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§ 1. Ρύθμιση
Α. Γενικά
Ι. Νόμοι

Την επαγγελματική μίσθωση ρυθμίζουν καταρχήν:
α) Το π.δ. 34/1995 και οι νόμοι που το τροποποιούν. Η εφαρμογή του προϋπο-

θέτει έγκυρη μίσθωση1. Η άκυρη (174, 179 AK) δεν προστατεύεται από αυτό2.
β) O αστικός κώδικας (44, 15) και ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 574 επ. (μί-

σθωση πράγματος) και 638 (μίσθωση προσοδοφόρου). Oι διατάξεις του ΑΚ εφαρ-
μόζονται σε όση έκταση δεν αντίκεινται στο π.δ. (44, 45).

γ) Το άρθρο 66 ΕισΝΚΠολ∆ (απόδοση μισθίου για δυστροπία, 15).

II. Συμβατικοί όροι
Βιβλιογραφία: Φίλιου, Γνωμοδ ∆ικ/νη 1988 1541 επ., Επ∆Πολ 1988 245 επ.. Σημα-

ντήρα-Φιλιου, Γνωμοδ ΝοΒ KΘã 1215 επ.. Κουμάνη, Η αναπροσαρμογή των συμβατικών 
όρων στις επαγγελματικές μισθώσεις κατά τις ΑΚ 388 και 288, λόγω ανατροπής του δικαι-
οπρακτικού θεμελίου, Αρμ Ξã 1861 επ.. Λεμπέση, Oι συμβατικοί όροι εις τας αναγκαστικάς 
εμπορικάς μισθώσεις ∆ικ/νη 1978 712 επ..

Oι συμβατικοί όροι της μίσθωσης ισχύουν σε όση έκταση δεν προσκρούουν στις 
διατάξεις του ΑΚ (λ.χ. 174, 179 AK) και ιδίως του π.δ. (44)3. Αυτοί ισχύουν τόσο 
στο συμβατικό όσο και στο νόμιμο χρόνο της μίσθωσης4. Επιτρέπεται όμως να συμ-

1. AΠ 864/1998 ∆ικ/νη 1998 153 επ., έλλειψη τύπου. ΕφΑθ 2750/1985 ∆ικ/νη 1985 
929 επ., εκμίσθωση ακινήτου από επίτροπο χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.

2. Βλ. ανωτ. σημ. 1. Βλ. και ΑΠ 998/1981 ΝοΒ Λã 664, απαίτηση «μισθίου» στην άκυρη 
μίσθωση μετά από μακρό χρόνο, κατάχρηση δικαιώματος.

3. ΑΠ 487/1994 ∆ικ/νη 1995 185, εφαρμογή στις μισθώσεις πριν το ν. 813/1978, διαιτητι-
κή ρήτρα. ΕφΑθ 376/2004 ∆ικ/νη 2006 272, αιρέσεις σε σχέση με το ύψος του μισθώματος.

4. Σημαντήρας-Φίλιος ανωτ. 1216. ΑΠ 982/1994 αδημ.. 611/1983 ΝοΒ ΛΒã 73 επ.. ΕφΑθ 
6375/ 1984 Επ∆Πολ 1984 306 επ., δέσμευση νέου κτήτορα και παραίτηση από δικαίωμα 
καταγγελίας. πρβλ. σε σχέση με τις συμφωνίες για την παραχώρηση της χρήσης και ΑΠ 714/ 
1976 ΝοΒ ΚΕã 59. ΕφΑθ 10078/1982 ΑρχΝ Λ∆ã 512 επ.. βλ. όμως για τις δαπάνες ΕφΑθ 
8658/1983 ∆ικ/νη 1984 365 επ.. Βλ. και Παπαδάκη Ι αριθ. 77 επ..
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φωνηθεί ότι ορισμένοι θα ισχύουν μόνο κατά το συμβατικό ή μόνο κατά το νόμιμο 
χρόνο5 (λ.χ. συμφωνίες ως προς το ύψος του μισθώματος).

Συμβατικός όρος είναι και η παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας για ιδιόχρηση ή 
ανοικοδόμηση6. Αυτός ισχύει, όπως κάθε συμβατικός όρος, τόσο κατά το συμβατικό όσο 
και κατά το νόμιμο χρόνο της μίσθωσης7. Η ρήτρα ότι ο εκμισθωτής «παραιτείται από το 
δικαίωμα καταγγελίας για ιδιόχρηση σε όλη τη διάρκεια της παρούσης μίσθωσης» ισχύ-
ει, σύμφωνα με την ορθότερη άποψη8, τόσο κατά το συμβατικό όσο και κατά το νόμιμο 
χρόνο. Συμβατικός όρος μπορεί να είναι και η τήρηση τύπου (160, 162 ΑΚ)9 για ορισμέ-
νες πράξεις του εκμισθωτή ή του μισθωτή κ.λ.π..

Σύμφωνα με γενικό ερμηνευτικό κανόνα10 οι συμβατικοί όροι, σε περίπτωση αμφι-
βολίας, ερμηνεύονται εναντίον εκείνου που τους έθεσε, δηλ. του εκμισθωτή11 (βλ. και 
άρθρο 2 ¨ 5 εδ. 2 ν. 2251/1994 προστασία καταναλωτή).

Β. Ειδικότερα
Η ρύθμιση της επαγγελματικής μίσθωσης διαμορφώνεται ειδικότερα ως εξής:

Ι. Μίσθιο
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΑΚ και τα άρθρα 1-4 σε συνδυασμό με τις διατά-

ξεις των ειδικών νόμων (κατωτ. ¨¨ 10 επ.).

5. ΑΠ 982/1994 αδημ.. πρβλ. AΠ 1481/1996 ∆ικ/νη 1997 596 επ., επιτρέπεται ο συμβα-
τικός αποκλεισμός της ισχύος του όρου κατά το χρόνο της αναγκαστικής παράτασης.

6. Φίλιου, Γνωμοδ ανωτ..
7. Φίλιος ανωτ.. Αρχανιωτάκης Ι ̈  2 Β. ΑΠ 982/1994 Eπ∆Πολ 1995 247 επ., νόμιμο ή κατά 

αναγκαστική παράταση, εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά (μόνο κατά το συμβατικό ή μόνο 
κατά το νόμιμο). ΕφΑθ 2449/1991 Επ∆Πολ 1993 149 επ.. πρβλ. όμως και κατωτ. σημ. 6.

8. Φίλιος ανωτ.. Αρχανιωτάκης Ι ¨ 2 Β. ΑΠ 982/1994 αδημ., «... κατά τη διάρκεια του 
χρόνου της παρούσας μισθώσεως....». ΕφΑθ 3485/1991 Επ∆Πολ 1991 224 επ.. βλ. όμως 
ΑΠ 776/1993 Επ∆ικΠολ 1994 80 επ., 83, παράρτημα από συμβατική παράταση, άρθρα 173 
και 200 ΑΚ («... σε όλα τη διάρκεια της μισθώσεως και της τυχόν παρατάσεως...»). 1265/1990 
(με μειοψηφία ενός μέλους). ΕφΑθ 1969/1991. Η παραίτηση χωρίς διευκρινιστικά στοιχεία 
κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ισχύει μόνο για τα συμβατικό χρόνο: ΠολΠρΘεσ 
4774/1993 ΑρχΝ ΜΣΤã 178 επ., 180.

9. ΑΠ 804/1986 ΝοΒ ΛΕã 744, ρητή έγγραφη συναίνεση εκμισθωτή στην παραχώρηση 
χρήσης. Φίλιου, ΝομΜεθ ¨ 64 Β.

10. ΑΠ 1161/1979 ΝοΒ ΚΖã 1104.
11. ΑΠ 1161/1979 ανωτ.. καλή πίστη. βλ. γενικά ΕφΑθ 8609/1987 ∆ικ/νη 1988 1406, 

έντυποι όροι.
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II. Μίσθωμα
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΑΚ και οι διατάξεις του π.δ. για την αναπροσαρ-

μογή μισθώματος (ιδίως 7 επ.. κατωτ. ¨¨ 14 επ.).

III. Είδος χρήσης
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΑΚ και τα άρθρα 1-4 σε συνδυασμό με τις διατά-

ξεις των ειδικών νόμων (κατωτ. ¨¨ 23 επ.).

VI. Διάρκεια
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΑΚ, το άρθρο 5 και οι διατάξεις των ειδικών νό-

μων (κατωτ. ¨¨ 27 επ.).

V. Νομική φύση μίσθωσης
Η νομική φύση της επαγγελματικής μίσθωσης προσδιορίζεται από τις διατάξεις 

του ΑΚ (κατωτ. ¨ 4). Εμφανίζει όμως έντονα στοιχεία απολυτοποίησης ιδίως λόγω 
του άρθρου 14 (μίσθωση από μη δικαιούμενο σε εκμίσθωση κατωτ. ¨ 7).

VI. Νομική φύση διατάξεων
Βλ. κατωτ. ¨ 4.

VIα. Ερμηνεία - κατάχρηση δικαιώματος
Βλ. κατωτ. ¨ 3.

VII. Τύπος
Eφαρμόζονται οι διατάξεις του ΑΚ. Υπάρχουν όμως ορισμένες εξαιρέσεις (λ.χ. 

39, 40 ¨ 1, 27 ¨ 1, 41 εδ. 1).

VIII. Περισσότερα πρόσωπα
Eφαρμόζονται οι διατάξεις του ΑΚ (κατωτ. ¨ 9 ∆).

IX. Υποχρεώσεις εκμισθωτή
Η κύρια υποχρέωση του εκμισθωτή (παραχώρηση χρήσης) και οι παρεπόμενες 

υποχρεώσεις του (βάρη, φόροι, δαπάνες) διέπονται από τις διατάξεις του ΑΚ (κα-
τωτ. ¨¨ 48 επ.). Ειδικές υποχρεώσεις γεννιούνται κατά το π.δ. μόνο σε σχέση με 
τα ειδικά θέματα που ρυθμίζονται από αυτό (λ.χ. αποζημίωση για καταγγελία, ανο-
χή πινακίδων κ.λ.π.).
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Χ. Ελλείψεις και ελαττώματα
Η ευθύνη του εκμισθωτή για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα και για έλλειψη 

συνομολογημένων ιδιοτήτων του μισθίου διέπεται από τις διατάξεις του ΑΚ (κατωτ. 
¨¨ 50 επ.).

XI. Υποχρεώσεις μισθωτή
Η κύρια υποχρέωση του εκμισθωτή (πληρωμή μισθώματος) και οι παρεπόμε-

νες υποχρεώσεις του (παραλαβή και χρησιμοποίηση μισθίου. καλή χρήση. γνωστο-
ποίηση ελαττωμάτων και αντιποίησης δικαιωμάτων. ανοχή επισκέψεων, συντήρη-
σης, βελτίωσης και μεταβολών. απόδοση μισθίου) διέπονται από τις διατάξεις του 
ΑΚ και το άρθρο 66 ΕισΝΚΠολ∆ (κατωτ. ̈ ¨ 52 επ.). Ειδικές υποχρεώσεις γεννιού-
νται κατά το π.δ. μόνο σε σχέση με τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτό (λ.χ. ανα-
προσαρμογή μισθώματος. αποζημίωση για καταγγελία. ανοχή επισκέψεων, πινακί-
δων κ.λ.π.).

ΧII. Ασφάλεια εκμισθωτή
Το νόμιμο ενέχυρο και η «εγγύηση» διέπονται από τις διατάξεις του ΑΚ (κατωτ. 

¨¨ 57 επ.).

ΧΙII. Δικαίωμα χρήσης και αφαίρεσης
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΑΚ (κατωτ. ¨¨ 59 επ.). Η παραχώρηση όμως της 

χρήσης σε άλλον και η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης διέπονται μερικά από το 
π.δ. (11 επ.).

XIV. Εκποίηση μισθίου και μεταβολές στο «δικαίωμα» εκμίσθωσης
Oι διατάξεις του ΑΚ (614 επ.) συμπληρώνουν τη ρύθμιση του π.δ. (κατωτ. ¨ 

76).

XV. Λήξη
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΑΚ και το άρθρο 66 ΕισΝΚΠολ∆ (κατωτ. ¨¨ 77 

επ.) καθώς και οι ειδικότερες διατάξεις του π.δ. για τη διάρκεια (5) και την καταγ-
γελία (15 επ.).

XVI. Παράταση – ανανέωση
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΑΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. (57 

επ.) και τους ειδικούς νόμους (κατωτ. ¨¨ 162 επ.).
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XVII. Παραγραφή
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΑΚ. Εξαίρεση ισχύει για τα δικαιώματα αποζημί-

ωσης και επανεγκατάστασης κατά το π.δ. (47. κατωτ. ¨ 164).

XVIII. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Η επαγγελματική μίσθωση ρυθμίζεται από το άρθρο 25 ΑΚ12. Από το σύνολο 

των ειδικών συνθηκών1
13

 συνήθως προκύπτει ότι εφαρμόζεται το δίκαιο της πολι-
τείας που βρίσκεται το ακίνητο14. Για την ισχύ του άρθρου 33 βλ. κατωτ. ¨ 4 Γ.

IΧX. Δικονομικές, διοικητικές και μεταβατικές διατάξεις
Το π.δ. έχει θεσπίσει ειδικές δικονομικές, διοικητικές, μεταβατικές και άλλες δι-

ατάξεις (48 επ., 52 επ., 44 επ.. κατωτ. ¨¨ 165 επ.).
¨ 2. Π.∆. 34/1995

ΧΧ. Διαδικασία μισθωτικών διαφορών
Για τη διαδικασία μισθωτικών διαφορών βλ. κατωτ. ¨¨ 167 επ..

§ 2. Π.Δ. 34/1995
Α. Περιεχόμενο

Το π.δ. περιλαμβάνει κατά ένα μέρος αναγκαστικό δίκαιο (45) και έχει σε γενι-
κότατες γραμμές την εξής ρύθμιση:

α) Αναφέρει τις προστατευόμενες και τις μη προστατευόμενες δραστηριότητες 
(1-4).

β) Καθιερώνει, ανάλογα με το είδος της χρήσης, ελάχιστη διάρκεια της μίσθω-
σης (κατά κανόνα δώδεκα έτη, 5).

γ) Επιτρέπει την αναπροσαρμογή του μισθώματος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης 
μετά διετία από την έναρξη της μίσθωσης και στη συνέχεια κάθε έτος (7 ¨¨ 2-3).

δ) Απαγορεύει καταρχήν στο μισθωτή την παραχώρηση της χρήσης του μισθίου 
σε άλλον και τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης (11 επ.).

ε) Προστατεύει όποιον μίσθωσε καλόπιστα από μη δικαιούμενο σε εκμίσθωση 
(14 - 7).

στ) Παρέχει στον εκμισθωτή δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης για: αα) Κα-
τεδάφιση ετοιμορρόπου (38), ββ) ανεπίτρεπτη υπεκμίσθωση (11 ¨ 2), γγ) ιδιόχρη-

12. ΕφΚέρκ 140/1984 ΕΕΝ ναã 847, διαχείριση περιουσίας αλβανών υπηκόων ελληνικής 
καταγωγής (ν. 4506/1966).

13. Βλ. γι’ αυτές ΕφΚέρκ 140/1984 ανωτ..
14. Βλ. γενικά Staudinger-Firsching10/11 εισαγ. άρθρ. 12 αριθ. 493 επ. με περαιτέρω 

παραπομπές. ρητά τώρα το άρθρο 28 ¨ 3 EGBGB (βλ. και MünchKomm-Martiny4 Art. 28 αριθ. 
155). πρβλ. και ΕφΚέρκ 140/1984 ανωτ..
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