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A1 [Α1]. Σύμβολο που χαρακτηρίζει την ανώτερη 
ποιότητα σε σειρά ταξινόμησης που αναφέρεται 
στην ποιοτική διαβάθμιση ενός κριτηρίου ή ε-
νός χαρακτηριστικού. Ειδικότερα, στην περί-
πτωση της ναυτασφάλειας, η ποιοτική αυτή δια-
βάθμιση αναφέρεται στην ταξινόμηση ενός 
πλοίου όπως αυτό είναι καταγραμμένο στο νηο-
γνώμονα του ασφαλιστικού πρακτορείου Lloyds 
του Λονδίνου. Πιο συγκεκριμένα, ο κωδικός Α 
αναφέρεται στη γενική κατάσταση που βρίσκε-
ται το πλοίο, ενώ ο κωδικός 1 αναφέρεται στο 
είδος του εξοπλισμού που φέρει το πλοίο. 

A/A [Πάντοτε επιπλέον]. Συντομογραφία του 
όρου ενός ναυλοσύμφωνου «always afloat» (στην 
επιφάνεια της θάλασσας), που σημαίνει ότι το 
πλοίο δε θα προσεγγίσει σε λιμάνια ή σημεία 
φόρτωσης / εκφόρτωσης όπου τα νερά είναι α-
βαθή ή ο βυθός λασπώδης και κινδυνεύει να 
προσαράξει ή να αγγίξει το βυθό κατά τη διαδι-
κασία φόρτωσης και εκφόρτωσης. 

Ab Antecedente [Εκ προοιμίου]. 

Ab Antiquo [Παλαιόθεν]. 

Ab Initio [Εξ αρχής, Αναδρομικά]. Λατινικός 
όρος.  

Ab Intestato [Εξ αδιαθέτου διαδοχή]. Λατινικός 
όρος. Κληρονομικό Δίκαιο, άρθρο 1813 επ.ΑΚ. 
Η επαγωγή της κληρονομιάς σε πρόσωπα που 
προβλέπει ο Νόμος είτε όταν δεν υπάρχει δια-
θήκη, είτε όταν η διαδοχή από διαθήκη ματαιω-
θεί ολικά ή μερικά, είτε όταν με τη διαθήκη δια-
τεθεί περιοριστικά ένα μέρος μόνο από την 
κληρονομιά.  

Abact [Αποσπώ βίαια κινητή περιουσία]. Οικειο-
ποιούμαι με αθέμιτα μέσα κινητή περιουσία 
που δεν είναι στην κυριότητά μου. Υφαρπάζω 
με χρήση βίας. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης 
αναφορικά με την κλοπή ζώων. Στο σύγχρονο 
ελληνικό ποινικό δίκαιο, η αφαίρεση από τρίτο 
πρόσωπο ξένου κινητού πράγματος με τη χρήση 
βίας συνιστά την αντικειμενική υπόσταση του 
εγκλήματος της ληστείας και τιμωρείται σύμ-
φωνα με το άρθρο 380ΠΚ. 

Abaction [Βίαιη απόσπαση (κινητής περιουσί-
ας)]. Η αφαίρεση ξένης κινητής περιουσίας, η 
οποία γίνεται με αθέμιτα μέσα. Η υφαρπαγή με 
χρήση βίας, η κλοπή ζώων. Στο σύγχρονο ελλη-
νικό ποινικό δίκαιο, η οικειοποίηση ξένου κινη-
τού πράγματος που βρίσκεται στην κατοχή 

άλλου με τη χρήση βίας είναι πράξη που πληροί 
την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος 
της ληστείας και τιμωρείται σύμφωνα με το 
άρθρο 380ΠΚ.  

Abactor [Αυτός που αποσπά βίαια κινητή πε-
ριουσία]. Το πρόσωπο που υφαρπάζει με τη 
χρήση βίας ξένη κινητή περιουσία, ο κλέφτης 
ζώων. Στο ελληνικό ποινικό δίκαιο, πρόκειται 
για το δράστη του εγκλήματος της ληστείας, ο 
οποίος αφαιρεί από τρίτο με τη χρήση βίας ξένο 
κινητό πράγμα (που δεν είναι στην κατοχή του) 
με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παρανόμως και τι-
μωρείται σύμφωνα με το άρθρο 380ΠΚ. 

Abalienate [Απαλλοτριώνω]. Μεταβιβάζω την 
κυριότητα σε περιουσιακά στοιχεία, εκχωρώ, 
παραχωρώ το δικαίωμα της κυριότητας σε τρί-
το. Στο ελληνικό δίκαιο, η απαλλοτρίωση συν-
δέεται με την αφαίρεση ιδιοκτησίας από κά-
ποιον, με ή χωρίς τη θέληση αυτού. Η αναγκα-
στική απαλλοτρίωση επιτρέπεται μόνο εφόσον 
γίνεται για δημόσια ωφέλεια (άρθρο 17§2Σ), ε-
νώ η απαλλοτρίωση με τη θέληση του δικαιού-
χου εντοπίζεται στις διατάξεις του ΑΚ που ρυθ-
μίζουν τη μεταβίβαση κυριότητας (1033ΑΚ 
κ.επ.). 

Abalienation [Απαλλοτρίωση]. Η έναντι ανταλ-
λάγματος αναγκαστική αφαίρεση της ιδιοκτησί-
ας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, με 
σκοπό την εξυπηρέτηση δημόσιας ωφέλειας. Η 
αναγκαστική απαλλοτρίωση αποτελεί περιορι-
σμό του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώ-
ματος της ιδιοκτησίας και προβλέπεται από το 
άρθρο 17 παρ. 2 του ελληνικού Συντάγματος.  

Abandon [Εγκαταλείπω]. Υποχωρώ, παραιτού-
μαι, παρατάω. Στο ελληνικό δίκαιο, ο όρος χρη-
σιμοποιείται αναφορικά με το έγκλημα της ε-
γκατάλειψης τέκνου (από πρόσωπο με ιδιαίτερη 
νομική υποχρέωση-άρθρο 15ΠΚ) και γενικότε-
ρα της έκθεσης προσώπου κατά τρόπο που το 
καθιστά αβοήθητο (άρθρο 306ΠΚ) καθώς επί-
σης και με την εγκατάλειψη εγκύου (άρθρο 
359ΠΚ). 

Abandon [Αποποιούμαι, εγκαταλείπω, παραιτού-
μαι]. Αναφέρεται στην περίπτωση εγκατάλει-
ψης - παραίτησης από ένα δικαίωμα που θα 
μπορούσαμε να ασκήσουμε αν το επιθυμούσα-
με. Παράδειγμα τέτοιας αποποίησης δικαιώμα-
τος είναι η άρνηση ενός μετόχου να συμμετά-
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σχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που κά-
νει η εταιρεία του. 

Abandoned Application [Εγκαταλελειμμένη αί-
τηση]. Αίτηση για την κατοχύρωση δικαιώμα-
τος ευρεσιτεχνίας ή σήματος, η οποία, για ο-
ποιονδήποτε λόγο, εγκαταλείφθηκε. 

Abandoned Experiment [Εγκαταλελειμμένο πεί-
ραμα]. Ευρεσιτεχνίες. Αποτυχημένη απόπειρα 
βιομηχανικής εφαρμογής εφεύρεσης. Σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του Ν.1733/1987, θετική προϋ-
πόθεση της απονομής δικαιώματος ευρεσιτεχνί-
ας αποτελεί η εφεύρεση να είναι νέα, να εμπε-
ριέχει εφευρετική δραστηριότητα και να είναι ε-
πιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής.  

Abandoned Invention [Εγκαταλελειμμένη εφεύ-
ρεση]. Εγκαταλελειμμένη θεωρείται μία εφεύ-
ρεση όταν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα α-
πό την ολοκλήρωσή της, δεν έχει γίνει καμία ε-
νέργεια εκ μέρους του εφευρέτη της να δημο-
σιοποιηθεί ή να κατοχυρωθεί αυτή σύμφωνα με 
το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Abandoned Property [Εγκαταλειφθήσα περιου-
σία]. Περιουσία την οποία ο κληρονόμος απο-
ποιείται. Η αποποίηση γίνεται σε τέσσερις μή-
νες από την επαγωγή της κληρονομίας (άρθρο 
1847ΑΚ). 

Abandoned Trademark [Εμπορικό σήμα εγκα-
ταλελειμμένο]. Σήμα, ο δικαιούχος του οποίου 
δεν κάνει ουσιαστική χρήση του για τα προϊό-
ντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες είχε καταχω-
ρηθεί, διέκοψε τη χρήση του για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα ή σήμα το οποίο απώλεσε τη δια-
κριτική του ικανότητα. Σύμφωνα με το ελληνι-
κό δίκαιο, η εγκατάλειψη του σήματος μπορεί 
να οδηγήσει στη διαγραφή του.  

Abandonee [Ο υπέρ ου η εκχώρηση]. Το πρόσω-
πο υπέρ του οποίου έχει γίνει μεταβίβαση κά-
ποιου δικαιώματος ή παραχώρηση περιουσια-
κού στοιχείου. Ο δικαιούχος εκχώρησης. (Αγγλ. 
Δίκ.). Στο ελληνικό δίκαιο, ο όρος αναφέρεται 
στο πρόσωπο που γίνεται φορέας δικαιώματος 
ως αποτέλεσμα της παραχώρησης/μεταβίβασης 
αυτού από τον αρχικό δικαιούχο. Χρησιμοποιεί-
ται κυρίως στις ασφάλειες μεταφοράς.  

Abandonment [Εγκατάλειψη]. 1. Οικογενειακό 
Δίκαιο, άρθρο 1439ΑΚ. Η παραβίαση της αμοι-
βαίας υποχρέωσης που έχουν οι σύζυγοι για 
συμβίωση βάσει του άρθρου 1386ΑΚ. Η εγκα-
τάλειψη του συζύγου αποτελεί μαχητό τεκμήριο 
ισχυρού κλονισμού των σχέσεων των συζύγων. 
2. Εμπράγματο Δίκαιο. Η εγκατάλειψη της νο-
μής με σκοπό παραίτησης από την κυριότητα 
καθιστά το κινητό ή ακίνητο πράγμα αδέσποτο, 
άρθρα 1076, 972ΑΚ.  

Abandonment [Παραίτηση]. Η εκούσια και ορι-
στική εγκατάλειψη προβλεπομένου από το Νό-
μο δικαιώματος π.χ. παραίτηση από το δικαίω-
μα της αγωγής, άρθρο 296ΚΠολΔ, παραίτηση 
του δικαιούχου από αγωγή για ακύρωση δικαιο-
πραξίας, άρθρο 156ΑΚ.  

Abandonment Clause [Ρήτρα εγκατάλειψης]. 
Είναι όρος που μπαίνει πολλές φορές σε ναυτα-
σφαλιστικά συμβόλαια και προκαθορίζει κά-
ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο για τον 

ασφαλιστή όσο και για τον ασφαλισμένο στην 
περίπτωση που το πλοίο υποστεί σημαντική ζη-
μιά (στο συμβόλαιο καθορίζεται φυσικά και η 
έννοια της σημαντικής ζημιάς). Πιο συγκεκρι-
μένα, στην περίπτωση που συμβεί κάποιο τέ-
τοιο γεγονός μπορεί ο ασφαλισμένος να εγκα-
ταλείψει το πλοίο εκχωρώντας την κυριότητά 
του στον ασφαλιστή λαμβάνοντας όμως αποζη-
μίωση για τη συνολική αξία του πλοίου ανεξάρ-
τητα από το μέγεθος της καταστροφής. 

Abandonment Of Contest [Παραίτηση αγωγής 
διεκδίκησης ευρεσιτεχνίας]. Η ρητή παραίτηση 
από την αγωγή διεκδίκησης διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας, που στο ελληνικό Δίκαιο διέπεται από 
το άρθρο 6 παρ.9 επ. του Ν.1733/1987.  

Abandonment Οf Cargo [Εγκατάλειψη του φορ-
τίου]. Είναι όρος που μπαίνει πολλές φορές σε 
ναυτασφαλιστικά συμβόλαια και αναφέρεται σε 
ένα δικαίωμα του ασφαλισμένου να διεκδικήσει 
αποζημίωση για τη συνολική αξία του εμπορεύ-
ματος που μεταφέρει ένα πλοίο αφού κάνει μια 
δήλωση προς τον ασφαλιστή του ότι εγκαταλεί-
πει το φορτίο εξαιτίας λόγω ολικής καταστρο-
φής του. 

Abatable [Ο επιδεκτικός αποκατάστασης]. Αυτός 
που δύναται να μειωθεί, ο μετριάσιμος. Στο ελ-
ληνικό αστικό εμπράγματο δίκαιο, ο όρος χρη-
σιμοποιείται αναφορικά με την προσβολή ενός 
δικαιώματος και τη δυνατότητα άρσης και απο-
κατάστασης αυτής (σύμφωνα με τις διατάξεις 
για προστασία του οικείου εμπράγματου δι-
καιώματος/σχέσης). Συνδέεται επίσης και με το 
νόμο που ενδέχεται να καταργηθεί στο μέλλον. 

Abatable Nuisance [Διατάραξη δεκτική κατα-
στολής]. Διατάραξη η οποία δύναται να παύσει 
εάν λάβει χώρα επέμβαση των αρμοδίων αρ-
χών. Η διατάραξη αυτή είναι υπό τους όρους 
αυτούς ελεγχόμενη με την έννοια ότι δύναται 
να τερματισθεί άμεσα εφόσον ενεργοποιηθούν 
οι σχετικές αρχές του κράτους. Παράδειγμα τα 
άρθρα 166 και 431 ΠΚ. 

Abate [Αποκαθιστώ]. Μετριάζω, καταλαγιάζω, 
περιορίζω, καταστέλλω. Στο ελληνικό αστικό ε-
μπράγματο δίκαιο, ο όρος συνδέεται με την 
άρση της προσβολής ενός δικαιώματος. Ειδικό-
τερα, η άσκηση αγωγών για την ένδικη προστα-
σία του εμπράγματου δικαιώματος της κυριότη-
τας και της νομής και κατοχής (διεκδικητική α-
γωγή, αγωγή διαταράξεως, αποβολής κτλ.) έχει 
ως αίτημα την άρση της προσβολής και την πα-
ράλειψή της στο μέλλον ή και την αποζημίωση 
για την αποκατάσταση αυτής.  

Abatement [Άρση προσβολής]. Κατά το ελληνι-
κό Δίκαιο στον όρο εντάσσεται και η άρση προ-
σβολής που συνίσταται στην αποκατάσταση της 
κατάστασης που υπήρχε πριν την επιγενόμενη 
προσβολή. Την αξίωση για άρση της προσβο-
λής επιφυλάσσει ο Νόμος σε όποιον είναι ο νό-
μιμος φορέας του δικαιώματος, π.χ. προσβολή 
της προσωπικότητας, άρθρο 57ΑΚ.  

Abatement [Μείωση αξιώσεως]. Κατά το ελληνι-
κό Δίκαιο στον όρο εντάσσεται και ο μετρια-
σμός της αξιώσεως, ώστε αυτή να ανταποκρίνε-
ται στα πράγματα. Το δικαίωμα να ζητήσει τη 

Abandon  
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μείωση της αξιώσεως του πωλητή έχει π.χ. ο α-
γοραστής, σε περίπτωση ευθύνης του πωλητή 
για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνο-
μολογημένης ιδιότητας, άρθρο 540ΑΚ.  

Abatement Clause [Ρήτρα ακύρωσης]. Είναι 
όρος που μπαίνει πολλές φορές σε συμβόλαια 
μίσθωσης ακινήτων, ο οποίος δίνει το δικαίωμα 
στον ενοικιαστή να μην πληρώνει το ενοίκιο 
στην περίπτωση που δεν μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει το ακίνητο - και για όσο διάστημα δεν 
μπορεί να το χρησιμοποιεί - εξαιτίας κάποιας 
καταστροφής είτε ρητά αναφερόμενης στο συμ-
βόλαιο (σεισμός, πλημμύρα, φωτιά, κλπ.) είτε 
όχι. 

Abator [Αποκαθιστών την προσβληθείσα νομή]. 
Εμπράγματο Δίκαιο. Ο ΑΚ προβλέπει και την 
αυτοδύναμη προστασία της νομής, άρθρα 985, 
986ΑΚ. Το δικαίωμα της αυτοδύναμης προστα-
σίας έχουν ο προσβληθείς νομέας, ο διάδοχος 
του προσβληθέντος, ο νόμιμος αντιπρόσωπός 
του και ο βοηθός νομής.  

Abator [Καταπατητής]. Το πρόσωπο που κατα-
λαμβάνει αυθαίρετα ξένη ιδιοκτησία.  

Abator [Προσβάλλων τη νομή]. Εμπράγματο Δί-
καιο. Το πρόσωπο που παράνομα και χωρίς τη 
θέληση του νομέα, τον αποβάλλει από το πράγ-
μα ή διαταράσσει τη φυσική εξουσίασή του πά-
νω στο πράγμα, άρθρο 984ΑΚ.  

Abbess [Ηγουμένη, Αβάισσα]. Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο. Η διοικητική και πνευματική κεφαλή 
του ορθόδοξου ή αντίστοιχα ρωμαιοκαθολικού 
γυναικείου μοναστηριού.  

Abbey [Μοναστήρι, Αβαείο]. Συγκρότημα κτιρί-
ων που κατοικείται από μοναχούς και διοικείται 
από ηγούμενο ή ηγουμένη και αβά ή αβάισσα 
αντίστοιχα.  

Abbey Land [Εκκλησιαστική περιουσία].  

Abbot [Ηγούμενος ή Αβάς]. Η διοικητική και 
πνευματική κεφαλή του ορθόδοξου ή αντίστοι-
χα ρωμαιοκαθολικού ανδρικού μοναστηριού.  

Abbroachment [Προαγορά εμπορευμάτων σε 
χονδρική τιμή]. (Ιστορ. Αγγλ. Δίκ.). 

Abdication [Παραίτηση από αξίωμα ή προνό-
μιο]. 

Abduction [Απαγωγή]. Η με τη βία ή με τη θέ-
λησή του αρπαγή προσώπου από τον τόπο που 
αυτό διαμένει. Αρπαγή ανηλίκου είναι η αφαί-
ρεσή του από τα πρόσωπα του άρθρου 324ΠΚ. 
Ακούσια ή εκούσια απαγωγή γυναίκας είναι η 
με σκοπό το γάμο ή την ακολασία απαγωγή ή 
κατακράτησή της, χωρίς ή με τη θέλησή της α-
ντίστοιχα, άρθρο 327, 328ΠΚ.  

Abearance [Συμπεριφορά, Διαγωγή]. Στο ελληνι-
κό δίκαιο η συμπεριφορά - διαγωγή παίζει καί-
ριο ρόλο στο Ποινικό κυρίως Δίκαιο, π.χ. για τη 
χορήγηση υπό όρους απόλυσης σε κατάδικο, 
άρθρο 106ΠΚ ή ως ελαφρυντική περίσταση που 
προσμετράται κατά την επιμέτρηση της ποινής, 
άρθρο 84ΠΚ.  

Aberent Murder [Ειδεχθής φόνος]. Η ανθρωπο-
κτονία που γίνεται κάτω από συνθήκες που 
προκαλούν το αίσθημα της ειδέχθειας, της φρί-
κης, της απόκρουσης. Στο ελληνικό ποινικό δί-

καιο, η ανθρωποκτονία τιμωρείται σύμφωνα με 
τα άρθρα 299ΠΚ κ.επ., ενώ οι ιδιαίτερες συνθή-
κες κάτω από τις οποίες τελείται συνδέονται με 
την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος 
και κατ’επέκταση με τον καταλογισμό της πρά-
ξης στο δράση και την επιβολή της ποινής. 

Aberrant Behavior [Συμπεριφορά άνευ προμε-
λέτης]. (Αγγλ. Όρος). Κατά το ελληνικό Δίκαιο, 
η διαπίστωση της έλλειψης αμέλειας ή της απε-
ρισκεψίας, οδηγεί σε επιεικέστερο χαρακτηρι-
σμό της υπό κρίση πράξης.  

Abet [Υποκινώ, Υποβοηθώ]. Ενθαρρύνω τη διά-
πραξη αξιόποινης πράξης. 

Abetment [Ηθική αυτουργία]. Η παρακίνηση που 
γίνεται με πρόθεση και η οποία προκαλεί σε 
τρίτον την απόφαση να τελέσει άδικη πράξη, η 
οποία συνιστά έγκλημα, η παρότρυνση σε τέλε-
ση εγκλήματος. Στο ελληνικό ποινικό δίκαιο, η 
ηθική αυτουργία αποτελεί (βαριά) μορφή συμ-
μετοχής στο έγκλημα, η οποία τιμωρείται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις 46 και 48ΠΚ, ενώ στον 
ηθικό αυτουργό επιβάλλεται ποινή ίδια με αυτή 
του αυτουργού. 

Abettator [Ηθικός αυτουργός]. Αυτός που με 
πρόθεση προκαλεί στον αυτουργό ενός εγκλή-
ματος την απόφαση να προβεί στην τέλεσή του, 
το πρόσωπο που κατευθύνει ηθικά ή ψυχολογι-
κά το δράστη στην τέλεση του εγκλήματος. Ο 
ηθικός αυτουργός ενός εγκλήματος, ή αλλιώς 
προβοκάτορας (agent provocateur), θεωρείται 
συμμέτοχος στην αξιόποινη πράξη και τιμωρεί-
ται με την ποινή του αυτουργού, σύμφωνα με 
τα άρθρα 46 και 48ΠΚ. 

Abettor [Άμεσος συνεργός]. Ποινικό Δίκαιο. 
(Αγγλ. Όρος). Κατά το ελληνικό Δίκαιο, στον 
όρο εντάσσεται και το πρόσωπο που με πρόθε-
ση παρέσχε άμεση συνδρομή στο δράστη κατά 
τη διάρκεια διάπραξης άδικης πράξης και στην 
εκτέλεση της κύριας πράξης. Ο άμεσος συνερ-
γός τιμωρείται με την ποινή του αυτουργού, 
άρθρο 46, παρ.1 εδ β’ΠΚ.  

Abettor [Απλός συνεργός]. Ποινικό Δίκαιο. 
(Αγγλ. Όρος). Κατά το ελληνικό Δίκαιο, στον 
όρο εντάσσεται και το πρόσωπο που παρέσχε 
με πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή 
πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της 
άδικης πράξης που διέπραξε. Ο απλός συνεργός 
τιμωρείται ως συνεργός με ποινή ελαττωμένη, 
άρθρο 47ΠΚ.  

Abettor [Ηθικός αυτουργός]. Ποινικό Δίκαιο. 
(Αγγλ. Όρος). Κατά το ελληνικό Δίκαιο, στον 
όρο εντάσσεται και το πρόσωπο που με πρόθε-
ση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτε-
λέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. Ο ηθικός 
αυτουργός τιμωρείται με την ποινή του αυτουρ-
γού, άρθρο 46, παρ. 1 εδ.α’ΠΚ.  

Abeyance [Εκκρεμότητα]. Το να μην είναι κάτι 
αποπερατωμένο, η προσωρινή παύση δικαστι-
κών και όχι μόνο ενεργειών.  

Abeyance [Σχολάζουσα κληρονομιά]. Κληρονο-
μικό Δίκαιο, άρθρο 1865ΑΚ. Η κληρονομιά 
σχολάζει, όταν ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή 
δεν είναι βέβαιο αν αποδέχτηκε την κληρονομιά 
ή είναι προσωρινός, δηλ. δεν έχει χάσει ακόμα 

Abettor  


