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ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ
Επί ηος, ππορ ηην Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,με απιθμ. ππωη. ειρ. 1811/23-4-2012,
από ηη Δ.Ε.Υ.Α. ςποβληθένηορ επωηήμαηορ.

ΔΡΩΣΑΣΑΗ:
Ση ηζρύεη όζνλ αθνξά ζηηο επζύλεο λένπ ηδηνθηήηε αθηλήηνπ αλαθνξηθά
κε ηηο νθεηιέο, πξνο ηε Γ.Δ.Τ.Α. ηνπ πδξνιήπηε πξώελ κηζζωηή απηνύ;

*****
Δπί ηνπ ωο άλω ππνβιεζέληνο εξωηήκαηνο έρω λα ζεκεηώζω ηα
αθόινπζα:
1. ύκθωλα κε ην α. 40 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Ύδξεπζεο
Γ.Δ.Τ.Α., «Για ηιρ κάθε είδοςρ οθειλέρ ππορ ηη Δ.Ε.Υ.Α. εςθύνονηαι από
κοινού και ειρ ολόκληπον έκαζηορ , ο εκάζηοηε ςδπολήπηηρ και ο
ιδιοκηήηηρ ηος ςδπεςόμενος ακινήηος…..
Ο ιδιοκηήηηρ ηος ακινήηος δηλώνει –με ηην αίηηζη παποσήρ νεπού επ’
ονόμαηι ηος ή με ιδιαίηεπη δήλωζη- όηι αποδέσεηαι ηοςρ όποςρ ηος
κανονιζμού και κάθε μελλονηική ηος ηποποποίηζη, ηιρ διαηάξειρ ηος
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Νόμος και όζοςρ άλλοςρ όποςρ θέζει ηο Δ.Σ. με απόθαζή ηος. Η δήλωζη
αςηή ηηπείηαι ζηα απσεία ηηρ Επισείπηζηρ μέσπιρ όηος ανηικαηαζηαθεί από
παπόμοια δήλωζη ηος νέος ιδιοκηήηη και αθοπά ηο μεηαξύ σπονικό
διάζηημα , απαιηείηαι δε για ηη ζύνδεζη ηηρ παποσήρ επ’ ονόμαηι άλλος
εκηόρ ηος ιδιοκηήηη.
Ο νέορ ιδιοκηήηηρ εςθύνεηαι και για ηα ππο ηηρ μεηαβίβαζηρ σπέη….».
ύκθωλα κε ην άξζξν 973 ΑΚ, «Δικαιώμαηα πος παπέσοςν εξοςζία
άμεζη και ενανηίον όλων πάνω ζηο ππάγμα (εμππάγμαηα δικαιώμαηα)
είναι η κςπιόηηηα, οι δοςλείερ, ηο ενέσςπο και η ςποθήκη».
Σα εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα από ηε θύζε ηνπο, έρνπλ νξηζκέλεο ηδηόηεηεο
νη νπνίεο είλαη δειωηηθέο ηεο θύζεο θαη έθηαζεο ηεο εμνπζίαο ηνπο. Ζ
δύλακε ηεο παξαθνινύζεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηα πεξηνξηζκέλα
εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα πάλω ζε πξάγκα θαη πάλω ζε δηθαίωκα,
ζεκαίλεη όηη ηα δηθαηώκαηα απηά αλαγθαίωο αθνινπζνύλ ηελ θπξηόηεηα
ή ην βεβαξεκέλν δηθαίωκα αληίζηνηρα, δειαδή ε λνκηθή θαηάζηαζε ηεο
θπξηόηεηαο ή ηνπ βεβαξεκέλνπ δηθαηώκαηνο δελ επεξεάδεη ηε λνκηθή
ππόζηαζή ηνπο (Αλαιπηηθή Δξκελεία Αζηηθνύ Κώδηθα- Βαζίιε
Βαζξαθνθνίιε, Β’ Σόκνο).
ύκθωλα κε ην άξζξν 1000 ΑΚ, «Ο κύπιορ ηος ππάγμαηορ, μποπεί,
εθόζον δεν πποζκπούει ζηο νόμο ή ζε δικαιώμαηα ηπίηων, να ηο διαθέηει
καη’ απέζκειαν και να αποκλείει κάθε ενέπγεια άλλος πάνω ζε αςηό».
Ωο δηθαηώκαηα ηξίηωλ λννύληαη, αθνύ ε δηάηαμε δελ θάλεη δηάθξηζε, ηα
πεξηνξηζκέλα εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα, όπωο νη δνπιείεο, ελέρπξν θαη
ππνζήθε, δειαδή όρη κόλν ηα πεξηνξηζηηθά ηεο εμνπζίαο δηάζεζεο ηνπ
πξάγκαηνο αιιά θαη ηα πεξηνξηζηηθά ηεο εμνπζίαο δηάζεζεο ηνπ
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δηθαηώκαηνο. Σα ελνρηθά δηθαηώκαηα, ηα νπνία δέζκεπζε ηεο
βνύιεζεο ηνπ νθεηιέηε-θπξίνπ δεκηνπξγνύλ θαη όρη εμνπζία πάλω
ζην πξάγκα, δελ επεξεάδνπλ ηελ θπξηόηεηα. Σόηε κόλν αληηηάζζεηαη
ηέηνην δηθαίωκα θαηά ηνπ θπξίνπ αλ απηό ζπλίζηαηαη απέλαληη ζηνλ
θύξην ζε άζθεζε λνκήο ή θαηνρήο ηνπ πξάγκαηνο, ηελ νπνία αζθεί ν
δηθαηνύρνο (ΑΚ 1095) (Αλαιπηηθή Δξκελεία Αζηηθνύ Κώδηθα- Βαζίιε
Βαζξαθνθνίιε, Β’ Σόκνο, ζει. 1423,1424).
Από όια ηα ωο άλω ζπλάγεηαη όηη, ηα δηθαηώκαηα ηα νπνία
παρακολουθούν ηελ θπξηόηεηα είλαη ΜΌΝΟ ΣΑ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΑ
δηθαηώκαηα, ήηνη ππνζήθε, ελέρπξν, δνπιείεο. Όζνλ αθνξά ζηα ελνρηθά
δηθαηώκαηα, απηά, αληηηάζζνληαη έλαληη ηνπ, κεηά ηε κεηαβίβαζε ηνπ
αθηλήηνπ, λένπ θπξίνπ κόλν εάλ ζπλίζηαληαη ζε άζθεζε λνκήο ή
θαηνρήο ηνπ πξάγκαηνο.
Δλ πξνθεηκέλω, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη, νη αμηώζεηο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.
από νθεηιέο ηνπ πδξνιήπηε - κηζζωηή αθηλήηνπ, όηαλ απηέο δελ έρνπλ
εμαζθαιηζηεί

κε

θάπνην

βάξνο

επί

ηνπ

αθηλήηνπ,

δελ

ην

παξαθνινπζνύλ κεηά ηε κεηαβίβαζή ηνπ, ζπληζηνύλ απιό ελνρηθό
δηθαίωκα απηήο, ην νπνίν, εθ ηεο θύζεώο ηνπ, δελ ζπλίζηαηαη ζε
άζθεζε λνκήο ή θαηνρήο επί ηνπ αθηλήηνπ θαη επνκέλωο δελ κπνξνύλ
λα αλαδεηεζνύλ από ηνλ θαιόπηζην λέν ηδηνθηήηε ηνπ.
πλαθόινπζα, ε Γ.Δ.Τ.Α. κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηηο ωο άλω νθεηιέο κόλν
από ηνπο αξρηθώο ππόρξενπο, ήηνη ηνλ πδξνιήπηε παιαηό κηζζωηή ηνπ
αθηλήηνπ θαη ηνλ πξώελ ηδηνθηήηε ηνπ θαη όρη από ηνλ λέν ηδηνθηήηε,
ελώ ε πεξί ηνπ αληηζέηνπ δηάηαμε ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Γ.Δ.Τ.Α., ωο
παξαβαίλνπζα ηνλ λόκν ζα πξέπεη λα κείλεη αλεθάξκνζηε.
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Αζήλα, 11-4-2012
Ο Γλωκνδνηώλ Γηθεγόξνο
Πάλνο Επγνύξεο
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