, τα 
έσοδα δηλαδή που θα είχε από τη χρήση του ταξί (αυτό 
θα το κάνει αν τα διαφυγόντα κέρδη υπερβαίνουν καθ’ 
ύψος τα δύο μισθώματα). Τα έσοδα αυτά προϋποθέτουν 
ωστόσο τη χρήση του οχήματος, την οποία στερήθηκε 
μεν ο Ε, η οποία όμως υποκαθίσταται από την αποζημί-
ωση χρήσης (τα δύο μισθώματα). Αν ο Ε μπορούσε να 
αξιώσει αθροιστικά και τα μισθώματα (ως αποζημίωση 
χρήσης) και τα έσοδα από τη χρήση του ταξί (ως διαφυ-
γόντα κέρδη) ο Ε θα καθίστατο πλουσιότερος: Κατ’ απο-
τέλεσμα θα ήταν για τον Ε σαν να του παραχωρούνταν 
δωρεάν το ταξί από τον ιδιοκτήτη του107.

105.   Κατά τούτο, η αποζημίωση χρήσης συνιστά την ελάχιστη 
αποζημίωση που μπορεί να αξιώσει ο δικαιούχος, αν δεν 
μπορεί να θεμελιώσει υψηλότερα διαφυγόντα κέρδη, βλ. 
και Bitter, AcP 205 (2005), 784.

106.  Βλ. παραπάνω υπό Γ.4.
107.   Ως διαφυγόντα κέρδη με την έννοια του άρθρου 298 ΑΚ μπο-

ρεί να εννοήσει κανείς είτε τα μικτά έσοδα που θα εισέπρατ-
τε ο χρήστης (στο παράδειγμα του μισθωμένου ταξί πρόκει-
ται για το σύνολο των κομίστρων από το σύνολο των δια-
δρομών) είτε τα καθαρά κέρδη, ήτοι το καθαρό εισόδημα του 
χρήστη μετά την αφαίρεση όλων των συναφών με τη χρήση 
του πράγματος δαπανών (στο παράδειγμα του μισθωμένου 
ταξί πρόκειται για τα κέρδη που προκύπτουν αφότου από 
τα συνολικά κόμιστρα αφαιρεθεί το μίσθωμα για το ταξί, οι 
δαπάνες για καύσιμο, στάθμευση, συντήρηση κλπ.). Στην 
παρούσα εργασία με τον όρο διαφυγόντα κέρδη νοούνται 
τα μικτά έσοδα από τη χρήση του πράγματος. Ωστόσο, χω-
ρίς την αναγκαία διευκρίνιση μπορεί να προκύψει σύγχυ-
ση. Αν λοιπόν ως διαφυγόντα κέρδη νοηθούν τα μικτά έσο-
δα (όπως εδώ) δεν υπάρχει περιθώριο καταβολής αποζημί-
ωσης αθροιστικά και για τη στέρηση της χρήσης του πράγμα-
τος και για τα διαφυγόντα κέρδη από τη χρήση του πράγμα-
τος. Διότι στα μικτά έσοδα περιλαμβάνονται και οι τυχόν δα-
πάνες που εξασφαλίζουν τη χρήση του πράγματος και επο-
μένως την είσπραξη εσόδων από το πράγμα (λ.χ. το μίσθω-
μα που καταβάλλεται για το ταξί). Αν αντιθέτως ως διαφυ-
γόντα κέρδη νοηθούν τα καθαρά κέρδη, ασφαλώς και υπάρ-
χει περιθώριο καταβολής αποζημίωσης τόσο για την απώ-
λεια της χρήσης καθαυτή όσο και για τα καθαρά κέρδη που 
στερήθηκε ο χρήστης από την απώλεια αυτή. Από την άπο-
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Βεβαίως, όπως προαναφέρθηκε, η αποζημίωση χρήσης 
συνιστά θετική ζημία ενώ τα διαφυγόντα κέρδη απο-
θετική ζημία. Αυτό όμως δεν εμποδίζει την αλληλεπι-
κάλυψή τους και οπωσδήποτε δεν συνιστά ιδιαιτερότη-
τα της αποζημίωσης χρήσης όπως εννοείται εδώ. Αν ο 
χρήστης του πράγματος προβεί όντως σε μίσθωση άλ-
λου στη θέση του επισκευαζόμενου δικού του, δικαι-
ούται άνευ ετέρου αποζημίωση, τα δε μισθώματα που 
καταβάλλει συνιστούν αναντίρρητα θετική ζημία. Παρά 
ταύτα, τα καταβληθέντα μισθώματα δεν αποκαθίστα-
νται αθροιστικά με διαφυγόντα κέρδη108: Αν ο ζημιω-
θείς αποφασίσει να ζητήσει διαφυγόντα κέρδη (αποθε-
τική ζημία) αντί για τα μισθώματα που κατέβαλε (θετική 
ζημία), προφανώς επειδή τα πρώτα είναι μεγαλύτερα 
από τα δεύτερα, τα διαφυγόντα κέρδη συμπεριλαμβά-
νουν τα μισθώματα. Στο παράδειγμα 3, αν ο Ε μισθώσει 
πράγματι άλλο όχημα και το χρησιμοποιεί ως ταξί μπο-
ρεί προφανώς να ζητήσει διαζευκτικά είτε τα (όντως 
καταβληθέντα) μισθώματα είτε τα έσοδα από τη χρή-
ση του μισθωμένου αυτοκινήτου ως ταξί, όχι όμως και 
τα δύο.

Δ. Αντιμετώπιση αντιρρήσεων
Στη συνέχεια εξετάζονται ορισμένα από τα επιχειρήμα-
τα που έχουν προταθεί ή θα μπορούσαν να προταθούν 
κατά της αποζημίωσης χρήσης. Κοινή συνισταμένη της 
ανάλυσης που ακολουθεί είναι η διαπίστωση ότι κανέ-
να από τα επιχειρήματα αυτά δεν βασίζεται σε ποιοτικές 
ιδιαιτερότητες της αποζημίωσης χρήσης. Αντιθέτως, οι 
αντιρρήσεις κατά της εδώ υποστηριζόμενης θέσης εστι-
άζουν σε χαρακτηριστικά που δεν απαντούν αποκλει-
στικά στην αποζημίωση χρήσης, αλλά εμφανίζονται 
και σε άλλες μορφές ή περιπτώσεις αποζημίωσης, τις 
οποίες αναντίρρητα δέχεται η κρατούσα γνώμη. Ενό-

ψη αυτή, δεν είναι δικαιολογημένη η κριτική του Παναγιω-
τόπουλου, ΧρΙΔ 2018, 334-335 στην ΑΠ 27/2017, διότι προ-
φανώς το ζήτημα είναι καθαρά ορολογικό: Όταν η απόφα-
ση αυτή κάνει λόγο για διαφυγόντα κέρδη που οφείλουν να 
αποκατασταθούν από τον οφειλέτη επιπλέον της αποζημίω-
σης για την απώλεια της χρήσης του πλοίου (υπολογιζόμε-
νης με βάση τον ναύλο), προφανώς εννοούνται τα καθαρά 
κέρδη. Ο ναυλωτής δικαιούται ως αποζημίωση όχι μόνο τον 
ναύλο που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που στερήθηκε 
τη χρήση του πλοίου αλλά και τα καθαρά κέρδη που θα μπο-
ρούσε να αποκομίσει (αφού από τα συνολικά έσοδα αφαιρε-
θεί ο ναύλος και κάθε άλλη δαπάνη) από τη χρήση του πλοί-
ου στο εν λόγω χρονικό διάστημα. Αντίθετα, ο Παναγιωτό-
πουλος μιλώντας για διαφυγόντα κέρδη προφανώς εννοεί τα 
μικτά έσοδα από τη χρήση του πλοίου, τα έσοδα δηλαδή πριν 
από την αφαίρεση του ναύλου. Υπό την έννοια αυτή έχει δί-
κιο όταν επισημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να αποζημιωθεί ο 
ναυλωτής και για την απώλεια χρήσης του πλοίου και για τα 
διαφυγόντα κέρδη από τη χρήση αυτή. Διότι στην περίπτω-
ση αυτή οι δαπάνες για τη χρήση του πλοίου θα αποκαθίστα-
ντο δύο φορές, μία στο πλαίσιο της αποζημίωσης χρήσης και 
μία ως μέρος των μικτών εσόδων («διαφυγόντων κερδών»).

108.   Υπό την προϋπόθεση ασφαλώς ότι ως διαφυγόντα κέρδη νο-
ούνται τα μικτά έσοδα από την οικεία δραστηριότητα και όχι 
τα καθαρά κέρδη, βλ. υποσ. 107.

ψει τούτου, η συνεπής προσέγγιση του ζητήματος οφεί-
λει να οδηγήσει είτε στο (ορθό) συμπέρασμα ότι οι εν 
λόγω αντιρρήσεις θα πρέπει να θεωρηθούν ως ανεπαρ-
κείς για την απόρριψη της εδώ υποστηριζόμενης θέσης 
είτε στην (εσφαλμένη) παραδοχή ότι πρέπει να αποκλει-
στούν και άλλες παραδεδεγμένες μορφές ή περιπτώσεις 
αποζημίωσης. 

1. Η θεωρία της διαφοράς
Η θεωρία της διαφοράς, η οποία κατέχει μια ασφαλώς 
εδραιωμένη θέση στο δίκαιο της αποζημίωσης, φαίνεται 
να εμποδίζει τη θεμελίωση της αποζημίωσης χρήσης109. 
Το συμπέρασμα όμως αυτό δεν είναι ορθό. 

Καταρχάς, εύστοχα παρατηρείται ότι η θεωρία της δι-
αφοράς δεν επιτρέπεται να ακολουθείται μηχανιστικά 
χωρίς ουσιαστική στάθμιση των υποκείμενων κανονι-
στικών αξιολογήσεων110, οι οποίες μπορεί να επιβάλ-
λουν παρεκκλίσεις για ορισμένες περιπτώσεις ή κα-
τηγορίες περιπτώσεων. Ήδη αναφέρθηκε ότι γίνεται 
δεκτή παρέκκλιση όσον αφορά αφενός την επίδραση 
της εντατικοποίησης των προσπαθειών του ζημιωθέντος 
προς περιορισμό της ζημίας του και αφετέρου τον συ-
νυπολογισμό των οικειοθελών ή υποχρεωτικών παρο-
χών τρίτων στην έκταση της ζημίας111: Παρότι η θεωρία 
της διαφοράς φαίνεται καταρχήν να αποκλείει την απο-
ζημίωση στις εν λόγω περιπτώσεις112, εν τέλει η μείωση 
της έκτασης της ζημίας (από τον οφειλέτη ή τρίτους) δεν 
πρέπει να ωφελεί τον ζημιώσαντα. Η παρέκκλιση αυτή, 
η οποία ενισχύει την εδώ υποστηριζόμενη θέση, στηρί-
ζεται αναμφισβήτητα σε ουσιαστικές/κανονιστικές αξι-
ολογήσεις. 

Εν προκειμένω πάντως δεν φαίνεται να τίθεται ζήτημα 
παρέκκλισης από τη θεωρία της διαφοράς. Στην πραγ-
ματικότητα, η αποζημίωση χρήσης όχι απλώς δεν έρ-
χεται σε αντίθεση με τη θεωρία της διαφοράς, εφόσον 
βεβαίως εφαρμοστεί στον ορθό κρίσιμο χρόνο, αλλά 
συμβαδίζει πλήρως με αυτήν. Από την εφαρμογή της θε-
ωρίας της διαφοράς (σύγκριση υποθετικής κατάστασης 
χωρίς το ζημιογόνο γεγονός και πραγματικής κατάστα-
σης μετά το ζημιογόνο γεγονός) προκύπτει ευθέως στις 
εξεταζόμενες περιπτώσεις ότι, εξαιτίας ακριβώς του ζη-

109.  Βλ. παραπάνω υπό Α.2.
110.   Grüneberg, ό.π. υποσ. 29, § 249 αρ. 14. Ορθά κατά τούτο 

όσον αφορά τη μεθοδολογική προσέγγιση (αν και όχι στο 
συμπέρασμα όσον αφορά την αποζημίωση χρήσης) Σούρ-
λας, ΝοΒ 1985, 731 επ. 

111.  Βλ. παραπάνω υπό Γ.3.
112.   Συχνά η θεωρία της διαφοράς, αν εφαρμοστεί ορθά με ση-

μείο αναφοράς τον χρόνο επέλευσης της ζημίας (βλ. παρα-
πάνω υπό Γ.1. και ιδίως υποσ. 58), δεν οδηγεί σε μείωση της 
αποζημίωσης στις περιπτώσεις αυτές. Διότι η εντατικοποίη-
ση των προσπαθειών του ζημιωθέντα και οι παροχές τρίτων 
προς αυτόν συνιστούν πολλάκις απλώς μεταγενέστερα γε-
γονότα που γενικά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογι-
σμό της αποζημίωσης. Αυτό βέβαια δεν ισχύει πάντα, όπως 
ιδίως στις υποχρεωτικές παροχές τρίτων (λ.χ. ασφαλιστών) 
οι οποίες είναι εκ των προτέρων γνωστές.
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μιογόνου γεγονότος, ο κύριος στερείται για κάποιο χρο-
νικό διάστημα τη χρήση του πράγματος. 

Βεβαίως, η αποτελεσματική εφαρμογή της θεωρίας της 
διαφοράς για τον υπολογισμό της οφειλόμενης αποζη-
μίωσης προϋποθέτει την πρόσδοση κάποιας συγκεκρι-
μένης χρηματικής αξίας στην απώλεια που υφίσταται ο 
ζημιωθείς113. Αυτό ισχύει ασφαλώς και όσον αφορά την 
αποζημίωση χρήσης: Χωρίς υπολογισμό της αξίας που 
αντιστοιχεί στην απολεσθείσα χρήση, δεν μπορεί να θε-
μελιωθεί αποζημίωση σε συγκεκριμένο ύψος, η δε θε-
ωρία της διαφοράς δεν μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω. 
Το πρόβλημα όμως αυτό είναι γενικότερο. Κάθε δυσκο-
λία στην αποτύπωση της χρηματικής αξίας ενός αγαθού 
που χάνεται και συνεπώς της αποζημίωσης που πρέπει 
να καταβληθεί συνιστά κατ’ αποτέλεσμα δυσκολία στην 
εφαρμογή της θεωρίας της διαφοράς114. Ωστόσο, η δυ-
σκολία αυτή δεν αφορά καθαυτή τη θεωρία της διαφο-
ράς. Ο υπολογισμός της κατάλληλης χρηματικής αξίας 
που αντιστοιχεί στη στέρηση χρήσης, την οποία η θε-
ωρία της διαφοράς υποδεικνύει ως απώλεια που υπέ-
στη ο ζημιωθείς, συνιστά διαφορετικό (επόμενο) βήμα. 
Σε αυτό το επόμενο βήμα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
όποιες δυσκολίες ανακύπτουν και όχι προηγουμένως. 

Υπό την οπτική αυτή, ίσως ο ουσιαστικός λόγος για τον 
οποίο η κρατούσα γνώμη αρνείται να εφαρμόσει τη θε-
ωρία της διαφοράς για την προσωρινή στέρηση χρήσης 
έγκειται τελικά απλώς στην άρνησή της να προσδώσει 
συγκεκριμένη χρηματική αξία στη στέρηση της χρήσης 
του πράγματος και όχι στη διαπίστωση ότι η θεωρία της 
διαφοράς είναι δομικά ασύμβατη με τις εξεταζόμενες 
περιπτώσεις. Το πρόβλημα όμως αυτό, η δυσχέρεια δη-
λαδή υπολογισμού της αξίας που αντιστοιχεί στην απο-
λεσθείσα χρήση, δεν αντιμετωπίζεται με την απόρρι-
ψη της υποχρέωσης αποζημίωσης, λόγω υποτιθέμενης 

113.   Για την ακρίβεια, η χρηματική αυτή αξία δεν συνδέεται με 
την απώλεια καθαυτή αλλά με την αποκατάσταση της απώ-
λειας. Με την αποζημίωση που δικαιούται ο ζημιωθείς θα 
πρέπει να μπορεί να αποκαταστήσει κατά το δυνατόν την 
κατάσταση που θα υφίστατο χωρίς το ζημιογόνο γεγονός. 
Κατά καιρούς όμως η αποκατάσταση αυτή απαιτεί μεγαλύτε-
ρες δαπάνες συγκριτικά προς την εμπορική αξία του αγαθού 
που απωλέσθηκε. Για παράδειγμα, ο δράστης καταστρέφει 
τα καλλωπιστικά φυτά στον κήπο του γείτονα. Η εμπορική 
αξία τους μπορεί να είναι μηδαμινή, ο κύριος όμως δικαιού-
ται την αποζημίωση που είναι αναγκαία για την επαναφο-
ρά του κήπου στην προτέρα κατάσταση. Η διάκριση ανάμε-
σα αφενός στην αξία του απολεσθέντος αγαθού και αφετέ-
ρου στις δαπάνες για την αποκατάσταση της απώλειας συ-
νιστά λόγο για τον οποίο η θεωρία της διαφοράς δεν μπορεί 
να χρησιμοποιείται άμεσα για τον υπολογισμό της οφειλό-
μενης αποζημίωσης, αλλά μόνο για τον προσδιορισμό των 
απωλειών που υπέστη ο ζημιωθείς. Η αποζημίωση θα υπολο-
γιστεί σε ένα επόμενο βήμα με βάση περαιτέρω σταθμίσεις. 

114.   Η δυσκολία αυτή ανακύπτει και στην ολική καταστροφή του 
πράγματος, εφόσον για κάποιον λόγο (ιδίως λόγω μοναδι-
κότητας του πράγματος και έλλειψης σχετικής αγοράς) δεν 
μπορεί κανείς να προσδώσει συγκεκριμένη χρηματική αξία 
στο πράγμα (πόσο αξίζει λ.χ. ένας ζωγραφικός πίνακας που 
βρίσκεται από δεκαετίες σε μουσείο;).

αντίθεσης προς τη θεωρία της διαφοράς. Αντιθέτως 
αντιμετωπίζεται με εφαρμογή των γενικά παραδεγμέ-
νων αρχών που διέπουν το δίκαιο της αποζημίωσης στις 
ιδιαιτερότητες του ζητήματος με σκοπό τη διαμόρφωση 
των κατάλληλων κανόνων προσδιορισμού της οφειλό-
μενης αποζημίωσης115.

2. Αφηρημένος υπολογισμός ζημίας;
Ως επιχείρημα ενάντια στην αποζημίωση χρήσης προ-
βάλλεται ο αφηρημένος χαρακτήρας της. Η αποζημίωση 
χρήσης δεν προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένες δα-
πάνες στις οποίες προέβη ο δικαιούχος της χρήσης για 
να αναπληρώσει τη χρήση που έχασε προσωρινά, αλλά 
με βάση αντικειμενικά κριτήρια (λ.χ. το μίσθωμα που 
θα ήταν αναγκαίο για την αναπλήρωση της χρήσης του 
πράγματος). Κατά τούτο αντίκειται στον κανόνα του συ-
γκεκριμένου υπολογισμού της ζημίας116.

Καταρχάς, ο αφηρημένος υπολογισμός ζημίας, με την 
έννοια υπό την οποία γίνεται λόγος εδώ, δεν συνιστά 
ξένο σώμα στο δίκαιο της αποζημίωσης117. Κυρίως όμως 
επουδενί αποτελεί αποκλειστικό γνώρισμα της αποζημί-
ωσης χρήσης, αλλά συνηθέστατη μέθοδο υπολογισμού 
της αποζημίωσης. Η διαπίστωση αυτή αφορά ακόμη και 
τετριμμένες περιπτώσεις αποζημίωσης για βλάβη ή ολι-
κή καταστροφή πράγματος. Για παράδειγμα:

•  Η αξία του αυτοκινήτου που καταστράφηκε υπολο-
γίζεται με βάση την αξία που είχε αμέσως πριν από 
την καταστροφή του. Βεβαίως αναζητείται η αξία που 
είχε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ωστόσο, η εύρε-
σή της βασίζεται αναγκαστικά στην αξία άλλων αυ-
τοκινήτων με όμοια χαρακτηριστικά (μοντέλο, ηλικία, 
κατάσταση κλπ.) και κατά τούτο ενέχει σαφή στοι-
χεία αφηρημένου υπολογισμού. Στην πραγματικότη-
τα δεν εξετάζεται ποια αγοραία αξία είχε το συγκε-
κριμένο αυτοκίνητο αλλά ποια αξία έχουν όμοια με 
αυτό αυτοκίνητα. Κατά τούτο, η αξία του συγκεκρι-
μένου αυτοκινήτου βρίσκεται πάντα αφαιρετικά και 
κατά προσέγγιση, αφού κανένα μεταχειρισμένο αυτο-
κίνητο δεν εμφανίζει ακριβώς ίδια χαρακτηριστικά με 
κάποιο άλλο (ηλικία, χιλιόμετρα, χρήση, εξοπλισμός, 
κατάσταση κλπ.). 

•  Οι δαπάνες επισκευής ενός αυτοκινήτου υπολογίζο-
νται με βάση έκθεση πραγματογνώμονα και οφείλο-
νται ανεξάρτητα από το αν το αυτοκίνητο θα επισκευ-
αστεί από τον ιδιοκτήτη του ή όχι. Και κατά τούτο, ο 
υπολογισμός είναι αφηρημένος με την έννοια ότι λαμ-

115.  Για το ζήτημα βλ. παραπάνω υπό Γ.4.
116.   Σούρλας, ΝοΒ 1985, 740· Σταθόπουλος, ό.π. υποσ. 2, §8, αρ. 

93 επ. Ο τελευταίος κάνει λόγο (στον αρ. 94) και για απλώς 
υποθετική ζημία, η οποία εμποδίζει την αποζημίωση χρήσης. 
Το επιχείρημα της υποθετικής ζημίας, η οποία συνιστά στην 
ουσία ανύπαρκτη ζημία, εξετάζεται ξεχωριστά παρακάτω. 

117.   Πρβλ. λ.χ. άρθρο 601 ΑΚ ειδικά για την αποζημίωση χρή-
σης πράγματος (βλ. περισσότερα παραδείγματα υπό Γ.3). 
Βλ. περαιτέρω σε άλλη προβληματική λ.χ. ΑΠ 84/2002 ΤΝΠ 
ΝΟΜΟΣ (το σχετικό απόσπασμα παρατίθεται στην υποσ. 65).
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βάνονται υπόψη αξίες ανταλλακτικών και εργασίας 
που βρίσκονται στον μέσο όρο της αγοράς, ανεξάρ-
τητα από το αν ο κύριος θα δαπανούσε τελικά λιγό-
τερα ή περισσότερα αν αποφάσιζε να το φτιάξει (λ.χ. 
σε φιλικό του συνεργείο). Και πέραν τούτου όμως, ο 
προσδιορισμός των ανταλλακτικών και της εργασίας 
που θα απαιτηθούν υπολογίζονται με βάση μια εν πολ-
λοίς αφηρημένη εκτίμηση της ζημίας. Διότι εν τέλει 
δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει απόλυτα εκ των προτέ-
ρων αν και τι ακριβώς θα απαιτηθεί για την επισκευή 
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, ενόψει τυχόν 
αφανών ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου οχήματος 
ή της συγκεκριμένης βλάβης. Πραγματικά συγκεκρι-
μένο υπολογισμό ζημίας θα μπορούσε να έχει κανείς 
μόνο μετά την επισκευή, όταν πλέον θα είναι σαφές τι 
ακριβώς (σε ανταλλακτικά και εργασία) απαιτήθηκε 
και με ποιο κόστος.

Τα προαναφερόμενα ισχύουν κατά μείζονα λόγο σε πε-
ριπτώσεις καταστροφής ή βλάβης πραγμάτων για τα 
οποία δεν υπάρχει μια μεγάλη, τυποποιημένη και επαγ-
γελματικά οργανωμένη αγορά μεταχειρισμένων πραγ-
μάτων όπως η αγορά των αυτοκινήτων καθώς και ένα 
διαρθρωμένο σύστημα επισκευής και αποζημίωσης. Και 
φυσικά το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερες δια-
στάσεις σε αντικείμενα με φυσική, τεχνική ή καλλιτε-
χνική ατομικότητα. 

Στην πράξη λοιπόν, ακόμη και στις συνήθεις περιπτώ-
σεις βλάβης ή ολικής καταστροφής είναι πάντα ανα-
γκαία μια μικρότερη ή μεγαλύτερη αφαίρεση όσον αφο-
ρά τον υπολογισμό της ζημίας, εφόσον δεν θέλει κανείς 
(και ορθά!) να εξαναγκάσει τον κύριο του πράγματος να 
προβεί σε συγκεκριμένες δαπάνες για την αποκατάστα-
ση της ζημίας (να αγοράσει πράγματι άλλο αυτοκίνητο, 
να προβεί πράγματι στην επισκευή κλπ.). Η αναγκαιό-
τητα αυτή δεν εμποδίζει όμως ούτε το δίκαιο της αποζη-
μίωσης να λειτουργεί στην πράξη αποτελεσματικά ούτε 
τα εμπλεκόμενα στην όλη διαδικασία πρόσωπα (δικα-
στές, πραγματογνώμονες, ασφαλιστές κλπ.) να επιτε-
λούν ικανοποιητικά το έργο τους.

Αφαιρετικός είναι αναγκαστικά πάντα και ο υπολογι-
σμός της αποθετικής ζημίας. Ήδη η πρόβλεψη του άρ-
θρου 298 εδ. β’ ΑΚ που κάνει λόγο για «συνηθισμένη 
πορεία των πραγμάτων» δείχνει ότι για τον προσδιο-
ρισμό του διαφυγόντος κέρδους είναι αναγκαία η προ-
σφυγή σε παράγοντες που υπερβαίνουν τις απολύτως 
ατομικές περιστάσεις του συγκεκριμένου ζημιωθέντος. 
Ακόμη πάντως κι όταν υπάρχουν «ειδικές περιστάσεις» 
και ιδίως «προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν λη-
φθεί», ο υπολογισμός αναγκαστικά θα έχει στοιχεία 
αφαίρεσης αφενός ως προς τις υπόλοιπες (μη ειδι-
κές) περιστάσεις και αφετέρου στο μέτρο που υπολο-
γίζεται με βάση τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκρι-
μένης περίπτωσης τι μπορεί εύλογα να αναμένει κανείς 
ως κέρδη. Για παράδειγμα, η μισθωτική αξία ενός δι-

αμερίσματος118 υπολογίζεται με βάση παρόμοια διαμε-
ρίσματα στην ίδια περιοχή. Ακόμη όμως κι όταν λαμ-
βάνεται υπόψη το μίσθωμα που πράγματι απέφερε η 
μίσθωση του συγκεκριμένου διαμερίσματος πριν από το 
ζημιογόνο γεγονός, η προβολή του μισθώματος αυτού 
στον χρόνο μετά το ζημιογόνο γεγονός συνιστά μια αφη-
ρημένη αξιολόγηση ότι όλοι οι παράγοντες που καθορί-
ζουν το ύψος του μισθώματος παρέμειναν σταθεροί. Γε-
νικότερα άλλωστε σε κάθε πιθανολόγηση119, η εξέταση 
και αξιολόγηση των πιθανών εκβάσεων συνιστά μια εκ 
των πραγμάτων αφαιρετική διαδικασία. Διότι με βάση 
το συνήθως συμβαίνον προσπαθεί κανείς να διαγνώσει 
αυτό που θα μπορούσε (είναι πιθανόν) να (έχει) συμβεί, 
ακόμη κι όταν πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδικές περι-
στάσεις. Πόσο μάλλον όταν τα διαφυγόντα κέρδη δεν 
αφορούν το (κατά τον κρίσιμο δικονομικά χρόνο) πα-
ρελθόν αλλά το μέλλον120. 

Στην πραγματικότητα, όπως προκύπτει και από τα πα-
ραδείγματα που προηγήθηκαν, η συγκεκριμένη και η 
αφηρημένη προσέγγιση συνυπάρχουν σχεδόν πάντοτε 
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε κάθε περίπτωση 
υπολογισμού της ζημίας. Για τον λόγο αυτόν, ο κανόνας 
του συγκεκριμένου υπολογισμού της ζημίας δεν μπορεί 
να έχει το περιεχόμενο ότι απαγορεύεται κάθε αφηρη-
μένη προσέγγιση, αφού αυτό είναι ουσιαστικά αδύνα-
τον. Το μόνο εύλογο περιεχόμενο ενός τέτοιου κανό-
να (ή αρχής) είναι μόνο ότι ο υπολογισμός της ζημίας 
πρέπει να είναι όσο πιο συγκεκριμένος γίνεται ενόψει 
των ειδικών περιστάσεων κάθε περίπτωσης121. Αν για 
παράδειγμα στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 
υπάρχουν στοιχεία για την αξία ενός συγκεκριμένου μο-
ντέλου ορισμένης χρονολογίας, σε περίπτωση ολικής 
καταστροφής πρέπει να ληφθεί υπόψη η αξία που προσ-
δίδει η αγορά ειδικά στο μοντέλο αυτό. Αν όμως δεν 
υπάρχουν τέτοια στοιχεία, αναγκαστικά ο υπολογισμός 
θα γίνει πιο αφηρημένα με βάση στοιχεία για παρόμοια 
μοντέλα ή για κοντινές χρονολογίες. Η πρώτη προσέγ-
γιση είναι μεν πιο συγκεκριμένη από τη δεύτερη και, ε-
φόσον είναι εφικτή, επιβάλλεται να προηγείται της δεύ-
τερης. Ωστόσο δεν είναι απαλλαγμένη από αφηρημένα 
στοιχεία. Αντιστρόφως, αν η πρώτη (πιο συγκεκριμένη) 
προσέγγιση δεν είναι εφικτή, δεν αποκλείεται η δεύτε-
ρη απλώς και μόνο επειδή είναι πιο αφηρημένη από την 
πρώτη. Οπωσδήποτε όμως και η δεύτερη (πιο αφηρη-
μένη) προσέγγιση οφείλει να είναι όσο πιο συγκεκριμέ-
νη επιτρέπουν οι περιστάσεις. 

118.   Για τη μισθωτική αξία ως μέτρο υπολογισμού της αποζημίω-
σης χρήσης βλ. υποσ. 90. 

119.   Αναμφισβήτητα πρόκειται για πιθανολόγηση στην περίπτω-
ση του διαφυγόντος κέρδους (άρθρο 298 εδ. β’ «με πιθανό-
τητα»), βλ. λ.χ. ΑΠ 419/2018, ΑΠ 823/2015.

120.   Πρβλ. ΑΠ 1572/2018, ΑΠ 1005/2015: «μελλοντική αποθε-
τική ζημία». Για τον ίδιο λόγο ο αφηρημένος υπολογισμός 
είναι αναπόφευκτος στη μελλοντική θετική ζημία, όπου και 
πάλι απαιτείται πιθανολόγηση (Σταθόπουλος, ό.π. υποσ. 2, 
§ 8, αρ. 92α).

121.  Πρβλ. Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 2, § 8, αρ. 97.
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Ο κανόνας να υπολογίζεται όσο το δυνατόν πιο συγκε-
κριμένα η ζημία, ο οποίος διέπει, κατά τα προαναφερό-
μενα το σύνολο του δικαίου της αποζημίωσης, πρέπει 
να διέπει και την αποζημίωση χρήσης: Η τελευταία, αν 
και εκ των πραγμάτων ουδέποτε μπορεί να είναι απαλ-
λαγμένη από κάθε στοιχείο αφαίρεσης, οφείλει πάντως 
να υπολογίζεται όσο το δυνατόν εγγύτερα στις εκάστο-
τε υφιστάμενες συνθήκες και κατά τούτο όσο πιο συ-
γκεκριμένα επιτρέπουν οι ειδικές περιστάσεις κάθε πε-
ρίπτωσης122. 

3. Αποκατάσταση ανύπαρκτης ζημίας; 
Πλουτισμός δανειστή;
Ενδεχομένως η αποζημίωση χρήσης συνιστά αποζημί-
ωση για υποθετική και επομένως ανύπαρκτη ζημία123 
και κατά τούτο οδηγεί σε ανεπίτρεπτο πλουτισμό του 
δανειστή: Αφού ο δικαιούχος της χρήσης του πράγμα-
τος δεν προέβη πραγματικά σε δαπάνες για να αποκα-
ταστήσει την (προσωρινή) απώλεια χρήσης, δεν υπέ-
στη καμία ζημία. 

Το επιχείρημα όμως αυτό είναι εσφαλμένο. Ο δικαιού-
χος της χρήσης υπέστη αναμφίβολα ζημία στερούμενος 
τη χρήση του πράγματος, η οποία έγκειται ακριβώς στη 
στέρηση της χρήσης καθαυτή, στην (παροδική) δηλα-
δή απώλεια της δυνατότητας αξιοποίησης του πράγμα-
τος κατά τις προτιμήσεις του εντός των ορίων του δικαι-
ώματός του124. Αυτήν τη ζημία υποδεικνύει η σύγκριση 
της κατάστασης με και χωρίς το ζημιογόνο γεγονός (θε-
ωρία της διαφοράς), όχι για έναν υποθετικό τρίτο, αλλά 
για τον συγκεκριμένο ζημιωθέντα. Η απώλεια της χρή-
σης που υπέστη ο ζημιωθείς δεν είναι υποθετική αλλά 
απολύτως πραγματική, αφού για το κρίσιμο χρονικό 
διάστημα δεν μπορούσε να αξιοποιήσει το πράγμα125.

Για τον λόγο αυτόν η επιδίκαση αποζημίωσης χρήσης 
δεν καθιστά πλουσιότερο τον ζημιωθέντα. Η αποζημί-
ωση χρήσης υποκαθιστά ένα χρηματικό ποσό (το ανα-
γκαίο για την αναπλήρωση της απολεσθείσας χρήσης126) 
στη θέση της χρήσης που στερήθηκε ο ζημιωθείς. Ο τε-
λευταίος λοιπόν δεν γίνεται πλουσιότερος αφού η αξί-
ωση για καταβολή αποζημίωσης χρήσης (αύξηση πε-
ριουσίας) αντισταθμίζει απλώς την απώλεια (μείωση 
περιουσίας) που υπέστη εξαιτίας του ζημιογόνου γεγο-
νότος. Αυτό που κερδίζει (αποζημίωση χρήσης) έρχεται 
στη θέση αυτού που έχασε (παροδική απώλεια χρήσης).

122.  Πρβλ. παραπάνω υπό Γ.4.
123.  Πρβλ. Σταθόπουλο, ό.π. υποσ. 2, § 8, αρ. 74.
124.   Αν πρόκειται για τον κύριο του πράγματος βλ. άρθρο 1000 

ΑΚ: «να το διαθέτει κατ’ αρέσκειαν».
125.   Στην αξιοποίηση του πράγματος περιλαμβάνεται ασφαλώς 

και η δυνατότητα του δικαιούχου (εντός των ορίων του δι-
καιώματός του, πρβλ. λ.χ. 593 ΑΚ) να παραχωρήσει τη χρή-
ση σε τρίτον, με ή χωρίς αντάλλαγμα, έτσι ορθά Schäfer/
Ott, ό.π. υποσ. 32, σελ. 352 υποσ. 131. 

126.  Βλ. παραπάνω υπό Γ.4.

Η αίσθηση περί «πλουτισμού» του ζημιωθέντος από την 
αποζημίωση χρήσης φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός 
ότι αυτός δεν προέβη σε δαπάνες προκειμένου να ανα-
πληρώσει τη χρήση που στερήθηκε και επομένως δι-
ατηρεί στην περιουσία του το οικείο ποσό. Αυτού του 
είδους όμως ο «πλουτισμός» επουδενί συνιστά ίδιο γνώ-
ρισμα της αποζημίωσης χρήσης. Ακόμη και σε περίπτω-
ση βλάβης του πράγματος ο κύριος μπορεί να αποφα-
σίσει να μην προβεί (ολικά ή μερικά) σε επισκευή του 
και έτσι να εξοικονομήσει τις αναγκαίες δαπάνες πα-
ρότι έλαβε αποζημίωση ακριβώς ενόψει των δαπανών 
αυτών. Το ίδιο ισχύει και ειδικά για την αποζημίωση 
χρήσης. Στον δανειστή (και μόνο σε αυτόν) εναπόκει-
ται να αποφασίσει αν θα αξιοποιήσει την αποζημίωση 
που δικαιούται για να αναπληρώσει τη χρήση που στε-
ρείται ή για κάποιον άλλο επωφελέστερο για τον ίδιο 
σκοπό. Όπως προαναφέρθηκε, η δυνατότητα αυτή δεν 
είναι τυχαία, αλλά αποτελεί βασική συνέπεια του κανό-
να της χρηματικής αποζημίωσης και επαινετό χαρακτη-
ριστικό του δικαίου της αποζημίωσης, καθώς συμβάλ-
λει στη βέλτιστη αξιοποίηση σπάνιων πόρων και κατά 
τούτο στην αύξηση της συνολικής κοινωνικής ευημερί-
ας127. Αν πρέπει ή μπορεί να γίνεται λόγος για «πλου-
τισμό» του δικαιούχου αποζημίωσης στις περιπτώσεις 
που αυτός δεν χρησιμοποιεί την αποζημίωση που δικαι-
ούται για να επαναφέρει την κατάσταση που θα υπήρ-
χε χωρίς το ζημιογόνο γεγονός, οπωσδήποτε όμως θα 
πρόκειται για επιτρεπτό «πλουτισμό» που δεν επηρεά-
ζει την αξίωση αποζημίωσης128. 

4. Υπερβολικά ή ανεπιθύμητα αποτελέσματα;
Μήπως όμως η αποζημίωση χρήσης οδηγεί τελικά σε 
υπερβολικά ή ανεπιθύμητα αποτελέσματα; Το ερώτη-
μα αυτό αφορά κατά βάση δύο κατηγορίες αγαθών, 
αφενός τα πράγματα πολυτελείας129 και αφετέρου τα 
μη προσοδοφόρα πράγματα, τα πράγματα δηλαδή που 
δεν αποφέρουν στον δικαιούχο της χρήσης τους κάποιο 
άμεσο έσοδο, αλλά αποσκοπούν στην προσωπική του 
χρήση130. 

Όσον αφορά τα πολυτελή πράγματα, η αποζημίωση 
χρήσης που δικαιούται ο κύριος ενός πολυτελούς πράγ-
ματος θα είναι μεγαλύτερη από την αποζημίωση χρήσης 
που δικαιούται ο κύριος ενός λειτουργικά όμοιου αλλά 
όχι πολυτελούς πράγματος, επειδή το μίσθωμα για πο-

127.  Βλ. παραπάνω υπό Γ.2.
128.   Παρόμοιου είδους «πλουτισμός» γίνεται αποδεκτός από τη 

νομολογία και στο συναφές ζήτημα της αποζημίωσης σε πε-
ρίπτωση επισκευής της προκληθείσας βλάβης από μόνιμο 
εργατοτεχνικό προσωπικό του ζημιωθέντος (βλ. υποσ. 65), 
όπου γίνεται δεκτή αξίωση αποζημίωσης χωρίς ο ζημιωθείς 
να υποστεί περαιτέρω δαπάνες από αυτές που υφίσταται ού-
τως ή άλλως αμείβοντας το προσωπικό του.

129.   Έτσι κατ’ αποτέλεσμα η νομολογία του Γερμανικού Ακυρω-
τικού που αποκλείει κατά βάση την αποζημίωση χρήσης για 
πράγματα πολυτελείας, βλ. παραπάνω υπό Α.5.

130.   Έτσι κατ’ αποτέλεσμα Σούρλας, ΝοΒ 1985, 740 επ. Βλ. σχε-
τικά και υποσ. 142.
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λυτελή πράγματα θα είναι υψηλότερο από το μίσθω-
μα για μη πολυτελή. Η αμφιβολία για την ορθότητα του 
αποτελέσματος αυτού φαίνεται να εντοπίζεται στο γε-
γονός ότι ο κύριος ενός πολυτελούς πράγματος θα μπο-
ρούσε να αποκαταστήσει λειτουργικά τη χρήση που στε-
ρείται προσωρινά με ένα λιγότερο πολυτελές πράγμα. 
Στο παράδειγμα 1, αν ο Β είναι κύριος ενός πολυτελούς 
αυτοκινήτου μεγάλου κυβισμού θα μπορούσε να μισθώ-
σει ένα αυτοκίνητο χαμηλής κατηγορίας αλλά επαρκές 
για τις μετακινήσεις του για όσο χρόνο το δικό του βρί-
σκεται στο συνεργείο. Ενδεχομένως μάλιστα αυτό ακρι-
βώς κάνει πραγματικά. Πρέπει παρά ταύτα να δικαιού-
ται αποζημίωση χρήσης όση το μίσθωμα που αντιστοιχεί 
σε ένα αυτοκίνητο πολυτελές σαν το δικό του131; 

Η απάντηση πρέπει να είναι αναφανδόν καταφατική. Το 
ισχύον δίκαιο της αποζημίωσης δεν διαφοροποιεί κα-
ταρχήν (εντός των ορίων που θέτει το άρθρο 300 § 1 εδ. 
β’ ΑΚ) μεταξύ πολυτελών και μη πολυτελών αγαθών: Ε-
φόσον θεμελιώνονται οι όροι ευθύνης, υποχρέωση απο-
ζημίωσης γεννιέται και στις δύο κατηγορίες αγαθών. 
Έτσι, σε περίπτωση ολικής καταστροφής ενός πολυτε-
λούς πράγματος, ο ζημιώσας οφείλει αποζημίωση για 
την αξία του πολυτελούς πράγματος που καταστράφη-
κε και όχι για την αξία ενός άλλου λειτουργικά ισοδύ-
ναμου αλλά όχι πολυτελούς132. Το ίδιο ακριβώς πρέπει 

131.   Πρβλ. το πραγματικό που αντιμετώπισε η ΓερμΑκυρ της 
17.3.1970, VI ZR 108/68, VersR 1970, 547: Ο ζημιωθείς, κύ-
ριος μιας Mercedes 600, χρησιμοποίησε, για όσο χρόνο το 
αυτοκίνητό του βρισκόταν στο συνεργείο για επισκευή, ένα 
Opel Rekord. Την αποζημίωση χρήσης σε τέτοιες περιπτώ-
σεις, με αναφορά ακριβώς στο παράδειγμα αυτό, θεωρεί 
ακραία ο Σούρλας, ΝοΒ 1985, 734 υποσ. 30.

132.   Η έννοια του λειτουργικά ισοδύναμου πράγματος είναι μεν 
επαρκής για να περιγράψει τη διαμορφούμενη κατάσταση 
συμφερόντων, αλλά στην πραγματικότητα είναι παραπλα-
νητική. Ένα «πολυτελές» αγαθό συχνά προσφέρει δυνατό-
τητες που δεν προσφέρει ένα λιγότερο πολυτελές αγαθό. Για 
παράδειγμα ένα ακριβό αυτοκίνητο προσφέρει μεγαλύτερη 
άνεση, καλύτερες επιδόσεις, υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας 
κλπ. σε σχέση με ένα χαμηλότερης κατηγορίας. Κατά τού-
το το δεύτερο δεν είναι λειτουργικά ισοδύναμο του πρώτου. 
Ακόμη και πέραν αυτού όμως, στις λειτουργίες του πράγμα-
τος υπό ευρεία έννοια περιλαμβάνεται και η ψυχική από-
λαυση που προσφέρει στον χρήστη, επειδή λ.χ. είναι χειρο-
ποίητο και ενσωματώνει πολλή προσωπική εργασία εξειδι-
κευμένων τεχνιτών, επειδή είναι αισθητικά ιδιαίτερο, επει-
δή είναι μοναδικό ή συχνά απλώς και μόνο επειδή λόγω της 
υψηλής τιμής του μπορούν να το απολαμβάνουν μόνο λίγοι. 
Ακριβώς για τους λόγους αυτούς η έννοια της «λειτουργι-
κής ισοδυναμίας» είναι στην πραγματικότητα υποκειμενική, 
ανάλογα με τις λειτουργίες του πράγματος στις οποίες δίνει 
σημασία κανείς (για παράδειγμα, αν εκτιμά κανείς απλώς 
την ακρίβεια με την οποία δείχνει την ώρα, ένα απλό ψηφι-
ακό ρολόι είναι πολύ καλύτερο από ένα χειροποίητο μηχα-
νικό ρολόι αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ). Ενόψει τούτου, 
αν για την αναγνώριση ή μη αποζημίωσης χρήσης βασίζεται 
κανείς άμεσα ή έμμεσα σε μια έννοια λειτουργικής ισοδυνα-
μίας, υπάρχει ο κίνδυνος να υποκαθιστά κατ’ αποτέλεσμα 
(ασυνείδητα) τις δικές του αξιολογήσεις ή προτιμήσεις ως 
προς τις «χρήσιμες» λειτουργίες ενός πράγματος στις αξιο-
λογήσεις ή προτιμήσεις του κυρίου του (που έκρινε σκόπι-
μο να το αποκτήσει καταβάλλοντας και το ανάλογο αντάλ-

να ισχύει και για την αποζημίωση χρήσης133. Η τελευ-
ταία αποσκοπεί να περιαγάγει κατά το δυνατόν τον δι-
καιούχο στην ίδια κατάσταση που θα βρισκόταν αν δεν 
είχε στερηθεί τη χρήση του πράγματος134. Αν το πράγ-
μα ήταν πολυτελές, η αποζημίωση χρήσης θα αποσκο-
πεί στην αναπλήρωση της χρήσης του εν λόγω πολυτε-
λούς πράγματος. Επομένως το ύψος της θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στο ποσό που είναι αναγκαίο για τη μίσθωση 
ενός αντίστοιχου (πολυτελούς) πράγματος135. Το ίδιο θα 
ισχύει ακόμη και αν ο δικαιούχος αποζημίωσης χρήσης 
προέβη σε μίσθωση ενός μη πολυτελούς πράγματος136: 
Όπως αναλύεται παραπάνω, εναπόκειται στον δανειστή 
να αξιοποιήσει όπως θέλει την αποζημίωση που δικαι-
ούται είτε προς αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη 
είτε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς συμπεριλαμ-
βανομένης και της αποταμίευσης. Αν ο ζημιωθείς απο-
φάσισε να μισθώσει ένα λιγότερο πολυτελές πράγμα, 
αποδεχόμενος ένα χαμηλότερο επίπεδο πολυτέλειας 
από αυτό που ο ίδιος παρείχε στον εαυτό του αποκτώ-
ντας το πολυτελές πράγμα που τώρα στερείται, αυτό 
δεν μπορεί να ωφελεί τον δράστη. Ο ζημιωθείς δικαιού-
ται παρά ταύτα πλήρη αποζημίωση χρήσης137. 

λαγμα) και να αρνείται ή να δέχεται την αποζημίωση ανάλο-
γα με τις δικές του προσωπικές επιλογές, πρβλ. Harke, ό.π. 
υποσ. 21, αρ. 335· Schäfer/Ott, ό.π. υποσ. 32, σελ. 353. 

133.   Πρβλ. Schäfer/Ott, ό.π. υποσ. 32, σελ. 353. Στην παρούσα 
μελέτη δεν αξιολογείται η επιλογή του Έλληνα νομοθέτη να 
μην διαφοροποιεί καταρχήν, όσον αφορά το δίκαιο της απο-
ζημίωσης, ανάμεσα σε πολυτελή και μη πολυτελή αγαθά. Εν-
δεχομένως θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει (de lege fer-
enda ή στο πλαίσιο περαιτέρω διάπλασης του δικαίου) ότι 
ο κύριος ενός πολυτελούς πράγματος οφείλει να φέρει ένα 
μέρος του κινδύνου καταστροφής του από αμέλεια τρίτου. 
Η θέση που υιοθετείται εδώ είναι ότι η αποζημίωση χρήσης 
δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από την αποζη-
μίωση για καταστροφή του πράγματος: Αν για τη δεύτερη το 
δίκαιο δεν διαφοροποιεί ανάμεσα σε πολυτελή και μη πράγ-
ματα, το ίδιο θα πρέπει να γίνει δεκτό και για την πρώτη· 
κι αν αντιστρόφως το δίκαιο διαφοροποιεί ανάμεσα σε πο-
λυτελή και μη πράγματα στο πλαίσιο της αποζημίωσης για 
βλάβη της ουσίας τους, το ίδιο θα έπρεπε κατά βάση να γί-
νει δεκτό και για την αποζημίωση χρήσης. 

134.  Βλ. παραπάνω υπό Γ.1.
135.  Βλ. παραπάνω υπό Γ.4.
136.   Αν ο κύριος του πολυτελούς πράγματος προβεί σε μίσθωση 

αντιστοίχως πολυτελούς πράγματος για το χρονικό διάστημα 
της επισκευής, δικαιούται άνευ ετέρου αποζημίωση για το 
μίσθωμα που όντως κατέβαλε. Πάντοτε ασφαλώς με την επι-
φύλαξη των γενικών αρχών (βλ. και υποσ. 137).

137.   Δεν αποκλείεται βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις να περι-
ορίζεται η οφειλόμενη αποζημίωση βάσει γενικών αρχών 
και ιδίως βάσει της αρχής της καλής πίστης κατ’ άρθρο 288 
ΑΚ. Αυτό θα συμβαίνει κυρίως όταν η μίσθωση όμοιου πο-
λυτελούς πράγματος είναι δυσανάλογα δαπανηρή, όχι όμως 
λόγω του πολυτελούς χαρακτήρα του πράγματος καθαυτόν, 
αλλά λόγω έλλειψης σχετικής αγοράς που καθιστά πρακτι-
κά απαγορευτική τη μίσθωση. Για παράδειγμα, αν το μίσθω-
μα για ένα πολυτελές αυτοκίνητο αξίας 800.000€ είναι 100 
φορές μεγαλύτερο, ελλείψει σχετικής αγοράς, σε σχέση με 
το μίσθωμα ενός αυτοκινήτου αξίας 50.000€, η αρχή της κα-
λής πίστης επιβάλλει τον περιορισμό της αποζημίωσης χρή-
σης όχι επειδή το αυτοκίνητο είναι πολυτελές και το μίσθω-
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Η αποζημίωση χρήσης καλύπτει ασφαλώς και πράγμα-
τα που δεν χρησιμοποιούνται, ιδίως στο πλαίσιο επιχει-
ρηματικής ή εμπορικής εκμετάλλευσης, για να αποφέ-
ρουν έσοδα στον χρήστη τους. Μάλιστα, η ανάγκη για 
αποζημίωση χρήσης αφορά κατεξοχήν μη προσοδοφό-
ρα πράγματα με την έννοια αυτή. Διότι όταν η στέρηση 
της χρήσης αφορά προσοδοφόρα πράγματα είναι κα-
ταρχήν δυνατή η επιδίκαση αποζημίωσης υπό την πα-
ραδοσιακή έννοια του διαφυγόντος κέρδους· ο κύριος 
στερούμενος τη χρήση του πράγματος στερείται και τα 
έσοδα που θα του απέφερε το πράγμα138. Το αποτέλε-
σμα αυτό, η αποζημίωση χρήσης δηλαδή για μη προσο-
δοφόρα πράγματα, δεν είναι προβληματικό. Αντιθέτως 
μάλιστα, ειδικά όσον αφορά αγαθά που δεν αποφέρουν 
μεν έσοδα, η χρήση τους ωστόσο καλύπτει μια βασική 
βιοτική ανάγκη του δικαιούχου και της οικογένειάς του, 
η διάκριση ως προς τη δυνατότητα του δικαιούχου να 
αποζημιωθεί για τη στέρηση της χρήσης τους δεν φαίνε-
ται να δικαιολογείται ουσιαστικά139. Αναρωτιέται κανείς 
γιατί ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος, ο οποίος στερεί-
ται προσωρινά τη χρήση του, δεν πρέπει να δικαιούται 
αποζημίωση σε περίπτωση που κατοικούσε στο διαμέ-
ρισμα με την οικογένειά του και φιλοξενείται σε συγγε-
νείς για όσο χρόνο δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, τη 
στιγμή που, αν εκμίσθωνε το διαμέρισμα σε τρίτους, θα 
αποζημιωνόταν άνευ ετέρου για την απώλεια140. 

Αλλά και γενικότερα, ακόμη και για πράγματα (πολυτε-
λή ή μη) των οποίων η χρήση δεν καλύπτει βασικές βιο-
τικές ανάγκες, η διάκριση προσοδοφόρων και μη προ-
σοδοφόρων πραγμάτων δεν δικαιολογείται όσον αφορά 

μα υψηλότερο, αλλά επειδή το μίσθωμα είναι δυσανάλογα 
υψηλότερο σε σχέση με την αξία του αυτοκινήτου. Ακριβώς 
για τον λόγο αυτόν ο ζημιωθείς δεν πρέπει ούτε να περιο-
ριστεί σε αποζημίωση χρήσης όση το μίσθωμα αυτοκινήτου 
αξίας 50.000€, δεδομένου ότι το δικό του αυτοκίνητο αξίζει 
16 φορές περισσότερο, ούτε όμως και να αξιώσει αποζημί-
ωση χρήσης 100 φορές μεγαλύτερη, δεδομένου ότι το δικό 
του αυτοκίνητο αξίζει μόλις 16 φορές περισσότερο. Με βάση 
την αρχή της καλής πίστης φαίνεται εδώ εύλογη λ.χ. η ανα-
γνώριση αποζημίωσης χρήσης 16 φορές μεγαλύτερης από 
το μίσθωμα ενός αυτοκινήτου αξίας 50.000€. 

138.   Βλ. και παραπάνω υπό Α.4. Ωστόσο, η αποζημίωση χρή-
σης δεν χάνει την πρακτική σημασία της για τα προσοδοφό-
ρα πράγματα: Αν ο δικαιούχος αποζημίωσης δεν θέλει ή δεν 
μπορεί να θεμελιώσει υψηλότερα διαφυγόντα κέρδη έχει πά-
ντοτε τη δυνατότητα να ζητήσει αποζημίωση χρήσης με βάση 
όσα υποστηρίζονται στην παρούσα μελέτη.

139.   Πρβλ. Harke, ό.π. υποσ. 21, αρ. 335, ο οποίος θεμελιώ-
νει κατά βάση το όλο ζήτημα της αποζημίωσης χρήσης στην 
αρχή της ισότητας. 

140.   Αυτού του είδους την ασυνέπεια φαίνεται να επιχειρεί να 
θεραπεύσει και η νομολογία του Γερμανικού Ακυρωτικού, 
η οποία αναγνωρίζει αποζημίωση χρήσης με βάση το (όχι 
οπωσδήποτε ιδιαίτερα ακριβές) κριτήριο αν πρόκειται για 
πράγματα κεντρικής σημασίας για τη διαβίωση του δικαι-
ούχου με ίδια οικονομικά μέσα, βλ. παραπάνω Α.5. και ιδί-
ως στην υποσ. 22. Αν πάντως επιμείνει κανείς στο κριτήριο 
αυτό, όπως πράττει η γερμανική νομολογία, ελλοχεύει ο κίν-
δυνος αξιολογικά προβληματικών διαφοροποιήσεων (πρβλ. 
τις αποφάσεις στην υποσ. 35 που διαφοροποιούν ανάμεσα 
σε ρυμουλκούμενα και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα).

την αποζημίωση χρήσης. Διότι το δίκαιο της αποζημί-
ωσης δεν διαφοροποιεί a priori ανάμεσα στις δύο κα-
τηγορίες πραγμάτων. Για όλα τα πράγματα, προσοδο-
φόρα ή μη, συμπεριλαμβανομένων ασφαλώς και των 
απλώς καταναλωτικών αγαθών, το δίκαιο της αποζη-
μίωσης αναγνωρίζει τις ίδιες προϋποθέσεις προστασίας 
από τυχόν βλάβη της ουσίας τους. Θα ήταν αξιολογικά 
ασυνεπές μια τέτοια διαφοροποίηση να γίνει δεκτή ειδι-
κά για την αποζημίωση χρήσης141.

141.   Ο Σούρλας, ΝοΒ 1985, 740 επ., επιχειρεί με μια εκτενή ανά-
λυση να δείξει ότι το δίκαιο της αποζημίωσης στην πραγμα-
τικότητα διαφοροποιεί ανάμεσα σε «παραγωγικά» και «κα-
ταναλωτικά» αγαθά, αφού στην πράξη μόνο τα πρώτα μπο-
ρούν να αποφέρουν έσοδα και επομένως μόνο για τα πρώτα 
είναι δυνατή η επιδίκαση αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρ-
δη κατ’ άρθρο 298 ΑΚ. Κατά συνέπεια, υποστηρίζει ότι δεν 
είναι δυνατή η αναγνώριση αποζημίωσης χρήσης για «κα-
ταναλωτικά» αγαθά, στα οποία κυρίως αναφέρεται η εξε-
ταζόμενη γερμανική νομολογία. Η επιχειρηματολογία αυτή 
είναι όμως από περισσότερες απόψεις μη πειστική. Καταρ-
χάς, ήδη για τα λεγόμενα «παραγωγικά» αγαθά δεν είναι 
δεδομένη, υπό την παραδοσιακή θεώρηση, η αποζημίωση 
σε περίπτωση στέρησης της χρήσης τους. Χαρακτηριστικά, 
το πραγματικό που έκρινε η ΑΠ 27/2017 καθιστά σαφές ότι 
η στέρηση της χρήσης ενός σαφώς «παραγωγικού» αγαθού 
(εμπορικού πλοίου) μπορεί να μην οδηγεί σε αποζημίωση 
υπό την παραδοσιακή θεώρηση κατ’ εφαρμογή της θεωρί-
ας της διαφοράς ιδίως επειδή δεν αποδεικνύονται διαφυγό-
ντα κέρδη. Πέραν τούτου όμως είναι πολλά τα παραδείγμα-
τα όπου η στέρηση χρήσης ακόμη και αναμφίβολα «παρα-
γωγικών» αγαθών δεν αποζημιώνεται ως αποθετική ζημία. 
Αυτό θα συμβαίνει επειδή τα έσοδα από την επιχειρηματι-
κή δράση δεν συνδέονται πάντα ειδικά με ένα συγκεκριμένο 
(καθαυτό «παραγωγικό») αγαθό και για τον λόγο αυτόν δεν 
είναι δυνατή η αξίωση αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη, 
όπως λ.χ. όταν επισκευάζεται ένα εφεδρικό εταιρικό φορ-
τηγό αυτοκίνητο ή όταν η παραγωγή μιας υπό επισκευή μη-
χανής αναπληρώνεται από την παροδική υπερεκμετάλλευ-
ση άλλων μηχανών κλπ. (βλ. και παραπάνω υπό Α.4). Πε-
ραιτέρω, το γεγονός ότι οι προϋποθέσεις ευθύνης πληρού-
νται ευκολότερα ή συχνότερα για ορισμένου είδους αγαθά 
συγκριτικά με άλλα δεν σημαίνει ότι τα πρώτα τίθενται υπό 
καθεστώς ιδιαίτερης νομοθετικής προστασίας σε σχέση με 
τα δεύτερα. Για παράδειγμα, αποζημίωση από αδικοπραξία 
επιδικάζεται πολύ συχνότερα για καταστροφή ή βλάβη αυτο-
κινήτων παρά για καταστροφή ή βλάβη σκευών μαγειρικής. 
Αυτό προφανώς δεν συνδέεται με κάποια διαφορετική αξιο-
λόγηση των μεν έναντι των δε στο δίκαιο της αποζημίωσης. 
Αλλά και καθαυτή η διάκριση ανάμεσα σε «παραγωγικά» και 
«καταναλωτικά» αγαθά, είναι προβληματική, αφού συχνά το 
ίδιο αγαθό (λ.χ. ένα αυτοκίνητο, ένας υπολογιστής, ένα οί-
κημα) μπορεί σε ένα πλαίσιο να λειτουργεί ως «παραγωγι-
κό» αγαθό (λ.χ. αυτοκίνητο που ανήκει σε εταιρεία μίσθω-
σης αυτοκινήτων) και σε ένα άλλο πλαίσιο ως «καταναλω-
τικό» (λ.χ. αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης). Τέλος, ακόμη κι 
αν θεωρηθεί εφικτή και πρόσφορη, η διάκριση φαίνεται και 
αξιολογικά προβληματική διότι υπονοεί μια a priori ουσια-
στική ιεράρχηση της σημασίας των υλικών αγαθών για την 
ανθρώπινη ζωή και ευημερία, η οποία επουδενί είναι αυτο-
νόητη ή αναντίρρητη. 
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5. Ανεπίτρεπτη αποκατάσταση μη περιουσιακής 
ζημίας;
Η απαγόρευση που εισάγει το άρθρο 299 ΑΚ εγείρει έναν 
ακόμη προβληματισμό για τη νομιμότητα της αποζημί-
ωσης χρήσης: Μήπως τελικά η αποζημίωση χρήσης συ-
νιστά αποζημίωση για μη περιουσιακή ζημία και επομέ-
νως παρακάμπτει την απαγόρευση του άρθρου 299 ΑΚ; 
Πλέον χαρακτηριστική ως προς το επιχείρημα αυτό είναι 
η μόνιμη έγνοια της γερμανικής νομολογίας να βρει και 
να εφαρμόσει τα κατάλληλα κριτήρια οριοθέτησης των 
περιπτώσεων επιτρεπόμενης αποζημίωσης χρήσης προ-
κειμένου να μην οδηγηθεί σε κατάλυση της § 253 Ι Γερ-
μΑΚ (αντίστοιχης του άρθρου 299 ΑΚ)142. 

Το ερώτημα αν η αποζημίωση χρήσης στην ουσία συ-
νιστά ανεπίτρεπτη (ελλείψει ειδικής νομοθετικής πρό-
βλεψης) αποκατάσταση μη περιουσιακής ζημίας πρέπει 
να απαντηθεί αρνητικά: Η αποζημίωση χρήσης αποκα-
θιστά μια καθαρώς περιουσιακή ζημία143. Το συμπέρα-
σμα αυτό δεν χρειάζεται να θεμελιωθεί σε μια γενικής 
φύσης ακριβή διάκριση ανάμεσα σε περιουσιακές και 
μη περιουσιακές ζημίες, η οποία θα υπερέβαινε τα όρια 
της παρούσα μελέτης. Αρκεί απλώς η σύγκριση με την 
περίπτωση που ο δικαιούχος της χρήσης του πράγμα-
τος προβαίνει πράγματι σε μίσθωση άλλου πράγματος 
για να αναπληρώσει τη χρήση που στερείται προσωρι-
νά (στο παράδειγμα 1, ο Β μισθώνει πράγματι άλλο αυ-
τοκίνητο). Δεν υπάρχει αμφιβολία εδώ, ανεξαρτήτως 
οποιασδήποτε περαιτέρω σκέψης, ότι το μίσθωμα που 
καταβάλλει ο δικαιούχος αποζημίωσης συνιστά περι-
ουσιακή ζημία. Ακριβώς το ίδιο πρέπει να γίνει δεκτό 
και για την αποζημίωση χρήσης: Η αποζημίωση χρή-
σης συνίσταται ακριβώς στο ποσό που απαιτείται προ-
κειμένου ο δανειστής να μπορέσει να αποκαταστήσει τη 
χρήση που απώλεσε προσωρινά, ανεξάρτητα από το αν 
προέβη τελικά στη σχετική δαπάνη (ιδίως μισθώνοντας 
άλλο πράγμα). Κατά τούτο, η αποζημίωση χρήσης δεν 
διαφέρει ως προς την ουσία της από την αποζημίωση 
για το μίσθωμα που πράγματι καταβλήθηκε: Σε αμφό-
τερες τις περιπτώσεις καλύπτεται καθαρά περιουσια-
κή (θετική144) ζημία του χρήστη του πράγματος. Η φύση 
της αποζημίωσης δεν μεταβάλλεται ανάλογα με το αν 
το ποσό της αποζημίωσης δαπανάται πραγματικά για τη 
μίσθωση άλλου πράγματος (αποζημίωση με την παρα-
δοσιακή έννοια) ή όχι (αποζημίωση χρήσης όπως υπο-
στηρίζεται εδώ). 

Βεβαίως είναι προφανές ότι η αποζημίωση χρήσης απο-
καθιστά εν τέλει και μη περιουσιακού χαρακτήρα ωφε-
λήματα που παρέχει το πράγμα, όπως λ.χ. την ευχα-
ρίστηση που αισθάνεται ο κάτοχος του αυτοκινήτου 
οδηγώντας. Αυτό το αποτέλεσμα όμως συνιστά απλώς 
συνέπεια της αποκατάστασης της απολεσθείσας χρήσης 

142.  Βλ. παραπάνω υπό Α.5.
143.  Έτσι ορθά Schäfer/Ott, ό.π. υποσ. 32, σελ. 351.
144.  Βλ. παραπάνω υπό Γ.5.

του πράγματος ως περιουσιακής ζημίας145. Δεν αφορά 
την αποζημίωση χρήσης καθαυτή η οποία είναι ανεξάρ-
τητη από τις επιδράσεις που είχε η στέρηση της χρή-
σης στον ψυχικό κόσμο του χρήστη ή τρίτων. Η διαφο-
ροποίηση αυτή γίνεται σαφής αν συγκρίνει κανείς την 
αποζημίωση χρήσης με την αποζημίωση για την αξία 
του πράγματος σε περίπτωση ολικής καταστροφής. Και 
στην τελευταία περίπτωση η αποκατάσταση της αξίας 
του πράγματος επιτρέπει στον κύριο να αγοράσει νέο 
πράγμα και έτσι να αποκαταστήσει κάθε είδους ωφε-
λήματα και ευχέρειες που παρείχε το καταστρεμμένο 
πλέον πράγμα, συμπεριλαμβανομένων μη περιουσια-
κών ωφελημάτων, όπως λ.χ. την απόλαυση της οδήγη-
σης146. Η διαπίστωση όμως αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει 
στο συμπέρασμα ότι η αποζημίωση για ολική καταστρο-
φή του πράγματος συνιστά ανεπίτρεπτη αποκατάσταση 
μη περιουσιακής ζημίας147. 

Λόγω της φύσης της αποζημίωσης χρήσης ως αποζημί-
ωσης για περιουσιακή ζημία δεν έχει καμία σημασία για 
τον υπολογισμό του ύψους της148 αν και ποιες συνέπει-
ες έχει η στέρηση της χρήσης του πράγματος στον ψυχι-
κό κόσμο του χρήστη (αν ένιωσε ή όχι τη στέρηση, πόσο 
στενοχωρήθηκε, ποιες και τι είδους απολαύσεις έχασε 
κλπ.). Ομοίως δεν έχει καμία σημασία ούτε αν κατά τον 
κρίσιμο χρόνο είχε στη διάθεσή του κάποιο άλλο πράγ-
μα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στη θέση αυ-
τού που στερήθηκε ή εν γένει κάποια άλλη εναλλακτική 
λύση ούτε αν ήταν ούτως ή άλλως σε θέση να χρησιμο-
ποιήσει το πράγμα που στερήθηκε και με ποιον τρόπο 
σκόπευε να το κάνει. Αντίθετη άποψη οδηγεί σε προφα-
νώς άδικα ή ασυνεπή αποτελέσματα. Στο παράδειγμα 

145.   Το αποτέλεσμα αυτό προϋποθέτει βεβαίως ότι ο ζημιω-
θείς πράγματι προβαίνει στην αναπλήρωση της χρήσης που 
έχασε. Ωστόσο, το αν ο ζημιωθείς αξιοποιήσει πραγματικά 
το ποσό που δικαιούται για να αναπληρώσει τη χρήση του 
πράγματος και μαζί τα μη περιουσιακά ωφελήματα από τη 
χρήση αυτή είναι αδιάφορο από τη στιγμή που έχει τη δυ-
νατότητα να το κάνει. Αν αποφασίσει αρνητικά, προφανώς 
η αποζημίωση χρήσης θα είναι ωφελιμότερη γι’ αυτόν αξιο-
ποιούμενη διαφορετικά. Το αποτέλεσμα αυτό είναι απολύ-
τως αποδεκτό για το δίκαιο της αποζημίωσης, βλ. παραπά-
νω υπό Γ.2.

146.   Ίσως ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση βλάβης 
που έχει μόνο αισθητικής φύσης αποτελέσματα, όπως λ.χ. 
μια γρατζουνιά στο χρώμα του αυτοκινήτου. Δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι πρόκειται για περιουσιακής φύσης ζημιά (βλ. χα-
ρακτηριστικά Bitter, AcP 205 (2005), 744), παρότι η αποκα-
τάστασή της αποσκοπεί αποκλειστικά στην ικανοποίηση αι-
σθητικών αναγκών του κυρίου (και ενδιαφερόμενων αγορα-
στών) του αυτοκινήτου. Βλ. και το παράδειγμα στην υποσ. 
58: Το κρασί που καταστράφηκε θα προσέφερε αποκλειστι-
κά γευστική απόλαυση στον κύριο και στους καλεσμένους 
του· αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η καταστροφή του συνιστά 
μη περιουσιακή ζημία. 

147.   Όπως προαναφέρθηκε (βλ. παραπάνω υπό Γ.5.), δεν απο-
κλείεται ο ζημιωθείς να έχει και αξίωση για χρηματική ικα-
νοποίηση λόγω ηθικής βλάβης λόγω της στέρησης του συ-
γκεκριμένου πράγματος, η οποία δεν αναπληρώνεται με τη 
χρήση ενός παρόμοιου πράγματος.

148.  Βλ. παραπάνω υπό Γ.4.
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1, δεν έχει σημασία αν στο αυτοκινητικό ατύχημα που 
προκαλεί ο Α τραυματίζεται ο Β με αποτέλεσμα να αδυ-
νατεί ούτως ή άλλως να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό 
του κατά το χρονικό διάστημα της επισκευής149. Σε κάθε 
περίπτωση ο Β δικαιούται την ίδια αποζημίωση χρήσης. 

Αλλά και αντίστροφα, επειδή η αποζημίωση χρήσης κα-
λύπτει τη στέρηση της χρήσης του πράγματος ως περι-
ουσιακή ζημία, δεν τίθεται κανένα ζήτημα σύγχυσης με 
περιπτώσεις στις οποίες η χρήση του πράγματος δεν δι-
αφεύγει μεν από την περιουσία του δικαιούχου, αλλά 
ο ίδιος αδυνατεί για άλλους λόγους να κάνει τη χρήση 
που θα ήθελε150. Για παράδειγμα σε περίπτωση σοβα-
ρού ιατρικού σφάλματος που καθιστά τον ασθενή κλι-
νήρη επί μακρόν, ο τελευταίος δεν μπορεί να οδηγήσει 
το (ανέπαφο) αυτοκίνητό του. Ωστόσο, εδώ δεν στερεί-
ται τη χρήση του αυτοκινήτου του η οποία παραμένει, 
παρά το ζημιογόνο γεγονός, μέρος της περιουσίας του 
(όπως προκύπτει ευθέως από την εφαρμογή της θεωρί-
ας της διαφοράς), αλλά γενικά τη δυνατότητα χρήσης 
αυτοκινήτου, η απώλεια της οποίας συνιστά πράγματι 
μη περιουσιακή ζημία. Για την απώλεια αυτή ο ασθενής 
δικαιούται χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
αλλά όχι αποζημίωση χρήσης, αφού το αυτοκίνητό του 
(και η δυνατότητα χρήσης του ως περιουσιακού αντι-
κειμένου) παραμένει ανέπαφο (μπορεί λ.χ. να χρησιδα-
νείσει το αυτοκίνητό του, να το εκμισθώσει, να το θαυ-
μάζει κλπ.)151. Κατά συνέπεια, αν ο ασθενής διαθέτει 
δύο αυτοκίνητα, δικαιούται κατά βάση μια φορά χρη-
ματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης επειδή απώ-
λεσε γενικώς τη δυνατότητα χρήσης αυτοκινήτου. Αντι-
θέτως, αν ο δράστης προξενεί ζημία σε δύο αυτοκίνητα 
του ίδιου ιδιοκτήτη, ο τελευταίος δικαιούται διπλή απο-
ζημίωση χρήσης, μία για κάθε αυτοκίνητο, επειδή στε-
ρήθηκε τη χρήση δύο αυτοκινήτων ως διακριτών περι-
ουσιακών αγαθών. Ως κριτήριο διαφοροποίησης μπορεί 
να τεθεί το ερώτημα αν η χρήση που στερείται ο δι-
καιούχος αποκαθίσταται με μίσθωση (ή εν γένει χρή-
ση) άλλου πράγματος152: Αν η απάντηση είναι καταφατι-

149.   Έτσι όμως η γερμανική νομολογία που αρνείται την αποζημί-
ωση σε τέτοιες περιπτώσεις, βλ. την απόφαση του Γερμανι-
κού Ακυρωτικού της 7.6.1968, VI ZR 40/67 (NJW 1968, 1778) 
και αναλυτικά Grüneberg, ό.π. υποσ. 29, §249 αρ. 42. Ορθά 
αντιθέτως Schäfer/Ott, ό.π. υποσ. 32, σελ. 352.

150.   Αντίθετα η σύγχυση είναι ως ένα βαθμό αναγκαία εφόσον 
αντιμετωπίζει κανείς την αποζημίωση χρήσης ως μια μορφή 
αποκατάστασης μη περιουσιακής ζημίας όπως κάνει εν πολ-
λοίς η γερμανική νομολογία (βλ. παραπάνω υπό Α.5). Αν δη-
λαδή η στέρηση χρήσης αντιμετωπίζεται πρώτιστα ενόψει 
των συνεπειών της στη ζωή του ζημιωθέντος και όχι στην 
περιουσία του, είναι λογικό να εντάσσεται λίγο-πολύ στην 
ίδια προβληματική με τις περιπτώσεις στις οποίες ο ζημιω-
θείς εμποδίζεται για άλλους λόγους να χρησιμοποιεί πράγ-
ματα που του ανήκουν. Για τον λόγο αυτόν η γερμανική νο-
μολογία αναγκάζεται να θέσει ως πρόσθετη προϋπόθεση για 
την αποζημίωση χρήσης την επενέργεια πάνω στο πράγμα, 
βλ. ΓερμΑκυρ της 15.12.1970 - VI ZR 120/69, NJW 1971, 796.

151.  Πρβλ. Bitter, AcP 205 (2005), 789.
152.   Δεν αποκλείονται και πιο οριακές περιπτώσεις. Παράδειγ-

μα: Ο κύριος διαμερίσματος εμποδίζεται από τον δράστη 

κή, πρόκειται για αποζημίωση χρήσης· αν όχι για ηθική 
βλάβη. Στο παράδειγμα του ιατρικού σφάλματος είναι 
προφανές ότι, όσα άλλα αυτοκίνητα κι αν μισθώσει ο 
ασθενής, δεν θα χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο όσο παρα-
μένει κλινήρης153. 

Η προσεκτική οριοθέτηση (με τη βοήθεια ακριβώς της 
θεωρίας της διαφοράς) της συγκεκριμένης χρήσης που 
εκφεύγει, λόγω του ζημιογόνου γεγονότος, από την 
περιουσία του δικαιούχου και θεμελιώνει αποζημίωση 
επιτρέπει, όχι μόνο τη διάκριση από περιπτώσεις ηθι-
κής βλάβης, αλλά και γενικότερα από περαιτέρω δυ-
σμενείς συνέπειες στην περιουσία του ζημιωθέντος για 
τις οποίες δεν δικαιούται ξεχωριστή αποζημίωση χρή-
σης. Και εδώ ως αποφασιστικό κριτήριο μπορεί να απο-
τελέσει το ερώτημα ποιου πράγματος η χρήση πρέπει 
να αποκατασταθεί προκειμένου να αρθούν οι υπόλοι-
πες δυσμενείς συνέπειες στην περιουσία του ζημιωθέ-
ντος. Για παράδειγμα, η βλάβη στο αυτοκίνητο δικαι-
ολογεί αποζημίωση χρήσης υπέρ του ιδιοκτήτη για το 
χρονικό διάστημα της επισκευής. Ωστόσο, η βλάβη του 
αυτοκινήτου δεν συνιστά ταυτόχρονα και στέρηση της 
χρήσης του ρυμουλκούμενου τροχόσπιτου του ιδιοκτή-
τη παρόλο που κατά τον χρόνο επισκευής του αυτοκινή-
του το τροχόσπιτο ομοίως δεν μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί. Κι εδώ, ο κύριος του αυτοκινήτου δεν στερείται τη 
χρήση του τροχόσπιτου, η οποία παραμένει στην περι-
ουσία του, γι’ αυτό και δεν δικαιούται αποζημίωση χρή-
σης για το τροχόσπιτο. Αν αποφασίσει να μισθώσει ένα 
άλλο (κατάλληλο) αυτοκίνητο (στο οικείο μίσθωμα αντι-
στοιχεί ακριβώς η αποζημίωση χρήσης που δικαιούται) 
αποκαθίσταται και η δυνατότητα αξιοποίησης του τρο-
χόσπιτου. Η αποζημίωση χρήσης για το αυτοκίνητο κα-
λύπτει πλήρως όλες τις υπόλοιπες δυσμενείς συνέπειες 
στην περιουσία του κυρίου από τη στέρηση της χρήσης 

να χρησιμοποιήσει το διαμέρισμά του. Εδώ, αν ο δράστης 
περιορίζει ειδικά την πρόσβαση στο συγκεκριμένο διαμέρι-
σμα, λ.χ. αλλάζοντας την κλειδαριά και κλειδώνοντας με 
δικό του κλειδί την πόρτα, οφείλει αποζημίωση χρήσης. Αν 
όμως περιορίζει γενικότερα την ελευθερία του θύματός του 
(λ.χ. εκβιάζοντάς το ή κρατώντας το δέσμιο), οφείλει χρη-
ματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, όχι όμως αποζη-
μίωση χρήσης. Στην πρώτη περίπτωση η μίσθωση άλλου δι-
αμερίσματος αποκαθιστά τις συνέπειες της αδικοπραξίας, 
όχι όμως και στη δεύτερη.

153.   Αν χαρακτηρίσει κανείς ορθά την αποζημίωση χρήσης ως 
αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας και τη διαφοροποιή-
σει από συναφείς περιπτώσεις ηθικής βλάβης, εξαλείφε-
ται η ανάγκη μη πειστικών κατασκευών για να αποτραπούν 
υπερβολικά αποτελέσματα. Βλ. αντιθέτως, Παναγιωτόπου-
λο, ΧρΙΔ 2018, 334, ο οποίος υποστηρίζει ότι, σε περίπτωση 
τραυματισμού του δικαιούχου χρήσης, ελλείπει η πρόσφο-
ρη αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στον τραυματισμό και στη 
ματαίωση του σκοπού των δαπανών που έκανε ο δικαιούχος 
για να εξασφαλίσει τη χρήση του πράγματος. Η θεμελίωση 
αυτή δεν είναι όμως πειστική: Κάθε σοβαρός τραυματισμός 
έχει τη γενική τάση (είναι πρόσφορος) να καθιστά ανώφε-
λες τις δαπάνες που έκανε ο τραυματισμένος ενόψει της (άρ-
ρητης ασφαλώς) ελπίδας του ότι θα παραμείνει υγιής και θα 
μπορεί να χρησιμοποιεί τα πράγματά του. 
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του συμπεριλαμβανομένης και της αδυναμίας αξιοποίη-
σης του τροχόσπιτου154, 155. 

Ε. Βασικές θέσεις
Η αναγνώριση αποζημίωσης χρήσης συνιστά στην ουσία 
συνεπή προέκταση όσων ούτως ή άλλως γίνονται δεκτά 
από την κρατούσα γνώμη για την αποζημίωση του κυρί-
ου σε περίπτωση οριστικής απώλειας του πράγματος156. 
Στην τελευταία περίπτωση, η αξίωση προς αποζημίωση 
γεννιέται τη στιγμή που πληρούνται οι όροι της ευθύ-
νης και είναι σαφές ποια ζημιά υφίσταται ή πρόκειται να 
υποστεί ο δικαιούχος. Η αποζημίωση είναι καταβλητέα 
σε χρήμα και δεν απαιτείται να δαπανηθεί όντως για την 
επαναφορά της κατάστασης που θα υπήρχε αν δεν είχε 
συμβεί το ζημιογόνο γεγονός. Ο δανειστής είναι ελεύθε-
ρος να χρησιμοποιήσει την αποζημίωση που δικαιούται 
με όποιον τρόπο επιθυμεί, χωρίς η απόφασή του αυτή 
να επηρεάζει την ύπαρξη και το ύψος της απαίτησής 

154.   Η κατάσταση είναι ίδια και στην περίπτωση ολικής κατα-
στροφής. Αν το αυτοκίνητο καταστρεφόταν ολοκληρωτικά, 
ο κύριος δεν θα δικαιούνταν αποζημίωση χρήσης για το τρο-
χόσπιτο. Η αποζημίωση για την αξία του αυτοκινήτου (κό-
στος αντικατάστασης) θα κάλυπτε πλήρως και την αδυνα-
μία χρήσης του τροχόσπιτου. Για το ζήτημα της ηθικής βλά-
βης από τη στέρηση της χρήσης (ή την ολική καταστροφή) 
του συγκεκριμένου αυτοκινήτου η οποία δεν αποκαθίσταται 
με την απλή αναπλήρωση της χρήσης (ή την αντικατάσταση) 
με ένα άλλο παρόμοιο αυτοκίνητο, βλ. παραπάνω υπό Γ.5.

155.   Ομοίως  στην  περίπτωση  που  έκρινε  η  ΓερμΑκυρ  της 
24.1.2013, III ZR 98/12, λόγω της στέρησης χρήσης σταθε-
ρής τηλεφωνίας, ο δικαιούχος, αδυνατεί να χρησιμοποιήσει 
(ολικά ή μερικά) διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές του (φαξ, 
υπολογιστές, τάμπλετ κλπ.) που απαιτούν σταθερή τηλεφω-
νική σύνδεση ή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όμως δεν τίθεται 
ζήτημα αποζημίωσης χρήσης για αυτές τις συσκευές, η χρή-
ση των οποίων παραμένει στην περιουσία του δικαιούχου. Η 
αναπλήρωση της πρόσβασης σε σταθερή τηλεφωνική γραμ-
μή και στο διαδίκτυο με άλλα μέσα (και επομένως η οικεία 
αποζημίωση χρήσης) αποκαθιστά πλήρως τη λειτουργία και 
των λοιπών συσκευών. 

156.   Πρβλ. Bitter, AcP 205 (2005), 769: Η διαφοροποίηση των δύο 
περιπτώσεων (οριστική στέρηση του πράγματος και παρο-
δική στέρηση της χρήσης του πράγματος) συνιστά διαφορο-
ποίηση βαθμού και όχι ποιότητας. 

του. Η ελευθερία αυτή ενισχύει τη συνολική οικονομι-
κή ευημερία καθώς επιτρέπει στους δικαιούχους απο-
ζημίωσης να αξιοποιούν με τον επωφελέστερο γι’ αυ-
τούς τρόπο τους οικονομικούς πόρους που διαθέτουν. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται πλήρως η αποζημίωση 
χρήσης ως αποζημίωση για θετική περιουσιακή ζημία. 
Από τη στιγμή που καθίσταται σαφές ότι ο δικαιούχος 
της χρήσης πράγματος θα στερηθεί τη χρήση αυτή για 
ορισμένο χρονικό διάστημα, δικαιούται αποζημίωση ίση 
με το ποσό που απαιτείται για να αναπληρώσει τη χρή-
ση αυτή, ιδίως ίση με το ποσό που θα απαιτούνταν προ-
κειμένου να μισθώσει ένα όμοιο πράγμα με αυτό που 
στερείται. Δεν έχει σημασία αν ο δικαιούχος αξιοποιή-
σει τελικά την αποζημίωση που δικαιούται για να ανα-
πληρώσει πράγματι τη χρήση που στερείται ή αν θα βρει 
εναλλακτικούς τρόπους για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
που κάλυπτε η χρήση του πράγματος. Ομοίως, δεν έχει 
σημασία αν ο δανειστής προέβη πριν από το ζημιογό-
νο γεγονός σε δαπάνες για τη διασφάλιση της χρήσης 
του πράγματος ή όχι και σε ποιο ύψος ανέρχονται οι δα-
πάνες αυτές. Τέτοιου είδους δαπάνες επιτελούν, στην 
καλύτερη περίπτωση, ένα ρόλο απλώς προσδιοριστι-
κό του ύψους της αποζημίωσης χρήσης, υπό την προϋ-
πόθεση ασφαλώς ότι πράγματι αντιστοιχούν στο ποσό 
που θα ήταν αναγκαίο για την αναπλήρωση της χρήσης 
του πράγματος. 

Η αποζημίωση χρήσης υπεισέρχεται, ως περιουσιακό α-
ντικείμενο, στη θέση της χρήσης του πράγματος. Συ-
νεπώς, καλύπτει το σύνολο των δυνατοτήτων, ωφελη-
μάτων και ευχερειών που παρείχε στον δικαιούχο της 
χρήσης το πράγμα, συμπεριλαμβανομένης της δυνα-
τότητας εκμετάλλευσης του πράγματος για λήψη προ-
σόδων. Επομένως, αν ο δικαιούχος αποφασίσει να μην 
αξιοποιήσει την αποζημίωση χρήσης που δικαιούται για 
να αναπληρώσει τη χρήση που στερήθηκε, δεν δικαιού-
ται πρόσθετη αποζημίωση για τυχόν περαιτέρω ζημία 
του ή χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη που υπέ-
στη από τη στέρηση της χρήσης. Η αποζημίωση χρήσης 
συνιστά πάντως την ελάχιστη αποζημίωση. Ο δικαιού-
χος μπορεί πάντοτε, αντί της αποζημίωσης χρήσης, να 
αξιώσει την αποκατάσταση της (μεγαλύτερης) αποθετι-
κής ζημίας που υπέστη κατ’ άρθρο 298 εδ. β’ ΑΚ.
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