ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Γ:·2 το jj;S* νόμου χου αφορά την «Οικοδόμηση συνιδιοκτη
τών ακινήτων και τροτιοκοίηση διατάξεων του κώδικα χολιτικής δικονομίας 7:2 τη νδι*«μη>Τ.
■"■

'

Π-ρος τη Βονλή τωτ Ελλήνων

•·Τ»'·31Γ5Γέ»λλνμ*νθ σ/ίδίΟ 'JVXOO ·Χε«λ*μΐ6ά»€1 δύθ κεφάλαια.
Στ-' χσώτο τεσοβλέχετα; η οικοδόμηση -ακινήτων με χρωτοέουλία ΤΓλ-ειοόησίας των συγκυριών. Μ: το δεύτερο τροχοχοιοόν·
ται τσττμένετ διατάξεις του κώδικα χολιτικής δισ-ονομίας
xcu' twareiCVTT’. - στη διανομή- κ.α: -εχιτρέχεται, ως τρόπος
δι«Μθμής με διάταξη rev προστίθεται ως άρ-όφο 480Α η σύ
σταση χωριστής :διοκτησίσς 2.2-’· -ορόφους ή διαμερίσματα,
μ* δικαστική απόφχστ/Γ Heirs'1.02: για ξίματα τον «μφχνίζ«»'«βνή' ’συγγένεια·'κΐή συνάρτηση. η στο ίο ϊτκχΛλογει την
ταυτόχρονη όεσμο-όέτησή τους με ένα νόμο. '
Ειδικότερα .ως χρες το χρώόήηκεφάλαιο:

...

. Πολλά οικάχεδ-σ τον «νήκου»; στ'-χέφισιτότΜοος συγκύριους
παρακάνουν. προ την -tri-S-jutO- :-οης Γμ«γάλης WAe4aA70Wt;
των· συγκυριών αναέιοτοίητοτ -«άϊΐ^-μι-α μικρή μεκννκμάβ -εί
τε ζντιδρά ατό ιδιοτέλεια 17 rrre βοιοφαρτα κοκ κακή ».τίμη
ση.· ε&κ .·2υσχϊτ*ί·;Γτσ·. ·ν·α TjjtraoSt' -για ϊιασογους λόγους
(πίχ. 22002:ας, ηλικίας κ.λχ.) I '-Ομοιο -χρόέλημα -γβννιέταΧ2! στις περιπτώσεις τον υπάρχει '«βιχοσβμη. η οποία -όμως
.£**2' .χαλιφ-ή έχε: aTca.c5{.;o^iev0st«^ ζημίες ή xpixet να
7-ατεδσφιστεί ως ρπτ/.ίναυν.η ,ή .*»!μόρρ*ση, ή -η δεχτήρησή
της είναι arju.eeρη επειδή δεν εξαντλεί τον επιτρεπόμενο
σεχτελεστή δόμησης, Ό: δίαταξεις των-άρθρων 789 και 790
του αστικού κώδικα δεν ιχρτρέχβυν -λύση στο πρόβλημα. διότι
προόλέπουν jcti η χλειοψηφίσ ή το δικαστήριο δικαιούνται να
7.2-Sopicoiv μόνο τον τρόπο «τακτικής οεονκήσεως και εκμε«ώίλεόσέο^» τχά -/.οίνον ακινήτου, ενώ ιη· όσχεό όμηρή~με οτντιταροχη ενέχει και εκποίηση των ποσοστών τον πρέπει να μετάδιόαστούνί-στον ερ.γόλάίο. ·τ.α5ως -χαι-τύσταση· των -δουλειών
τον τέσ£/ίετο·/τ2* awv 7.avovaai0.: ·£παλένως .ανακύπτει ανάγκη
νσμούετικής -επέμόασης -για να ■''δο-ύεί.-λύστ'ττ·: κοινωνικό μα;
οικονομικό αυτό τρόϊλημα. χωρίς· τα ■-‘♦ίγοντ-α: -ιυττβ -τα 7οιτά ο: διατάξεις τον αττιχοό ροώ%κα. Πρετει να τπχνειωδεί ότ:
τ, τροτεινό-χενη ρά&αιαη -όα έ^ει r.a: γενικότερη χοκνωνικοεκxovoai'/.η -αημζτία ίιόττ &α τονώϊει την ο·.ν.οδσΛ·.ν,η 'δραττταιότητά:' τε.ί:ο'ρ·ίξο·/τζς' ταντόγρονα ττ?? ανεργία.
·*
" '
■ Στο ^·λοο-1 τροίΛΛτετα; ότι ανγχόρι*: τον οτγχεντρώνοιιν
τρβοατό j655i τρνλάγ/srtov -έγο-ιτ/ το 2 ιχαόωμα ,-*α ^ητήοοον ^ττό
το δΐ7-2ατ®ριρ -«ς ετιτρίδ-τ: την .οοεοδόμ-ιρτη. .Το δοοαττι^ΗΟ.
άρον ττανμίαΐι 7.21 τις ατόφεις της μειοδηαίας. ατοσασίζε;
7.2·. ετιτρέτει τη-; οιατοδιχιητη. ρνά/ο όμως κατά το σύστψ,α
της' 27τΓτα:ροχτς και μό->ο ερόαον ‘η' οοχΖόμηαη. οαό τους
ανγ7.εχρζνίενονς όρονς τον τροτε ινονττΓ." ίίνατ τροοτϊνόκς -ετωόέλής για ,όλοας τοος ανγκυρίους. Άν είν» ίονατη χαι οοχορεά
ρσααα η τνμτΛηρωοη ατλώς της οικοδομής τον ’ήδη ιτριτταττι.
έως την εξάντληατ, -Λν' επτρετόμενον τνντελεττη. το δηχάΓ
ττήριο ετιτράτει. στό τονς ίδιονς όρονςγ τη τνμτληρωτη αα?ττ,.
0ιχε2όμηαη 1ι 2άτονη των ίδιωτ; τον ανγχνρίων (ηωρός οντιταροχηΛ δεν είναι δυνατόν να ετιίληότί ίτονς «-/{ίκοοτητές
τής μειοφηρίας διότι r/δέγετα: να μη ’δίεσ&έτονν *τα αναγκαίοι
/ρηματικά •χεράϊ.αία.
·γ
,ΙΓο -άρώρο ·2..ορέζίΐ ως αρμάδβ ιδικαχατ.^ιο .το .μονομελές
τρωτοοικείο στην .τεριρέρε.τα του ,σταίου όρίατχεται -.το ακίνητο,
κοκ «κα-όχιρώνει .τη -σύντομη και δοκεμαβμάνη 2ακ^πτ·«τία ταράδοτης -και ατόδοαης της ,/ρήαη; μισθίου και εεπλιχαης των
οιαμρρων μεταξύ ιδιοκτήτων. Λρόρων,.με τις ·ααοκ/>κ*είς ·αου
οτροόλετοντα·. στα ετόμενα-άρ,-όραι. Το άρώρο^.εαιίάλλει ατβς
συγκυρίους του ζητού·/ να,ετττραιαεί η οικοδόμηση; α) να ατευ■Wvoav τη-/ αγωγή τους'Γ/αντάον’-δλων-των λοιτών σοιγκορίων.
εξήντα τοολά/αστον αημάρες οτριν ατό .τη .-δίκασιμο (άρνρο 2
τζα. 1) Λτ ί] -να έχουν τροη-ρουκένως βατα-^έκι .-«β .Ίβμόρλαταγριάοο της έδρας του δικαστηρίου τα .αναγκαία -για την
οακοίταητη■ ττγί'ί:α -ο-ηιόάστων (:εργοΑ»ό«κό. ,εοράξη .σύστασης

Tr.i οροβοκτησιας. κανονιαμό). κατασκευαστικά σ/εέιαγαομματα. τίνακα α.ατχ/ομής το τοστ ών χαι δατίτνων. εονύττη. σχε
τικά με τη; αξία των χωριστών :ϊ;07.τητ:ών και της χ;τ;τα.
ροχής. τιττ^τιη-ποά ίδιοα.τησίας και όαρών, καδώς και »υμ.
όολαιογραρ:κή ίή/«ωση ορ;ομένου.>3ρ;χλάξςυ ότι τρόκειτα: να
χναλάίε: την υικοτομηατ, με τη; σντιτζροχή και λοιασκ;
-Ρυj. *.ου «μ,-ιε/ον.αι σ.ο σχειδιο ε·ργι;.αιιν.ου χαι τρακυττουν
ατό τα λοιτά 7.2τατε·όε'μένα έγη-ραςα ·/.». στοιχεία.
Ότριοσδητοτε οτκ τους .συγκυαιους -του TStj-iλϊμόάνο^τκ.
στη u&«7i/»)Cia έχει δικαίωμα ve αντίτροτεινει δϋάτμρ.τ λύση
»*ό «κττήν του τροτείνει η τλε-κ/ύημία. 7.αταϊόέτον5βς στον
ίδεο συμίυι/.τιιεγροώπ (του -οτοίρυ το .ό-Λ/μζ και η δ',εώ^μνση
μνημονεύονται στην αγωγή, .του έχε: ήδη κοινοτο'.ηύ-ίί; ap.
-ύρο -3 ται. 2-1 - δεκατέντ: τουλτ/ιττον .ημιίρες ηριν στρό τη
τικατυιι. τα αναγκαία .σχέδια ,συμέάσεων. έγγρυαυα και σχείααγράμματα .tapvpc. 4 ταρ...4.ί. Δίκαιούτα·: μξάύ-λιου jkx^vi
συγκύριος ςςι .ασ/ήοοεί-Λτη μειοό.ηρίκ με δήλωσή του ,ενώκμρ
του ίδιου συμόο/.α!θγρβοο.υ. ατού γίνε-θ', ετίσης. δε/.ατέντε του
λάχιστον. ημέρες τριν an® τη δικάσιμο, να .ύητήσε; να μετ·*δί&άσει σρους ρνάγρντες το io<r;ioii μερίδιο ,του:,. .ένζντι του
τμήματος ιοσυ-Φα κχύορίσε: η .αττύρετση (βρ.τλρο 5).
Το δικαστήριο εξετάζει τη διαφορά, σταθμίζοντας κοκ. ση;
τυχόν ιαντιτροτατη της μειοιύηρίας.· και. αν δεχτεί σην.σγωγή.
ετιτρετει στους r;άγσ;τες·σνγν.υρ'ίου-ς_'να ίκασαστίσιου·; τος
αναγκαίες'ταμδόσοις, να μεταίΓόάσοσ; στον βσγολάόο ή στους'
τρίτους του αυτός $α υτόδείξει; -την ο-Γπταροχή και να τχοχωσήσοα; γενικά σε κά·&ε· άλλη τσράξη ή ενέργεία <Γ;αγκαία
γι α την' τικοϊχί-ηση. τη-.σύσταση της οροφοκτησίας σ.Δτ. Όι
σύμδ'άσ'εις και ’τράξεις τοιί 'νυατοςοτίζονται οστό την <χλειοώη-'
βία. ήφοσον' έχουν'ετιτρατίι ατό το ίικαστήροο, δτ-τεε-ύουν α.αι
τους 'λοιτούς συγκύριους, νκατά το λόγο των μερίδων -τους
τάνω'στό ακίνητό (άρ-5ρο'6 ταρ. 1). Αν κάτοιος συγκύριος
έχει οτοίαλει τρότασή εξαγοράς του μεριδίου του,·η ατόφαση
καθορίζει το αναγκαίο τίρεημα -(·άρ6ρο 5'-εδάφ.'τελ.).·'Στην
τερίττωση αυτή ή ισχύς της τέλεί υτό 'τήν «φβση.'ότ'. η τ-ρόταση εξαγοράς'-S,a γίνει τροηγαυαένως δεκτή με σύμ6ολαιογρεκΐ7.0 'άγγραρο. 'ία καταέλη-ύΐί το'τίμημα κάι ία ενεργή^
-So: η ικευαγραβή Υάρ-λρο 6' -ταρ.’2) . ' ' " *’···
·: ν -· *
. Στο. άρ.ώρο 7 ,σσΛ?. I ίρίζετα: τρούεσμία τροών μηνών για
την μτκγραφή των αναγκ.αίων αυμξάσεων και την ετιχείρητη
τω-ν. κράξεων του ασαιτούνται για την οααδόμηση και τη σλ
στάση της μροοοκτησίας.
τρο-ύεσμία αρχίζει αβάτου' η δια.2ο,τεκή. ,ατβφζαη γίνε: αμετάκύ.ητη. Αν ο υττκύήοιος ^ρζγο/αίέος
δεν τροαέ/υύει να υτογράψει. δσ; άεςμεύετοτ(διν χο^οεί^δηλαδη καταδίκη, ταμ οε δήλωση όούλησης. υκατά το άρξρο 949
Κώδικα Πολιτικής .Δικονομία;) είναι όμως δυνατόν να υτεχει νευύ.ύνη .κατά .τα .άρ·5ρα 197 και Ίθ8 AJK. Αν .είχε 5uτ=μα τις .τεαισρχγματεοιμις .και η άρνηση τον οφεί
λεται αε μεταγενέστερη μεταόολή των αοτνύηκών. Λεν ίτνοοολ
ττει-καταρχήν ούτε αροσυμέατσκή ,ευ-λύνη του κατά τ*ς δ*στάξι;ς χυτές. Οτωσοήτκτε .όμως τε κάύε σκρίητωση σου η
υεεογραφή μα τα; /απ5ώήγοο jcjto ίργόλάόο μυαταίώνφτα: ,εξαιτίκς ρ»υ, μι αυγκύρυοι του _χααρχίζουν .την άλειμύηφία. έχου/.
το δικαίωμα, μέσα αείνέα .τρίμηνη ςεροόεσμία. η μφετηρέα. της
οοοέας κα-ύτρόζεακ .στο σχέδιο, νά.καταρτίσουν .τις ίί^ς τυμδάαεεςκαι τ^οάξεος με άΛλσΛεργάλάόο· (άρ-ύρο 7 xpp..2). Ε
ίδια .διάταξη χρ-αέλέτεει τη σσύντςμη δοα.αστσκή ετΰυυση τυχό·διαφωνίας ως .ape; το χρόσωαο ή την 7,οτέ.ληλότητα τσνάου ερ.γολάεου. Στο ,άμύρο 8 μυύμόζιυνςαι ο: τχήσεις^μεταξύ
της αγωγής για ρεαροχή άσειας .οικοδόμησης ,»se .σύστασης
οροφοκτησίας αφε·Ας .και της .δίκης δρανομής .ασετάρικλ 7Πί·
λος, το .φιύμο.ΰ ισοροόλέαε: .την κατάρτιση κανονισμοί, ύστερα
αχό δεσ-αστική υάδεεα. ςτευ .χαρέχεται ,μχό τις ίδιες χρρϋχούόσιες. ήταν έχει ήδη .συσταύε! οριζόντια ;διργ.τ.ησέσ. oev υηάρχε: τόμως μανονιαμός και .η κατάρτίτή ,τρυ >ίνα: ΧΛογκοεα
γεα τρν ^ωαόαρισμό .των σχέσεων :των .συνιδιοκτητών. Jforip
τον ίδιο τρόχο μαυορεί ν.α.ϊπτρακεί .η.τυ;Ααλήρωση κανονιημοό.
ϊου.-ίμφανίζει . ελλείφεες.όι τττώες εμιηδίζρυν .ςχ λειτουργία
Της .συνιδιοκτησίας ή τη ,χρήτη των γωριστών .ιδιοκτησιών
σύμφωνα .μα τον ,χροορ-ιτμο _του .αχσ^ςτου.

Άς*1η«ίέι<»>ό« ότι χ* μόνη~ η ευχέρεία της χλειοψηφίχς
να ζητήσει διχαστική άδεια για να*προχωρήσει στην οικοδόμη
ση ΐ»ζ συντελεί στις περοοϊοτερες περιπτώσεις σε εάωδεκη
λύση της διαφορ-ας διότι 0a αποάαρρύνει τυχόν αδικχιολόγητες η ιίιοτίΛεις χ;τ:ρρήσεις της μειοψηφίας.
Με το χεφάλαιο Β' του σχεδίου μεταρρυόμίζοντιπ τα άρόρα 480, 481, 484 παρ. 1, 480, 487 nap. 1, 48β, 49U,
492 rap. 1, 493 χαι 494 cap. 2 too Κ. Πολ. Δ. xai προστί
θεται νέο άρόρο 480Α. Ut προτεινόμενε;
τροποποιήσεις
αποσκοπούν στη διεύρυνση των περιπτώσεων της αυτούσιας
διανομής, η οποία αποτελεί όχι μόνο το φυσικότερο χα: επω
φελέστερο για τους χοηωνοός αλλά χαι το δικαιότερο τρόπο
διανομής, ιδίως μαλιστα σε εποχές νομισματικής ασταόε.ας.
Διότι ο πλειστηριασμός χου καόίσταται αναπόφευκτος σε ό
σες περιπτώσεις η αυτούσια δυανομή αποκλείεται, ε ονοεί τον
οικονομικά ισχυρότερο ή τον κοινωνό του έχει τη μεγαλύτερη
μερίϊα, αφού αυτός, πλειοδοτώντας, πλεονεκτεί έναντι των
λοστών, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνεται ο συναγωνισμός
χαι να αναδειχνόεται χυτός υπερόεματιστής με τίμημα τοο
υπολείπεται συνήάως σημαντιχά ατό την πραγματική αξία
του χοινοό.
Κεντρική σκέψη για τη διευκόλυνση της αυτούσιας δια
νομής αποτελεί η ατοδέσμευσής της ατό την κλήρωση. Διό
τι η χλήρωση προΰποόέτει το σχηματισμό ίσων μερών, άρα
τη δυνατότητα διαίρεσης του χοινού σε τόσα ίσα μέρη όσα
δηλώνει ο χοινός χλασματιχός παρονομαστής, καόιστώντας
έτσι συχνότατα ανέφικτη την αυτούσια διανομή. Με την προτεινόμενη τροτοτοίηση των άρό,ρων 480 ταρ. 1 χαι 486 Κ.
Πολ. Δ_ καόιερώνεται ως τρότος αυτούσιας διανομής η
ατονέμηση άνισων μερίδων. Αν λ.χ. οι μερίδες στο διανεμητές
κοινό αντιχείμενο είναι 2/δ χα: 3/δ, για να είναι δυνατή, η
χλήρωση όα τρέτει να είναι εφικτή η διαίρεση του χοινοό αυτουσίως σε τέντε ίσα μέρη, χωρίς μείωση της αξίας του. Αυ
τό είναι συχνότητα αδΰντατο, ή ασύμφορο, όχι μόνο όταν πρόχειται για οεχοδομές,. αλλά όταν χαι όταν τρόχειται
για . ακάλυπτα οΐ3θότεδα, αφού η χατάτμησή τους σε
τόσα μέρη τα καόιστά σχεδόν τάντα μη άρπα. Αντίόετα'για
την απονέμηση αρχεί στο ταρατάνω παράδειγμα να είναι εριχτή η διαίρερη του χοινοό σε δυο μέρη ανάλογα τρος τις δύο
άνισες μερίδες τών κοινωνιών. Τα μέρη αυτά επιδικάζονται
σ' αυτούς με την απόφαση του διατάζει την αυτούσια διανομή!
Εξάλλου το άρόρο 486 προβλέπει τη δυνατότητα ατονέμησης
χαι αν αχόμη μτορούν να σχηματιστούν ίσες μερίδες, όταν η
χλήρωση όα μτοροόσε να χαταλήξει σε κατατεμαχισμό της
ιδιοκτησίας οποιοσδήποτε" κοινωνού (λόγω του ενδεχομένου να
του κληρωθούν μέρη μη συνεχόμενα) ή όταν η κλήρωση ατό
άλλο λόγο αντίχειτα: οανερά στο συμρέρον ενός κοηωνού
(λ.χ. διότι έχει άλλη ταραχείμενη ιδιοκτησία χαι ετομένως
ενδιαρέρετα: να λάβε: το συνεχόμενο μέρος). Με την πααάγραφο 2 του άρόρου 480 ετιτρέτεται στο δικαστήριο, όταν τα
σιανεμητέα αντικείμενα είναι τερισσότερα ατό ένα, να τα Χ2τarvείμε,. στους χοτνωνούς ανάλογα με τις μερίδες τους. Στα
μέρη του όα καόορίσε: το δικαστήριο για να τα χατανείμει
στους χοινωνούς μτορούν να περιλαμβάνονται είτε ένα είτε
τερισσότερα πράγματα. ομοειδή ή ετεροειδή, ίσου όα συναπαρ
τίζουν το κάόε μέρος. Αν τα μέρη αυτά (αντικείμενα ή ομάδες
αντικειμένων) είναι ίσα. -5α ακολουθήσει κλήρωση (άρόρο
486 ταρ. 1 εδάφ. α). ενώ αν είναι άνισα. όα γίνε: α τον ειδητι
κή κατανομή τους (άρόρο 486 ταρ. 1 εδάο. ί). Η αυτούσια
διανομή ευχεραίνετα: τερισσότερο όταν ορισμένο: κοινωνο! ζή
τησαν.κοινή μερίδα (άρόρο 480 ταρ. 3).
•Ουσιώδη τροτοτοίηση εισάγει το τροτεινόμενς νέο άρόρο
480Α, το οτοίο καόιερώνε: τη δυνατότητα αυτούσιας διανομής
κοινού οιχοτέδου με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ’ ορό
φους ή διαμερίσματα ορόφων, σύμφωνα με το ν. 3741/1929
και τα άρόρα 1002 και 1117 Α.Κ. Η κατά τον τρόπο αυτό
διανομή ατοτελεί αίτημα της εποχής μας και των συναλλα
γών'. Μετά την τεράστια διάδοση του όεσμού της οροσοκτησιας δεν υτάρχε: κανένας λόγος να αποκλείεται η σύστασή
της και με δικαστική απόφαση. ότως άλλωστε έχει ετανειλημμένα υτογραμμιστεί ατό τους εγκυρότερους ερμηνευτές.
Μερικοί "μάλιστα ατό αυτού; υποστηρίζουν ότι και με το ση

μερινό νομικό καόεστώς η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας με
δικαστική ατόραση διανομής δεν αποκλείεται. Η νομο/.ογία
όμως εμμενε: στην αντίόετη άποψη χαι γι’ αυτό η νομοόετιχή
λύση του ζητήματος είναι επιβεβλημένη. ΙΙρέτε: να τονιστεί
οτ: ο: όρο: του αταιτει η διάταξη διασφαλίζουν το συμρέρον
όλων των κοινωνιών. Εξ άλλου ας υτομνηστεί ότι χατα την
ισχύουσα νομοόεσία η ύταρξη κανονισμού δεν είναι αναγκαία
τροΰτόόεση για τη σύσταση και τη λειτουργία της οριζόντιας
ιδιοκτησίας. ‘Αλλωστε μετά τη διανομή χατά τον τράτο αυτό,
οι οροροχτήτες μτορούν >α καταρτίσουν κανονισμό, ερόσον το
κρίνουν σκόπιμο. Γτάρχε: ετίσης η δυνατότητα να ζητηόεί η
κατάρτιση κανόνισμα;, σύμφωνα με το άρόρο 9 του νομοσχε
δίου. Τέλος οτν πρόκειται για οικόπεδο ακάλυπτο, οικοδομήσι
μο σύμφωνα με τις τολεοδομικές διατάξεις, η ταράγραρος 2
του νέου άρόρου 480Α παρέχει στο δικαστήριο την εξουσία
να προβεί σε αυτούσια διανομή με σύσταση χωριστής ιδιοκτη
σίας κατά τις διατάξεις του ν.δ. 102.4/71.
Το δικαστήριο στην περίπτωση αυτή όα καόορίζει διακε
κριμένα μέρη του ενιαίου οικοπέδου, προκειμέν&υ να ανεγερόούν σ' αυτά ατό τους συγκυρίους του οικοπέδου αυτοτελή οι
κοδομήματα, του όα ανήκουν ΐιαιρετώς στους χοινωνούς στους
οποίους όα έχουν επιδικασόεί τα μέρη αυτά. Οι λοιπές διατά
ξεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν απλώς ορισμένες προσαρ
μογές άρόρων, που καόίστανται αναγκαίες μετά τις παραπά
νω βασικές τροποποιήσεις.
, ,·
- Μετά τις σκέψεις αυτές παρακαλείται η Εόνική Αντιπρο
σωπεία να υπερψηφίσει το παρόν σχέδιο νόμου.
Αόήνα, 5 Αυγούστου 1986
Όι Υπουργοί
Δικαιοσύνης '
Γ.—Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και Δτ^ι. 'Εργων
ΕΓΑΓΤ. ΚΟΓΛΟΥΜΠΉΣ

Διατάξεις που τροποποιούνται με το Σίχέδ» Νόμου γ-ια την
«οικοδόμηση ακινήτων με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας των
συγκυριών και τροποποίηση των διατάξεων του κώδικα πολι
τικής δικονομίας για τη διανομή ακινήτωνυ.
r:

i-‘‘

' Άρόρο 480 Κ. Πολ. Δ.

: 1. Επί αγωγής διανομής το δικαστήριον αποφασίζει αν εί
ναι δυνατή η αυτούσια διανομή ενός έκαστου των διανεμητέων
αντικειμένων. Το δικαστήριον αποφασίζον την αυτουσίαν δια
νομήν,’- "διαιρεί - τα διανεμητέα αντικείμενα εις τόσα ώστε ο
αριόμός αυτών να επιτρέπη εις έκαστον των κοίνωνών να λάβή αν άλογον προς την μερίδα αυτού αριόμόν μαρών.
,2. Εάν τα διανεμητέα αντικείμενα είναι πλείονα χομ η αυ
τούσια διανομή ενός έκαστου εξ αυτών είναι αδύνατος ή ασύμ
φορος, είναι όμως δυνατή .η διανομή χυτών εις μέρη άνευ διαιρέσεως ενός έκαστου και άνευ μειώσεως της αξίας αυτών, ού
τως ώστε εις έκαστον των κκνωνών να αντιστοιχούν ανάλογα
προς την μερίδα χυτού μέρη, το δικαστήριον δύναται να απο
φασίση την κατά τον τρόπον τούτον διανομήν.
.3. Εάν η κατά την nap. 1 διαίρεσις των διανεμητέων αντι
κειμένων είναι ανέφικτος ή ασύμφορος, το δικαστήριον ίύναται είτε να.διατάξη την .δια πλειστηρ:ασμού πώληση* είτε
κατ’ αίτηση τηός των διαδικων και μη αντιλεγόντων των
λοιπών, να αποφασίση την διανομήν 5ta διαιρέσεως των διανεμητέων αντικειμένων εις ίσα μέρη και των κοίνωνών εις ίσάρίόμους ομάδας μερίδων, ούτως ώστε ο αριόμός των μερών
να επιτρέπη εις τους αποτελούντας εκάστην ομάδα να λάβουν
ανάλογον αριόμόν εξ αυτών. Κατά την τελευταίαν περίπτωσιν μεταξύ των δικαιούχων έκαστου μέρους συνιστάται κοινω
νία επί του λαχόντος εις αυτούς μέρους.
Άρόρο 481 EL Πολ. Δ.
Εις τας περιπτώσεις των παρ. .1 έως 3 του άρόρου 480
το δικαστήριον 1) δεν υποχρεοότα: να διατάξη απόδειξη εάν
κατά -την κρ'ίση του η αυτούσια διανομή είναι χροδήλως δυνα
τή,' αδύνατος ή ασύμφορος, 2) δύναται προς εξίσωση ανίσων
μερών να ατοφασίση όπως ο: λαμβάνοντες ωρισμένα μέρη κοιviovot καταβάλλουν εις άλλους χοινωνούς ωρισμένον χρηματι-

— t —
χόν κοσό·-· r vs εχιδάλη δουλείαν εχί ωριαμενων xe:ώ· uxlp
άλλων κοινωνιών.
Άρθρο 484 § ί Κ. Π ολ. A.
1. Εάν η κατά το άρύρον 480 διανομή είναι ανέφικτος ή
οισύαφορος. το δικαστήριον διατάσσει την δια χλειττηριαχμού
χώλησιν.
- ’Αρ-ύρο 486 Κ. Π ολ. Α.
ί. Έκαστος των κοινωνών δικαιούται, εχ των σχηματισμέ
ντων its της διατασσούσης την αυτουσίαν hoveμην αχοφάσεως
μερών, εις αριθμόν ανάλογά χρος την μερίδα χυτοο εις την
κοινωνία/.
Υ. .
2. Η διχ/ομήτων μερώνγίνεται

δια κληρώσεως.

Άρθρο 487 § 1 Κ· Πολ. Α.

άρτιου οικοχέδου. χου βρίσκεται μέσα σε σχέδιο κήλης, έχουν
δικαίωμα να ζητήσουν δικαστικως να εχιτραχεί η οικοδόμη
σή του κατά το σύστημα της αντιχαρσχής. αν συντρέχει χροφχ/ώς ωφέλεια για όλους τους συγκύριους.
2.
Αν στο οικόχεδο υχάρχε·. οικοδομή, η ανοικοδόμηση εχιτρέχεται, υχό τους όρους της χροηγοΰυενης χαραγράφου, εφό
σον η οικοδομή αυτή είναι χατεδαφιστέα ως εχικίνδυνη ή ετοιμόρροχη. ή εφόσον, λόγω χαλχιότητας ή σημαντικών ζημιών.
τ διατήρησή της είναι για όλους τους συγκυρίους ασύμφορη.
Το ίδιο ισχύει χ/ η διατήρησή της υφισταμένης οικοδομής
είναι ασύμφορη, εχειδή δεν εξαντλεί τον εχιτρεχόμενο συντε
λεστή δόμησης. Αν είναι δυνατή και συμφέρουσα η συμχληρωματική οικοδόμηση έως την εξά/τληση του συντελεστή, μχορεί να ζητηύεί αχό το δικαστήριο, υχό τους ίδιους όρους, η
αυμχκηρωματική αυτή οικοδόμηση.

ί. Η αχόφααις του πολυμελούς δικαστηρίου δια της οχοίας
διατάσσετα: η αυτούσιο διανομή κα: σχηματίζονται τα μέρη
χαρακέμχε: την υχόόεσιν εις εντεταλμένο·/ δικαστήν ϊια να
γίνη ενώχιον αυτού η κλήρωσις. Εάν ααρελείρ·5η εις την αχόσααιν η χαραχομχή, ϊύνατα: να ζητη-5ή η συμχλήρωσις αυτής.

Άρήρο

2.

Αρμόδιο να αχοφασίσει για την χαροχή της άδειας οικο
δόμησης ή ανοικοδόμησης, σύμφωνα με το χροηγούμενο άρ
θρο, είναι το μονομελές χρωτοδικείο στην χεριφέρεια του
οχοίου βρίσκεται το ακίνητο. Η διαφορά εκδικάζετα: κατά τη
Άρύρο 480 Κ. Πολ. Λ.
διαδικασία των άρ·5ρων 64S έως 650 και 652 έως 657 του
1.
Αχό της χληρώαεως ή διανομής ο: χοινωνοί χα·5ίστανκώδικα χολιτικής δικονομίας, με την εχιφύλαξη των εχόμεται δικαιούχοι των λαχόντων εις ένα έκαατον εξ χυτών μερών.
νων διατάξεων.
- 2. Αια την μεταδίδασί'/ της κυριότητας των ίιανεμη-5έν'Ap-Spo 3.
των ακινήτων εις τους κοινωνοός κα: δια την σύστασιν υτέρ
1. Η αγωγή ασκείται αχέ τους συγκυρίους χου ζητούν την
τινός εξ χυτών ή μεταδίδασιν εις αυτούς ή χατάργηαιν εμάδεια για οικοδόμηση και αχευ&ύνεται. χρος όλους τους λοικραγμάτων δικαιωμάτων, αχαιτείται μεταγραφή της διατασχούς σχγκυρίους. Η εχίδόσή της σ’ χυτούς γίνεται εξήντα
σούσης τη·/ αυτουσίαν διχ/ομήν τελεσιδίκου δικαστικής αχοτουλάχιστον ημέρες χριν αχέ τη δικάσιμο. Στη δίκη χροσεχιφάσεως και της εκ-ύέαεως κληρώαεως ή ίιχ/ομής.
καλούντα: οι τρίτοι χου έχουν εμχράγματα δικαιώματα στο
ε
...
Άρ-Sfο 490 Κ. Πολ. Δ. .- :„Λ· . ιττ.·.·:
ακίνητο ή χου έχουν εχιόάλε: συντηρητική ή αναγκαστική κα
- Έκαστος των κοινωνών δικαιούται να' ζητήαεί κάι να λάτάσχεση στο μερίδιο συγκυρίου. Η χαράγραφος 2 του άρ-όρου
όη εις την κατοχήν του τα αχοίεικτικά έγγραφα των δικαιω
491 και οι διατάξεις των άρ-ύρων 492 έως 494 του κώδικα
μάτων εχί των λ αγόντων εις αυτόν μερών.-Εάν τα έγγραφα
χολιτικής δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως.
ταύτα χληρούν χλείονα μέρη, ανήκουν et; τον λαδόντα το με
2. ·Στην αγωγή γίνεται μνεία ότι έχε: τηρη-όε! η χροδικαγαλύτερον εξ αυτών, ο οχοίος υχοχρεούται να εχιτρέώη την
αία
χον χροόλέχεται στο εχύμενο άρ^ρο και αναφέρεται το
υχο των λοιχών ,χοινωνών δι’ εξόδων των λήώιν αντιγράφων
όνομα κα: η διεύόυνση του συμβολαιογράφου στον οχοίο
χεκυρωμένων υχό δημοσίας αρχής. Εν διαφωνία μεταξύ των
έχουν κατατε-όεί τα έγγραφα, κα-5ώς xat ο αρι-ύμός της σχε
κοινωνών αχοφασίζει το δικαττήριον.
.
... ..
τικής με τη/ κατάόεσή τους χράξης.
'Ap-S-po 492 § i Κ. -Πολ. Δ.
-ί. Αχό της τελεσιδικίας της διατασσούσης τη/ κατά το
άρ-ύρον 480 διανομήν αχοφάσεως η uxo-λήκη ή το ενέχυρον
χεριορι^α/τα: tx: των λαχόντων εις τον οφειλέτη·/ μερών. ‘Τού
χεριορισμού της υχο-όήκης γίνεται σημείωσις εις το διδΧτχν
υχούηκων. ως και του χεριορισμού του ενεχύρου, εφ’ όσον τηρούντχ. δια την σύσταστ; χυτού δημόσια δίδλία.
Άρόρο 493 Κ. Πολ. Δ.
Αχό της τελεσιδικίας της διατασσούσης την κατά το άρ•Spov 480 διανομήν αχοφάσεως αντικείμενο/ της εχικαρχίας
καθίστανται τα λαχοντα εις τον όιλον κύριον αντικείμενα. ,
r

-

'Ap-Spov 494 § 2 Κσ Πολ. Δ.'* ·/ · ·

·’ -';

' 2. Μετά τη·/ τελεσιδικίαν της διάτασσούσης τη/ αυτουσίαν
διανομήν αχοφάσεως ή συντηρητική ή αναγκαστική κατάχ/εστς εχί μερίδος ττνός των κοινωνών χεριορίζεται εις τα λαχόντα εις αυτούς μέρη.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Οικοδόμηση συ/ιδιόκτητων ακινήτων και τιοχοχοίηση διατά
ξεων του κώδικα χολιτικής δικονομία; για τη διανομή.
.
~"
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

1

Οικοδόμηση συνιδιοκτητών ακινήτων. :
,

'Αρδρο 1.

- ·■ — υγκυριοί κατα εξήντα χεντε εκατοστά

■■
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τουλάχιστον
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Άρθρο 4.

;'

, Δ. - Πριν αχέ την χατάόεση της αγωγής οι συγκύριο: χου
ζητούν τη/ άδεια για οικοδόμηση χατα-όέτσυν σε συμβολαιο
γράφε της έδρας του αρμόδιου δικαστηρίου τα ακόλοο-ύα στοι
χεία; α) -σχέδιο της χροτεινόμενης εργολαβικής σύαόασης
και- της τυχόν συγγραφής υχοχρεώσεων, με κροσύμφωνο για
τη μεταόίόααη χοσοστών εξ’ αδιαιρέτου του ακινήτου και των
αντίστοιχων χωριστών ιδιοκτησιών στον εργολάόο χου χρόκειται να ατναλάόει την οικοδόμηση με αντιχχροχή V
τρίτους χου αυτός ·&α υχοδείξει, β) φχέδιο της χράξης σύ
στασης χωριστής κατ’ ορόφους κα: διαμερίσματα ιδιοκτησίας,
με χεριγραφήτ των ιδιοκτησιών -χου -θα δημιοοργηόούν κα:
μνεία αυτών χου *Ss χεριέλ-Souv στον κά·&ε συνιδιοκτήτη κα:
εκείνων χου -ύα μεταόιόαστούν σττον εργολάόο ή στους τρί
τους χου χυτός θχ υχοδείξει, γ) σχέδιο κανονισμού των σχέσΐων των συνδιοκτητών, δ) τα χ/αγκαία κατασκευαστικά σχε
διαγράμματα. ιδίως τοχογραφικό, χράσοψης και κάτοώης κά4ε ορόφου αχό το υχόγειο έως το δώμα, ε) σχέδιο του χινακα
κατχ/ομής των χοσοστών εξ’ αδιαιρέτου του κοινού ακινήτου
στις χωριστές ιδιοκτησίες χου -S-α δημισυργήόούν με την οι
κοδόμηση. με μνεία της αναλογίας κοινόχρηστων Λ δαχχ/ών
χου θα δασύνει κάύε χωριστή ιδιοκτησία, στ) έκ-δεση σχετ:κ,ά'με τη/ αξία κά-ύε ιδιοκτησίας χου ·5α χεριέλ-δει στους
συγκυρίους. συνολικά και για κάύ-ε συγκύριο χωριστά, καύως
και την τρέχουσα στη συγκεκριμένη χεριοχή χοσοστιαία αντιχαροχή. ζ) χιστοχοιητικό ιδιοκτησίας κα: όαρών του ακίνη
του και η) συμβολαιογραφική δήλωση του εργολάβου χου χροκειται να χναλάόε: τη/ οικοδόμηση, ότ: δέχετχ να οικοδο

