
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η αιτιότητα έχει εύστοχα χαρακτηριστεί από τον N. Dejean de la Batie1 ως Σειρή-
να για τους νομικούς. Η Σειρήνα προσέλκυσε και εμένα να ασχοληθώ με την αιτιώδη 
συνάφεια ήδη από το 2006, όταν έπεσαν στα χέρια μου, μάλλον τυχαία, οι αποφά-
σεις Barker v Corus του House of Lords και Karamus v Nefalit, του Hoge Raad, που, 
για πρώτη φορά στο αγγλικό και στο ολλανδικό δίκαιο αντίστοιχα, θεμελίωναν την 
αναλογική ευθύνη του εναγομένου σε περίπτωση απλώς πιθανής αιτιότητας, στη 
βάση της πιθανότητας εκείνος να προκάλεσε τη ζημία. 

Αποφασιστικής σημασίας για την εις βάθος ενασχόλησή μου με το εν λόγω θέμα 
υπήρξε ο ορισμός μου το 2011, μαζί με τη M. Infantino, πλέον Αναπληρώτρια Καθη-
γήτρια στο Πανεπιστήμιο της Τεργέστης, ως υπεύθυνης της Ομάδας Εργασίας του 
Common Core of European Private Law για την αιτιώδη συνάφεια στις αδικοπραξίες. 
Από τη θέση αυτή αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά τον F. Werro, Κα-
θηγητή των Πανεπιστημίων Friburg και Georgetown και τότε υπεύθυνο για τις Ομά-
δες του Δικαίου των Αδικοπραξιών του Common Core, καθώς και τους M. Bussani, 
Καθηγητή των Πανεπιστημίων Τεργέστης και Μακάο, και U. Mattei, Καθηγητή των 
Πανεπιστημίων Τορίνο και Καλιφόρνια, γενικούς υπεύθυνους του προγράμματος, για 
την εμπιστοσύνη τους και την ευκαιρία που μας έδωσαν.

Η συνδρομή των Εθνικών Εισηγητών της Ομάδας, αλλά και του R.W. Wright, Κα-
θηγητή στο  Chicago-Kent College of Law του Illinois Institute of Technology, που 
συμμετείχε ανελλιπώς στις συναντήσεις της Ομάδας, ήταν καθοριστική για τη ‘χαρ-
τογράφηση’ του πεδίου της αιτιώδους συνάφειας στο συγκριτικό δίκαιο. Οι εργα-
σίες της Ομάδας κατέληξαν τη δημοσίευση του βιβλίου που επιμεληθήκαμε με τη 
M. Infantino, Causation in European Tort Law (CUP, 2017). Τη M. Infantino ευχαριστώ 
εγκάρδια για την εξαιρετική συνεργασία σε κάθε επίπεδο, που οδήγησε σε φιλία. Σε 
όλα τα μέλη της Ομάδας, και ιδίως στην Καθηγήτρια Ευγ. Δακορώνια που ανέλαβε 
την ελληνική εθνική εισήγηση, οφείλω επίσης πολλές ευχαριστίες. 

Τις γνώσεις που αποκόμισα από τις εργασίες της Ομάδας του Common Core για 
την αιτιώδη συνάφεια θέλησα στη συνέχεια να τις αξιοποιήσω, ασχολούμενη διε-
ξοδικότερα με την αιτιώδη συνάφεια στο ελληνικό δίκαιο. Έτσι, με αφετηρία την 
παραδοχή ότι στην πραγματικότητα σχεδόν κάθε ζημία μπορεί να αποδοθεί, σε με-
γαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, στη συρροή περισσότερων αιτίων, το ανά χείρας έργο 

1. Σχόλιο στην Cass. civ. 2e 1.2.1973, JCP 1974, II, αρ. 17882: «la notion de causalité est une 
redoutable sirène : elle égare volontiers ceux que sa subtilité séduit et qui cherchent à la 
pénétrer jusque dans ses mystères intimes».
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Πρόλογος

φιλοδοξεί να συμβάλει διττά στην ανάλυση των ζητημάτων αιτιότητας που τίθενται 
στο πλαίσιο της αδικοπρακτικής ευθύνης: Πρώτον, με τη σαφή αποτύπωση των επί 
μέρους προβλημάτων και τη διαπίστωση των μεταξύ τους σχέσεων· δεύτερον, με τη 
διατύπωση συνεκτικών και ελεγχόμενων λύσεων. 

 Η συγγραφή της παρούσας μονογραφίας πραγματοποιήθηκε κατά τη θητεία 
μου ως Επίκουρης Καθηγήτριας στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα εποικοδομητικές υπήρξαν οι συζητήσεις για θέματα 
αιτιότητας στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος «Ειδικά θέματα από το Δί-
καιο της Αποζημίωσης», στου οποίου τη διδασκαλία συμμετείχα κατά το ακαδημαϊ-
κό έτος 2015-2016, από κοινού με τις Καθηγήτριες Δ. Κλαβανίδου, Α. Κοτζάμπαση και 
Κ. Φουντεδάκη, τις οποίες και ευχαριστώ. 

Ευχαριστώ επίσης τους εργαζόμενους στη βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του 
ΑΠΘ, και προσωπικά τη διευθύντρια της βιβλιοθήκης, Ελ. Γιαννίτσιου, για την πάντα 
πρόθυμη και άμεση ανταπόκριση σε κάθε παράκλησή μου κατά τη συλλογή της βι-
βλιογραφίας, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα συγγραφής του βιβλίου, ακόμα και υπό 
τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον συνάδερφο και φίλο Άγγ. Κορνηλάκη για τις 
συζητήσεις μας σε θέματα αιτιότητας, αλλά κυρίως για την προθυμία του να ανα-
γνώσει το σύνολο του έργου και τις εύστοχες κριτικές του παρατηρήσεις. Οι όποιες 
ατέλειες, βέβαια, αναμφίβολα βαρύνουν αποκλειστικά τη συγγραφέα.

Ευγνώμων είμαι στην οικογένειά μου για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση κα-
τά την εκπόνηση του έργου, και ειδικότερα στην Ιόλη, στην οποία και αφιερώνεται, 
για την υπομονή της και την αγάπη της, παρά τις ώρες που της στέρησα.  

Τέλος, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Δ. Λιάππη, Καθηγητή της 
Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, για την τιμητική του πρόταση να περιληφθεί η παρούσα μο-
νογραφία στη σειρά που διευθύνει, στον εκδοτικό οίκο Π.Ν. Σάκκουλα, στην Κ. Νεζε-
ρίτη, Δ.Ν., και στη Δ. Χαλβατζόγλου για την εξαιρετική συνεργασία και την άρτια και 
σε σύντομο χρονικό διάστημα διεκπεραίωση της έκδοσης του βιβλίου.

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2021
Ελένη Ζερβογιάννη

ZERVOGIANNI PROTA.indd   8ZERVOGIANNI PROTA.indd   8 8/2/22   12:59 PM8/2/22   12:59 PM
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§ 1. Εισαγωγή στον προβληματισμό

§ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ
 

Ι.  Το αίτιο, το αιτιατό και η αιτιώδης συνάφεια ως κανονιστική 
έννοια
Ως αιτιώδης συνάφεια νοείται η λογική σχέση ή, αλλιώς, ο νοητός σύνδεσμος, με-

ταξύ δύο γεγονότων (ή γενικότερα καταστάσεων), εφόσον διαπιστώνεται ότι το πρώ-
το (αίτιο) προκάλεσε το δεύτερο (αιτιατό).1 Η σχέση αιτίου-αιτιατού έχει αποτελέσει 
αντικείμενο μελέτης τόσο των φυσικών επιστημών, στο πλαίσιο των οποίων αποσκο-
πείται η διάκριση του απλού συσχετισμού γεγονότων από τις σχέσεις αιτίας,2 όσο και 
της φιλοσοφίας, στο πλαίσιο της οποίας διακρίνονται διαφορετικές μορφές αιτίων και 
διατυπώνονται λογικοί τύποι για την προσέγγιση της έννοιας της αιτιότητας.3

Σε κάθε περίπτωση, δυσχερώς μπορεί να γίνει δεκτό ότι η εκτίμηση περί της 
ύπαρξης ή μη αιτιότητας βασίζεται σε αντικειμενικές εκτιμήσεις ως προς την αξιολό-
γηση μίας αλληλουχίας γεγονότων.4 Η διαμόρφωση κρίσης ως προς τη σχέση γεγο-
νότων αναπόφευκτα επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο ο παρατηρητής αντι-
λαμβάνεται την πραγματικότητα και από τους γνωστικούς του περιορισμούς.5 Η ίδια 

1. Βλ. μεταξύ πολλών άλλων, Ζέπο, Ενοχικόν Δίκαιον. Α΄ μέρος. Γενικόν, 2η έκδ. 1955, σ. 
268· Λύτρα, Ζητήματα αιτιότητος επί του αστικού αδικήματος, σε Στράγγα/Γράβαρη/Χάνο 
(επιμ.), Αιτία, Αιτιότης και Δίκαιο, 2003, σ. 349 επ., σε 352· Χαραλαμπάκη, Σύνοψη Ποινικού 
Δικαίου, Γενικό Μέρος, τόμ. Ι, 2010, σ. 272.

2. Βλ. σχετικά, μεταξύ πολλών άλλων, Urdan, Statistics in Plain English, 2005, σ. 79-80 και 
αναλυτικά Kenny, Correlation and Causality, 1979∙ Haack, Correlation and Causation: The 
‘Bradford Hill Criteria’, σε Martín-Casals/Papayannis (επιμ.), Uncertain Causation in Tort 
Law, 2016, σ. 176 επ. Για τη σχέση αιτιότητας και συσχετισμού βλ. και παρακάτω § 3 ΙΙ. 

3. Βλ. ενδεικτικά τη σχετική επισκόπηση Στράγγα, Η προσήκουσα οριοθέτηση της φιλο-
σοφικής έννοιας της αιτιότητος ως προϋπόθεση για την ορθή επίλυση επιστημονικών ζητη-
μάτων και δη εις το πεδίο της νομικής επιστήμης, σε Στράγγα/Γράβαρη/Χάνο (επιμ.), Αιτία, 
Αιτιότης και Δίκαιο, 2003, σ. 1 επ.· Puppe/Wright, Causation in the Law: Philosophy, Doctrine 
and Practice, σε Infantino/Zervogianni (επιμ.), Causation in European Tort Law, 2017, σ. 17 
επ., σε σ. 20 επ. Ειδικότερα ως προς την παράλειψη βλ. Chelidonis, Über die sogenannte 
Kausalität der Unterlassung, σε Jus, ars, philosophia & historia, Festschrift für Johannes 
Strangas, 2017, σ. 297 επ. 

4. Βλ. Infantino, Causation Theories and Causation Rules, σε Bussani/Sebok (επιμ.), 
Comparative Tort law. Global perspectives, 2015, σ. 279 επ. καθώς και Infantino/Zervogianni, 
The Place and Space of Causation, σε Infantino/Zervogianni (επιμ.), Causation in European 
Tort Law, 2017, σ. 3 επ., σε σ. 6-7 με περαιτέρω παραπομπές. Πρβλ. και Χαραλαμπάκη, Σύνοψη 
ΠοινΔ Ι, σ. 272, που αναφέρει ότι «η αιτιότητα δηλαδή δεν αποτελεί πραγματικότητα, την 
οποία δύναται να ζυγίσει ή να καταμετρήσει κανείς, αλλά λογική κατασκευή». 

5. Βλ. Hanson/McCann, Situationist Torts, 41 Loyola Law Review 2008, 1345 επ., ιδίως 

1

2
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η συνήθης πορεία των πραγμάτων, η οποία χρησιμοποιείται συχνά ως αξιολογικό 
κριτήριο για τον περιορισμό της ευθύνης,6 επιδρά καθοριστικά στην αναζήτηση των 
αιτιών ενός αποτελέσματος, αναπτύσσοντας έτσι μια ‘ευρετική’ (heuristic) λειτουρ-
γία.7 Επίσης, σύμφωνα με νεότερες έρευνες, και το γενικότερο οικονομικό και κοινω-
νικό περιβάλλον ενός προσώπου ασκεί επιρροή κατά την προσέγγιση των αιτιών 
μιας ζημίας.8 Συνεπώς, η κρίση περί της ύπαρξης αιτιώδους συνάφειας μεταξύ μίας 
συμπεριφοράς και ενός αποτελέσματος είναι εκ των πραγμάτων συνδεδεμένη με 
ορισμένο χώρο και χρόνο.

Περαιτέρω, στην προσέγγιση της ίδιας της έννοιας της αιτιότητας επιδρούν υπο-
χρεώσεις που επιβάλλονται από το δίκαιο, προσδίδοντας σε αυτήν αναπόφευκτα 
κανονιστικό περιεχόμενο.9 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ζημίας λόγω φυσι-
κών καταστροφών (π.χ. λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, εξάπλωσης ασθενειών 
κτλ.) που, ενώ στο παρελθόν ενέπιπταν στα τυχηρά γεγονότα, τη σύγχρονη εποχή, εν 
όψει της προόδου της τεχνολογίας και της αυξημένης δυνατότητας πρόβλεψης και 
αντιμετώπισής τους, μπορούν να αποδοθούν, τουλάχιστον εν μέρει, σε ανθρώπινη 
συμπεριφορά (πράξη ή συνηθέστερα παράλειψη) και να οδηγήσουν ενδεχομένως 
στη θεμελίωση ευθύνης.10 Προς την ίδια κατεύθυνση ώθησαν επίσης οι σύγχρονες 

1369 επ., καθώς και Infantino, Causation Theories and Causation Rules, σ. 280-281 με πε-
ραιτέρω παραπομπές. Σε αναφορά στον προβληματισμό αυτό στην ελληνική βιβλιογραφία 
προβαίνει ο Λύτρας, Ζητήματα αιτιότητος…, σ. 373-374.

6. Βλ. πρόσφορη αιτιότητα παρακάτω § 2 ΙΙΙ 2.
7. Βλ. χαρακτηριστικά von Bar, The Common European Law of Torts, τόμ. 2, 2000, ιδίως αρ. 

451, ο οποίος επισημαίνει ότι «Α factual causation test is impossible without elements of the 
adequacy test. A particular act is thus causative of damage if similar damage has so often 
followed a similar act that a recognizable pattern appears in the sequence of events». Βλ. 
επίσης Infantino, Causation Theories and Causation Rules, σ. 298 καθώς και από την ελληνική 
βιβλιογραφία Νεζερίτη, Η αδικοπρακτική συνευθύνη κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021, αρ. 24.

8. Βλ. Infantino, Causation Theories and Causation Rules, σ. 281-282, με περαιτέρω πα-
ραπομπές.

9. Βλ. ιδίως van Gerven/Lever/Larouche, Cases, Materials and Text on National, Supra-
national and International Tort Law Tort Law, Common Law of Europe Casebooks, 2000, σ. 
395 και παραπάνω σημ. 7. 

10. Βλ. σχετικά Σταθόπουλο, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2018, § 6 αρ. 106α∙ Δακορώνια, 
Καταστροφικές ζημίες και συστήματα αποκατάστασής τους, 2015, σ. 106 καθώς και εκεί 
σημ. 232 και η ίδια, ΕφΑΔ 2019, Καταστροφικές ζημίες και συστήματα αποκατάστασής τους, 
121 επ., σε 130-131 και σημ. 64· Infantino/Zervogianni, The Place and Space of Causation, σ. 
7. Βλ. επίσης ΜΔιοικΠρΠειρ 132/2019, ΔιΔικ 2019, 506 για την ευθύνη Δήμου για ζημίες που 
προκλήθηκαν από την πτώση δέντρων, όπου ρητά αναφέρεται: «η απόσπαση ακόμη και 
ολόκληρων δένδρων σε περίπτωση κακοκαιρίας (δυνατού ανέμου με προηγηθείσες βρο-
χοπτώσεις), δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόβλεπτο και αναπόφευκτο γεγονός, αλλά πιθανό, 
κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και δυνάμενο να αποφευχθεί με την καταβολή της 
επιμέλειας του μέσου συνετού ανθρώπου (συντήρηση ή κοπή του δένδρου)». Βλ. συναφώς 

3
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κοινωνικές εξελίξεις και ιδίως το εντεινόμενο αίτημα των πολιτών για ασφάλεια και 
προστασία.11

Αλληλένδετη με τα ανωτέρω είναι η παρατήρηση ότι, όπως χαρακτηριστικά είχε 
επισημάνει ο R.H. Coase,12 αλλά και πριν από αυτόν στη χώρα μας ο Αλ. Λιτζερόπου-
λος,13 όταν για την πρόκληση της ζημίας απαιτείται η σύμπτωση πράξεων δύο (του-
λάχιστον) προσώπων, η διαπίστωση της αιτίας της ζημίας δεν είναι αποτέλεσμα μιας 
αυτονόητης λογικής διεργασίας. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Coase14 αναφέ-
ρεται σε ένα τρένο, κατά τη λειτουργία του οποίου από σπίθα προκαλείται φωτιά 
στους παρακείμενους αγρούς. Ωστόσο, η φωτιά δεν θα είχε προκληθεί αν οι αγρότες 
δεν εξάπλωναν την καλλιέργειά τους δίπλα στις ράγες του τρένου. Κατά τον Coase η 
απάντηση στο ερώτημα αν η ζημία προκλήθηκε λόγω της λειτουργίας του τρένου ή 
λόγω των ενεργειών των αγροτών δεν μπορεί να δοθεί ανεξάρτητα από την κατανο-
μή των δικαιωμάτων σε ένα δεδομένο νομοθετικό πλαίσιο. Αν αναγνωρίζεται στους 
αγρότες το δικαίωμα να καλλιεργούν τη γη δίπλα στις ράγες, ως αίτιο της φωτιάς, 
και επομένως και της ζημίας, θα πρέπει να γίνει δεκτή η σπίθα από τη λειτουργία του 
τρένου. Αν, αντίθετα, γίνει δεκτό ότι υπάρχει δικαίωμα της σιδηροδρομικής εταιρίας 
να έχει το τρένο πορεία χωρίς εμπόδια, ως αιτία μπορεί να θεωρηθεί η καλλιέργεια 
των αγροτών.15 Συναφώς παρατηρείται στη νομική βιβλιογραφία, ιδίως του συγκρι-
τικού δικαίου, ότι η ύπαρξη υπαιτιότητας ή και ο βαθμός της υπαιτιότητας επιδρά 
στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ίδια την αιτία της ζημίας.16 

ΑΠ 719/1988, ΕλλΔνη 1989, 764 και ΣτΕ 4111/2010, Nόμος, που αναφέρονται στην ευθύνη 
για ζημία από πυρκαγιά και πλημμύρα αντίστοιχα, λόγω μη λήψης από τον εναγόμενο των 
απαιτούμενων μέτρων πρόληψής της. Για την παράλειψη ως αιτία της ζημίας βλ. παρακάτω 
§ 2 II 1. 

11. Βλ. σχετική επισήμανση Κορνηλάκη, Η ευθύνη από διακινδύνευση. Δογματική και δι-
καιοπολιτική προσέγγιση, 1982, σ. 113-114. 

12. Coase, The Problem of Social Cost, 3 Journal of Law & Economics 1960, 1 επ.
13. Λιτζερόπουλος, σε ΕρμΑΚ, Εισαγ. άρθρ. 297-300 αρ. 34, που αναφέρει ότι σε περίπτω-

ση αυτοκινητικού ατυχήματος που οδηγεί στον τραυματισμό πεζού, στο ατύχημα συντέλεσε 
η συμπεριφορά όχι μόνο του οδηγού, αλλά και του ίδιου του πεζού που βρέθηκε τη συγκε-
κριμένη χρονική στιγμή στο ορισμένο σημείο.

14. Ό.π. (σημ. 12), σ. 31 επ. 
15. Η εξέταση του ζητήματος σε ποιον θα έπρεπε να αναγνωριστεί το εν λόγω δικαίωμα 

έχει κατ’ ανάγκη φιλοσοφικές προεκτάσεις, ενώ έχει καταστεί αντικείμενο διεξοδικής επε-
ξεργασίας και στον χώρο της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου. Σύμφωνα με την άποψη 
που έχει επικρατήσει σε αυτή, η ζημία πρέπει κατ’ αρχήν να επιρριφθεί σε εκείνον που θα 
ήταν σε θέση να την αποφύγει με το μικρότερο κόστος (cheapest ή least cost avoider), 
οπότε και το υπό εξέταση δικαίωμα πρέπει να αναγνωριστεί στο άλλο μέρος. Βλ. μεταξύ 
άλλων, Calabresi, The Cost of Accidents. A Legal and Economic Analysis, 1970, ιδίως σ. 26 επ.· 
Posner, Economic Analysis of Law, 4η έκδ., 1992, σ. 52· Shavell, Economic Analysis of Accident 
Law, 1987, σ. 17 επ.

16. Βλ. σχετικά και Deakin/Adams, Markesinis and Deakin’s Tort Law, 8η έκδ., 2019, σ. 
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Συμπερασματικά, λόγος για αιτιώδη συνάφεια δεν μπορεί να γίνεται σε κενό δι-
καίου, καθώς η έννοια της αιτιότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους κανόνες 
που ρυθμίζουν την κατανομή των κινδύνων στο πλαίσιο της κοινωνικής συμβίωσης. 
Το ποιος εν τέλει είναι ο ζημιώσας και ποιος ο ζημιωθείς δεν είναι δεδομένο σε αφη-
ρημένο επίπεδο, αλλά προσδιορίζεται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις 
υποχρεώσεις επιμέλειας που θεμελιώνονται σε αυτό.17 Κανονιστικά, δηλαδή, στοιχεία 
είναι παρόντα ήδη κατά το στάδιο της αναζήτησης της αιτίας της ζημίας, προτού 
καν τεθεί το ζήτημα του περιορισμού της έκτασης της ευθύνης στη βάση αξιολογι-
κών κριτηρίων. 

II.  Η μη ενιαία σύλληψη και λειτουργία της αιτιώδους συνάφει-
ας στο δίκαιο
Η έννοια της αιτιώδους συνάφειας συναντάται κατά βάση σε όλους τους κλά-

δους του δικαίου. Γίνεται δεκτό ότι συνιστά βασική προϋπόθεση για τη θεμελίωση 
ευθύνης, ανεξάρτητα από την ειδικότερη μορφή της, αφού αποτελεί το στοιχείο που 
συνδέει ορισμένη συμπεριφορά με ένα αποτέλεσμα. Έτσι, η απαίτηση της ύπαρξης 
αιτιώδους συνάφειας προκειμένου να γεννηθεί ευθύνη επιβάλλεται από το γενικότε-
ρο αίσθημα δικαίου. 

Οι βασικότερες θεωρίες για την προσέγγιση της έννοιας της αιτιώδους συνάφει-
ας προέρχονται ιστορικά κυρίως από τον χώρο του ποινικού δικαίου και υιοθετήθη-
καν στη συνέχεια σε άλλους κλάδους.18 Τούτο δεν σημαίνει, όμως, ότι η αιτιώδης 
συνάφεια προσεγγίζεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έχει 
ο διαφορετικός σκοπός που εξυπηρετεί κάθε επί μέρους σύστημα κανόνων, καθώς 
και η ειδικότερη σχέση της αιτιώδους συνάφειας με τις εκεί προβλεπόμενες λοιπές 
προϋποθέσεις γένεσης της υποχρέωσης προς αποζημίωση ή της ευθύνης γενικότε-

206, όπου αναφέρεται «in a doctrinal sense, it is impossible to write about causation 
without acknowledging that inherent in the law’s account of causation is also a view of 
what constitutes fault». Βλ. επίσης von Bar, The Common European Law of Torts, αρ. 441 και 
εκεί σημ. 164· van Dam, European Tort Law, 2η έκδ., 2013, σ. 309. Έτσι, με ειδικότερη αναφορά 
στις περιπτώσεις συντρέχοντος πταίσματος von Bar, The Common European Law of Torts, 
αρ. 460 και 461, ο οποίος, παραθέτωντας νομολογιακά παραδείγματα, επισημαίνει ότι όταν 
ένα πρόσωπο δρα απλώς αμελώς και το άλλο δρα με βαριά αμέλεια κατά κανόνα θεωρείται 
ότι ζημιώσας είναι το τελευταίο. Βλ. και Lord Atkin, στην Caswell v Powell Duffryn Associated 
Collieries Ltd [1940] AC 152, 165, ο οποίος επισημαίνει «I find it impossible to divorce any 
theory of contributory negligence from the concept of causation». Πρβλ. και § 2 III 2 β ββ, με 
αναφορά στην επίδραση του δόλου κατά την προσέγγιση της προβλεψιμότητας της ζημίας.

17. Γενικότερα για τη σχέση της αιτιώδους συνάφειας με τους άλλους όρους ευθύνης βλ. 
παρακάτω § 1 III 2.

18. Βλ. λ.χ. παρακάτω § 2 II 1 για τη θεωρία του ισοδυνάμου των όρων και § 2 IΙI 2 α για 
τη θεωρία της πρόσφορης αιτίας.

5

6
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ρα. Η διεξοδική επεξεργασία του ζητήματος υπερβαίνει το αντικείμενο της παρού-
σας ανάλυσης. Σκόπιμο, ωστόσο, κρίνεται να γίνουν επιγραμματικά οι εξής παρατη-
ρήσεις: 

Στο ποινικό δίκαιο, όπου η αιτιώδης συνάφεια εκ των πραγμάτων ενδιαφέρει στα 
εγκλήματα αποτελέσματος (ουσιαστικά εγκλήματα) και όχι στα εγκλήματα συμπερι-
φοράς (τυπικά εγκλήματα),19 έχει επικρατήσει η προσέγγιση ότι για τη θεμελίωσή  
της αρκεί κατ’ αρχήν η εκτίμηση ότι η συμπεριφορά του δράστη συνιστά αναγκαίο 
όρο του αποτελέσματος.20 Η προσέγγιση αυτή συνάδει με τον σκοπό της ποινής στο 
ποινικό δίκαιο, που συνίσταται στη γενική και ειδική πρόληψη αξιόποινων πράξε-
ων.21 Στη βάση αυτή είναι εύλογο ότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η 
αξιολόγηση της συμπεριφοράς του δράστη, και όχι αυτό καθ’ αυτό το αποτέλεσμα 
της πράξης του.22 Το βασικό «φίλτρο» για τον περιορισμό του πεδίου της ποινικής 
ευθύνης συνίσταται στα κριτήρια καταλογισμού της πράξης στον δράστη. Ειδικότε-
ρα, για την κατάφαση της ποινικής ευθύνης απαραίτητη είναι η υπαιτιότητα του 
δράστη, κατά κανόνα με τη μορφή του δόλου.23 Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται εκείνος 
να είχε προβλέψει το αποτέλεσμα ή, έστω, αν προβλέπεται ευθύνη από αμέλεια, να 
είχε τη δυνατότητα της εν λόγω πρόβλεψης.24 Σημείο αναφοράς μάλιστα της υπαιτι-
ότητας είναι η επέλευση του αποτελέσματος κατά τον συγκεκριμένο τρόπο με τον 

19. Βλ. Χαραλαμπάκη, Σύνοψη ΠοινΔ Ι, σ. 272∙ Μυλωνόπουλο, Ποινικό Δίκαιο. Γενικό Μέ-
ρος, 2020, σ. 203. Για την εν λόγω διάκριση των εγκλημάτων στο ποινικό δίκαιο βλ. μεταξύ 
άλλων, Ανδρουλάκη, Ποινικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος, 2η έκδ., 2006, σ. 170-171· Φαρσεδάκη/
Σατλάνη, Εισαγωγή στο Γενικό Ποινικό Δίκαιο, 2013, σ. 104. 

20. Πρόκειται για τη θεωρία της condicio sine qua non για την οποία βλ. αναλυτικότερα 
παρακάτω § 2 II 1. Για το ότι η θεωρία αυτή είναι η κρατούσα στον χώρο του ποινικού δι-
καίου στην ελληνική θεωρία και νομολογία βλ. μεταξύ άλλων Χριστόπουλο, σε Χαραλαμπάκη 
(επιμ), Ποινικός Κώδικας. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. Ι, 3η έκδ., 2018, άρθρ. 28, σ. 352· Ανδρου-
λάκη, ΓενΠοινΔ, σ. 204 επ.· Μυλωνόπουλο, ΓενΠοινΔ, σ. 204· Χαραλαμπάκη, Σύνοψη ΠοινΔ Ι, 
σ. 273· Σοφό, σε Σπινέλλη (επιμ.), Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα: Άρθρα 1-133, 
2005, άρθρ. 28 αρ. 41. 

21. Βλ. μεταξύ πολλών, Ανδρουλάκη, ΓενΠοινΔ, σ. 39 επ.· Μυλωνόπουλο, ΓενΠοινΔ, σ. 71 
επ., ιδίως σ. 74 επ. 

22. Υπό το πρίσμα αυτό, άλλωστε, εξηγείται και το αξιόποινο της απόπειρας τέλεσης ορι-
σμένων εγκλημάτων. Βλ. σχετικά Hart/Honoré, Causation in the Law, 2η έκδ., 1985, σ. 325-326 
καθώς και Infantino/Zervogianni, The Place and Space of Causation, σ. 10-11.

23. Βλ. ΠΚ 26 καθώς και Λιτζερόπουλο, σε ΕρμΑΚ, Εισαγ. άρθρ. 297-300 αρ. 46α· Ζέπο, 
ΕνοχΔ Ι, σ. 270. Πρβλ. Αστ. Γεωργιάδη, Ενοχικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος, 6η έκδ., 2011, § 5 αρ. 
29 και γενικότερα Λιβάνη, Η εφαρμογή του άρθρ. 300 ΑΚ εις το πεδίον της αντικειμενικής 
ευθύνης, 1970, σ. 72, που αναφέρει ότι «το πταίσμα προβάλλει εις το Ποιν. Δίκαιον ως διορ-
θωτικόν στοιχείον μιάς εκτεταμένης αιτιότητος».

24. Βλ. και ΠΚ 28 καθώς και Ανδρουλάκη, ΓενΠοινΔ, σ. 205· Λιτζερόπουλο, σε ΕρμΑΚ, Εισαγ. 
άρθρ. 297-300 αρ. 46α και αρ. 50· Σταθόπουλο, ΓενΕνοχΔ, § 8 αρ. 153. 
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οποίο τελικά επήλθε.25 Περαιτέρω, ακόμα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
ποινικής ευθύνης, ο δικαστής έχει την ευχέρεια στο στάδιο της επιμέτρησης της 
ποινής να λάβει υπόψη του όλες τις επί μέρους περιστάσεις.26 

Στο αστικό δίκαιο, η αιτιώδης συνάφεια συναντάται ως προϋπόθεση στο πραγ-
ματικό πλήθους κανόνων δικαίου, πέραν εκείνων που θεμελιώνουν υποχρέωση προς 
αποζημίωση. Αφετηρία για την προσέγγιση της αιτιώδους συνάφειας αποτελεί, 
όπως και στο ποινικό δίκαιο, η θεωρία του ισοδυνάμου των όρων, η οποία, μάλιστα, 
συχνά αρκεί προκειμένου να πληρωθεί η εν λόγω προϋπόθεση και να επέλθουν οι 
προβλεπόμενες έννομες συνέπειες. Ενδεικτικά, η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας κρί-
νεται στη βάση της θεωρίας του ισοδυνάμου των όρων και μόνο στο πλαίσιο του 
αδικαιολόγητου πλουτισμού, οπότε και για τη γένεση της σχετικής αξίωσης απαιτεί-
ται, μεταξύ άλλων, όπως συνάγεται από την ΑΚ 904, η αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα 
στον πλουτισμό και τη ζημία,27 νοούμενης με ευρύτητα.28 Αντίστοιχα, για την ακύρω-
ση δικαιοπραξίας λόγω ελαττώματος βούλησης απαραίτητη είναι, μεταξύ άλλων, η 
ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας, με την έννοια του αναγκαίου όρου, μεταξύ του ελατ-
τώματος της βούλησης και της κατάρτισης της συγκεκριμένης δικαιοπραξίας.29 Στις 
περιπτώσεις αποδυνάμωσης δικαιώματος στην ίδια βάση κρίνεται από τη νομολο-
γία η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της πεποίθησης του υποχρέου ότι ο δικαιούχος δεν 
πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμά του και της συμπεριφοράς του δικαιούχου.30 

25. Έτσι ρητά Ανδρουλάκης, ΓενΠοινΔ, σ. 205. Βλ. και σχετική αναφορά Μανωλεδάκη, Ποι-
νικό δίκαιο. Άρθρα 1-49 ΠΚ: Επιτομή Γενικού Μέρους, 7η έκδ. 2005, αρ. 303. Άλλωστε, στο ποι-
νικό δικαιο εφαρμόζεται η θεωρία του ισοδυνάμου των όρων στη «συγκεκριμένη μορφή» 
της, με την έννοια ότι κρίσιμη είναι η επέλευση του αποτελέσματος στην «εξειδικευμένη 
χωροχρονική μορφή του». Βλ. Σοφό, σε Σπινέλλη, ΣυστΕρμΠΚ, άρθρ. 28 αρ. 44∙ Ανδρουλάκη, 
ΓενΠοινΔ, σ. 212-213∙ Μυλωνόπουλο, ΓενΠοινΔ, σ. 204-206. Γενικότερα για τη συγκεκριμένη 
και αφηρημένη μορφή της προαναφερθείσας θεωρίας βλ. Καράση, Οφειλή εις ολόκληρον 
Ι. Η έννοια, 2η έκδ., 1990, σ. 303-304 καθώς και αναλυτικότερα παρακάτω § 6 ΙΙ 2 β, όπου 
επισημαίνονται τα προβλήματα της εν λόγω προσέγγισης, στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης 
τουλάχιστον. 

26. Βλ. σχετική επισήμανση από τον Λιτζερόπουλο, σε ΕρμΑΚ, Εισαγ. άρθρ. 297-300 αρ. 
46α. Βλ. επίσης άρθρ. 79 ΠΚ και, αντί πολλών, Μαργαρίτη/Παρασκευόπουλο/Νούσκαλη, Ποι-
νολογία: άρθρα 50-133 νέου ΠΚ, 2020, σ. 293 επ.∙ Καϊάφα-Γκμπάντι/Μπιτζιλέκης/Συμεωνίδου-
Καστανίδου, Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων, 3η έκδ., 2020, σ. 372 επ.

27. Βλ. Σταθόπουλο, ΓενΕνοχΔ, § 16 αρ. 46. 
28. Για την έννοια της ζημίας στο πλαίσιο αυτό βλ. Σταθόπουλο, ΓενΕνοχΔ, § 16 αρ. 42.
29. Τούτο προκύπτει από την ανάλυση των σχετικών διατάξεων βλ. ενδεικτικά λ.χ. για 

την ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω ουσιώδους πλάνης Κλαβανίδου, σε Παπαστερίου/Κλαβα-
νίδου, Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, 2η έκδ., 2021, § 54 αρ. 19 και πρβλ. Απ. Γεωργιάδη, Γενικές 
Αρχές Αστικού Δικαίου, 5η έκδ. 2019, § 40 αρ. 31. Για την ακύρωση λόγω απάτης και λόγω 
απειλής βλ. αντίστοιχα Απ. Γεωργιάδη, ό.π., § 40, αρ. 50 και 76 και Κλαβανίδου, ό.π., § 55 αρ. 
10 και § 56 αρ. 13 με περαιτέρω παραπομπές στη νομολογία. 

30. Βλ. ΑΠ 27/2010, Νόμος∙ ΑΠ 409/2000, ΕλλΔνη 2000, 1315 καθώς και Απ. Γεωργιάδη, σε 
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Ειδικότερα, ωστόσο, στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης, η υιοθέτηση της έννοιας 
της αιτιώδους συνάφειας με τον τρόπο με τον οποίο αυτή γίνεται αντιληπτή στο 
ποινικό δίκαιο, και συνακόλουθα η θεμελίωση υποχρέωσης προς αποζημίωση σε 
κάθε περίπτωση στην οποία ένα πρόσωπο, του οποίου η συμπεριφορά πληροί τις 
προϋποθέσεις ορισμένου νόμιμου λόγου ευθύνης, έθεσε αναγκαίο όρο για την πρό-
κληση της ζημίας, δεν θα οδηγούσε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα,31 ανεξάρτητα, 
μάλιστα, από το κατά πόσο ο σκοπός της αποζημίωσης κρίνεται ως προεχόντως 
αποκαταστατικός, σύμφωνα με την κρατούσα ακόμα άποψη,32 ή (και) προληπτικός.33 

Γεωργιάδη/Σταθόπουλο (επιμ.), Αστικός Κώδικας, τόμ. Ι β, 2η έκδ. 2016, άρθρ. 281 αρ. 270.
31. Βλ. αναλυτικότερα παρακάτω την κριτική της θεωρίας του ισοδυνάμου των όρων 

στην § 2 ΙΙ 2 β.
32. Βλ. Σταθόπουλο, ΓενΕνοχΔ, § 8 αρ. 7∙ Αστ. Γεωργιάδη, ΓενΕνοχΔ, § 5 αρ. 4· Φίλιο, Ενοχι-

κό Δίκαιο. Γενικό Μέρος, 6η έκδ., 2011 § 168 Β 1∙ Απ. Γεωργιάδη, Ενοχικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος, 
2η έκδ., 2015, § 10 αρ. 3· Ρούσσο, Το σύστημα της αδικοπρακτικής ευθύνης στο ελληνικό 
και στο ευρωπαϊκό δίκαιο, ΧρΙΔ 2013, 81 επ. σε 81· Κεραμέα/Βρέλλη/Γραμματικάκη-Αλεξίου, 
Κήρυξη εκτελεστής στην Ελλάδα αλλοδαπής αποφάσεως που επιδικάζει punitive damages 
(γνμδ.) Κοινοδίκιον 2000, 31 επ., σε 33· Παναγόπουλο, Punitive damages και Ελληνική ∆ηµό-
σια Τάξη (ή προς µια εξέταση των σκοπών της αστικής ευθύνης), ΚριτΕ 2000/2, σ. 195 επ., σε 
225 και 228· Βαλτούδη, Αποζημίωση και αδικαιολόγητος πλουτισμός στο δίκαιο της πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας, ΧρΙΔ 2009, 203 επ., σε 204. 

33. Από την ελληνική βιβλιογραφία βλ. ιδίως Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι, 2η έκδ., 
2012, § 81 αρ. 4· Σπυριδάκη, Ενοχικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος, 2η έκδ., 2018, αρ. 62.3· Δωρή, Ζητή-
ματα αστικής ευθύνης από ιστορικοσυγκριτική και δικαιοσυγκριτική σκοπιά, ΧρΙΔ 2007, 673 
επ., σε 679· Τσολακίδη, Η διεύρυνση της αδικοπρακτικής ευθύνης και η εμπορική επιχείρηση, 
ΕφΑΔ 2019, 842 επ., σε 845, που αναφέρονται εξίσου στον αποκαταστατικό και προληπτικό 
σκοπό της αποζημίωσης. Με έμφαση στον προληπτικό σκοπό οι Ζερβογιάννη, Η επαναφορά 
της προηγούμενης κατάστασης ως τρόπος αποκατάστασης της ζημίας: μια συμβολή στην 
ερμηνεία της ΑΚ 297 εδ. 2, 2006, σ. 9· Παπαδημητρόπουλος, Πιθανοτική αιτιότητα και αναλο-
γική αποζημίωση: Θεμελίωση και έκταση ευθύνης, ΕφΑΔ 2011, 127 επ., σε 135· Καραμπατζός 
Αποκατάσταση ζημίας τρίτου και ιδίως ευθύνη ειδημόνων έναντι τρίτων, ΧρΙΔ 2018, 401 
επ., σε 412. Πρβλ. επίσης Μαρίνο, Αξιώσεις αποζημιώσεως λόγω προσβολής δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, ΝοΒ 2009, 2029 επ., σε 2035 και 2042 επ., με ειδικότερη αναφορά 
στον σκοπό της αποζημίωσης στην περίπτωση προσβολής άυλων αγαθών. Γενικότερα, η 
μονοδιάστατη προσέγγιση, κατά την οποία κυρίαρχος είναι ο αποκαταστατικός σκοπός της 
αποζημίωσης, έχει αρχίσει να υποχωρεί στις σύγχρονες δυτικές έννομες τάξεις, καθώς όλο 
και περισσότερο γίνεται αποδεκτό ότι η πρόληψη συνιστά τουλάχιστον εξίσου σημαντικό 
σκοπό της αποζημίωσης. Βλ. ενδεικτικά Kötz, Ziele des Haftungsrechts, σε Festschrift für 
Ernst Steindorff, 1990, σ. 643 επ., σε σ. 646 επ· Le Tourneau, σε Le Tourneau (επιμ.), Droit de 
la responsabilité et des contrats, Régimes d’indemnisation, 11η έκδ., 2017, αρ. 010.13∙ Koziol, 
Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective, 2012, αρ. 3/4 επ. και τον ίδιο, 
Comparative Conclusions, σε Κoziol (επιμ.), Basic Questions of Tort Law from a Comparative 
Perspective, 2015, σ. 685 επ., αρ. 8/163 επ., με περαιτέρω παραπομπές. Στην πρόληψη ως 
πρωτεύοντα σκοπό της αποζημίωσης βασίζεται η οικονομική ανάλυση του δικαίου των αδι-
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§ 1. Εισαγωγή στον προβληματισμό

Κρίσιμη είναι η επιβαλλόμενη από το αίσθημα δικαίου εξισορρόπηση των συμφερό-
ντων των μερών, μέσω του περιορισμού της ευθύνης σε θεμιτά όρια. Η εξισορρόπη-
ση αυτή πραγματοποιείται στο αστικό δίκαιο σε σημαντικό βαθμό, σαφώς μεγαλύ-
τερο σε σύγκριση με το ποινικό δίκαιο, μέσω της προϋπόθεσης της αιτιώδους συνά-
φειας, η οποία διαδραματίζει έτσι σημαντικό ρόλο στον καταλογισμό της ζημίας 
στον δράστη.34 

Η κατά τα ανωτέρω διαφορετική λειτουργία της αιτιώδους συνάφειας στην αστι-
κή και στην ποινική ευθύνη αποτελεί σε μεγάλο βαθμό επακόλουθο της διαφορετι-
κής αντιμετώπισης της προϋπόθεσης της υπαιτιότητας στους εν λόγω κλάδους δι-
καίου. Πιο συγκεκριμένα, στο αστικό δίκαιο ο ρόλος της υπαιτιότητας ως μέσου 
περιορισμού της αστικής ευθύνης είναι συγκριτικά περιορισμένος, σε σχέση με το 
ποινικό δίκαιο. Αφενός μεν για την κατάφαση της αμέλειας, και τη συνακόλουθη 
γένεση της ευθύνης, αρκεί, σύμφωνα με την κρατούσα, αν και όχι αναντίρρητη, άπο-
ψη, η προβλεψιμότητα να αναφέρεται στο άμεσο αποτέλεσμα της πράξης του δρά-
στη και όχι κατ’ ανάγκη και στις απώτερες συνέπειές της,35 με αποτέλεσμα η υπαιτι-
ότητα να μην προσφέρεται ως (μόνο) κριτήριο προσδιορισμού της έκτασης της 
αποκαταστατέας ζημίας.36 Εξάλλου, όπως γίνεται δεκτό στο αστικό δίκαιο, το σημείο 
αναφοράς της υπαιτιότητας είναι η ζημία στα γενικά της χαρακτηριστικά.37 Αφετέ-
ρου, πλείστες είναι πλέον οι περιπτώσεις αντικειμενικής αστικής ευθύνης.38 Στο ανω-

κοπραξιών βλ. ιδίως Calabresi, The Costs of Accidents, σ. 26 επ.· σχετική επισκόπηση σε 
Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 4η έκδ., 2005, σ. 125-126, 
ιδίως σ. 128 επ. και 386 επ., καθώς και Ζερβογιάννη, Καθαρώς οικονομικές ζημίες τρίτων, 
ΚριτΕ 2003/1, 205 επ., σε 209-210.

34. Το κανονιστικό περιεχόμενο της αιτιώδους συνάφειας ως κριτηρίου περιορισμού της 
ευθύνης γίνεται γενικότερα δεκτό. Βλ. σχετικά Λιτζερόπουλο, σε ΕρμΑΚ, Εισαγ. άρθρ. 297-
300 αρ. 33· Ζέπο, ΕνοχΔ Ι, σ. 268· Σταθόπουλο, ΓενΕνοχΔ, ιδίως § 8 αρ. 105-106· Μαργαρίτη, Ο 
αιτιώδης σύνδεσμος στο δίκαιο της αποζημίωσης, ΚριτΕ 2000/2, 13 επ., σε 15-16 και αναλυ-
τικότερα παρακάτω § 2 ΙΙΙ 1. 

35. Βλ. Λιτζερόπουλο, σε ΕρμΑΚ, Εισαγ. άρθρ. 297-300 αρ. 46α· Μιχαηλίδη-Νουάρο σε 
ΕρμΑΚ, άρθρ. 330 αρ. 30· Λιβάνη, Η εφαρμογή του άρθρ. 300 ΑΚ…, σ. 72· Αστ. Γεωργιάδη, 
ΓενΕνοχΔ, § 4 αρ. 95· Φίλιο, ΓενΕνοχΔ, § 187 Β 2· Απ. Γεωργιάδη, ΓενΕνοχΔ, § 23 αρ. 17. Πρβλ. 
Σπυριδάκη, ΓενΕνοχΔ, αρ. 76.6 σημ. 5. Αντίθετος ο Σταθόπουλος, ΓενΕνοχΔ, § 8 αρ. 154. Πρβλ. 
και Δεληγιάννη/Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο ΙΙΙ, 1992, § 353, σ. 172· Κορνηλάκη, ΕιδΕνοχΔ 
Ι, § 89 αρ. 7. Πρβλ. επίσης Ανδρουλάκη, ΓενΠοινΔ, σ. 205-206, που προβαίνει σε συσχετισμό 
της λειτουργίας της αμέλειας στο αστικό και στο ποινικό δίκαιο. 

36. Για τον διπλό ρόλο της αιτιώδους συνάφειας, τόσο για τη θεμελίωση, όσο και για τον 
προσδιορισμό της αποζημίωσης βλ. παρακάτω § 1 ΙΙΙ 1.

37. Για τον συσχετισμό της έννοιας της αμέλειας στο ποινικό και στο αστικό δίκαιο ως 
προς το σημείο αναφοράς τους βλ. Ανδουλάκη, ΓενΠοινΔ, σ. 205. Για την προβλεψιμότητα 
στο πλαίσιο της αιτιώδους συνάφειας βλ. αναλυτικότερα παρακάτω § 2 ΙΙΙ 2 β.

38. Βλ. σχετική επισήμανση ήδη σε Τριανταφυλλόπουλο, Ελληνικόν Ενοχικόν Δίκαιον, 2η 
έκδ., 1938, σ. 181. Βλ. και Λιτζερόπουλο, σε ΕρμΑΚ, Εισαγ. άρθρ. 297-300 αρ. 50· Ζέπο, ΕνοχΔ Ι, 
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