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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
Αθέμιτος Ανταγωνισμός ‐ Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων 
Δικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθμός απόφασης: 2331 
Έτος: 2007 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Αθέμιτος ανταγωνισμός. Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων. 
‐  Από  τη  διάταξη  του  άρθρου  1  του  Ν.  146/1914  "Περί  αθεμίτου  ανταγωνισμού" 
σαφώς  προκύπτει  ότι  ουσιώδες  στοιχείο  για  τη  θεμελίωση  της  αξίωσης  προς 
παράλειψη  πράξης  που  φέρεται  ότι  συνιστά  τον  αθέμιτο  ανταγωνισμό  είναι  το  να 
εκτελείται η πράξη αυτή με σκοπό τον ανταγωνισμό εμπορίου που άλλος ασκεί και 
να αντίκειται στα  χρηστά ήθη.  Κριτήριο  για  τα  τελευταία  χρησιμεύουν οι  ιδέες  του 
κοινωνικού  ανθρώπου  που  σκέπτεται  κατά  τη  γενική  αντίληψη  χρηστώς  και 
εμφρόνως. Εκτός από τη γενική ρήτρα του άρθρου 1 του Ν. 146/1914 περί αθεμίτου 
ανταγωνισμού και τις υπόλοιπες διατάξεις του ίδιου νόμου, υπάρχουν και άλλες έξω 
από το νόμο αυτόν που επίσης ρυθμίζουν την επαγγελματική δραστηριότητα, όπως 
π.χ. ο ΑΝ 1998/1939 "Περί σημάτων" όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από 
το Ν. 3205/1955 και ο Ν. 2239/1994, που προστατεύουν το διακριτικό γνώρισμα μιας 
επιχείρησης,  με  το  οποίο  έχει  καθιερωθεί  στην  αγορά  και  ο  δικαιούχος  έχει  το 
δικαίωμα  να  το  κατοχυρώσει ώστε  να μη  έχει  δικαίωμα  να  το  χρησιμοποιεί  άλλος. 
Κατά  το  άρθρο  13  παρ.  1  του  Ν.  146/1914,  όποιος  στις  συναλλαγές  κάνει  χρήση 
ιδιαιτέρου  διακριτικού  γνωρίσματος  καταστήματος  ή  βιομηχανικής  επιχείρησης  ή 
εντύπου κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με το ιδιαίτερο διακριτικό 
γνώρισμα  που  άλλος  νόμιμα  μεταχειρίζεται,  μπορεί  από  τον  τελευταίο  να 
υποχρεωθεί  σε  παράλειψη.  Επίσης,  γεννιέται  το  δικαίωμα  αποζημίωσης  υπέρ  του 
ζημιωθέντος  εκ  της  προσβολής,  ήτοι  της  αποκατάστασης  της  ζημίας  που  υπέστη  ο 
δικαιούχος  εκ  της  παράνομης  χρήσης  του  ιδιαιτέρου  γνωρίσματος  της  επιχείρησης 
του.  Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των άρθρων  13  παρ. 1, 14  παρ. 2  του  ίδιου  νόμου, 
απαγορεύεται η χρησιμοποίηση διακριτικού γνωρίσματος εμπορικής ή βιομηχανικής 
επιχείρησης  κατά  τρόπο  που  μπορεί  να  προκαλέσει  σύγχυση  προς  το  διακριτικό 
γνώρισμα  το  οποίο  άλλη  όμοια  επιχείρηση  χρησιμοποιεί.  Για  την  προστασία  του 
δικαιούχου  διακριτικού  γνωρίσματος  επιχείρησης  από  προσβολές  τρίτων  δεν 
απαιτείται  ο  προσβολέας  να  ενεργεί  με  υπαιτιότητα  και  ιδίως  με  πρόθεση  να 
προκαλέσει  σύγχυση,  αλλά  αρκεί  ότι  γίνεται  χρήση  του  διακριτικού  γνωρίσματος 
κατά  τρόπο  που  αντικειμενικά  μπορεί  να  προκαλέσει  σύγχυση.  Κίνδυνος  σύγχυσης 
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υπάρχει  όταν  είναι  πιθανόν  να  δημιουργηθεί  παραπλάνηση στους  καταναλωτικούς 
κύκλους  είτε  ως  προς  τα  διακριτικά  γνωρίσματα  είτε  ως  προς  την  προέλευση  των 
προϊόντων  είτε  ως  προς  την  ταυτότητα  της  επιχείρησης  είτε  ως  προς  την  ύπαρξη 
συνεργασίας  μεταξύ  των  δύο  επιχειρήσεων.  Δεν  απαιτείται  να  υπάρχει  κίνδυνος 
πρόκλησης  παραπλάνησης  στην  πλειονότητα  των  καταναλωτών  ή  των 
συναλλασσομένων και αρκεί και σε ένα ασήμαντο τμήμα απ΄ αυτούς αλλά να είναι 
εμπορικά αξιόλογο. Πάντως,  λαμβάνεται υπόψη η εντύπωση που προκαλείται στον 
μέσο καταναλωτή ή συναλλασσόμενο  (Ρόκας, σ. 139, 141, Αλεξανδρίδου, σ. 69, 70). 
Ουσιώδης  προϋπόθεση  για  την  ύπαρξη  ανταγωνισμού  είναι  η  ύπαρξη  του  αυτού 
κύκλου πελατών (Ρόκας σ. 36, Αλεξανδρίδου, Αθέμιτος ανταγωνισμός και προστασία 
του  καταναλωτή  σ.  73).  Τα  μέσα  προστασία  συνίστανται  στο  δικαίωμα  του 
προσβληθέντος  να  απαιτήσει  την  άρση  της  προσβολής  και  την  παράλειψη  της  στο 
μέλλον με τακτική αγωγή, αυτός δε που έχει την αξίωση αυτή έχει και δικαίωμα να 
ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682, 731, 732, 947 του ΚΠολΔ) για την 
απαγόρευση της χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος και την αφαίρεση της σχετικής 
πινακίδας (Βλ. ΑΠ 1123/2002, ΑΠ 1314/2001, ΑΠ 1015/2005, ΕφΧαν 581/2005, Ρόκας, 
σ. 50, Τζίφρας, Ασφαλιστικά μέτρα, έκδ. 1980, σ. 266). 
Διατάξεις:  
Νόμοι: 146/1914 άρθ. 1, 13, 14, 
ΑΝ: 1998/1939, 3205/1955, 2239/1994, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕπισκΕΔ 2008, σελίδα 129, σχολιασμός Κωνσταντίνος Παμπούκης 

 
Αξιόγραφα ‐ Επιταγή 
Δικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθμός απόφασης: 807 
Έτος: 2007 
Σύντομη περίληψη: ‐ Ενεχύραση επιταγής. 
‐  Κατά  το  άρθρο  1251  του  ΑΚ  για  την  ενεχύραση  τίτλου  σε  διαταγή  αρκεί 
οπισθογράφησή  του  σε  διαταγή  του  δανειστή,  χωρίς  να  απαιτείται  άλλη  έγγραφη 
συμφωνία, κατά δε το άρθρο 1255 παρ. 1 εδ. α του ίδιου Κώδικα, αν αντικείμενο του 
ενεχύρου  είναι  τίτλος σε  διαταγή,  ο  ενεχυρούχος δανειστής  έχει  δικαίωμα  να  (τον) 
εισπράξει  μόνος  και  αν  ακόμη  δεν  έληξε  το  ασφαλιζόμενο  χρέος.  Εξάλλου,  η 
ενεχύραση των τίτλων σε διαταγή με οπισθογράφησή και παράδοση είχε θεσπισθεί 
ως  ειδικός  τρόπος  ενεχυράσεως,  για  ορισμένες  ανώνυμες  εταιρίες  και  προς 
ασφάλεια ορισμένων απαιτήσεων τους, με το άρθρο 38 του ΝΔ 17.7/13.8.1923 "περί 
ειδικών  διατάξεων  επί  ανωνύμων  εταιριών",  που  εξακολουθεί  να  ισχύει  κατά  το 
άρθρο 41 παρ. 1 του ΕισΝΑΚ, και ορίζει ότι, εάν αντικείμενο της ενεχυριάσεως είναι 
δικαιόγραφο σε διαταγή, η ενεχυρίαση γίνεται με οπισθογράφησή αυτού σε διαταγή 
της πιστώτριας, μη απαιτουμένης άλλης εγγράφου συμβάσεως ενεχυράσεως. Από τις 
διατάξεις  αυτές  προκύπτει  ότι  για  την  ενεχύραση  τίτλου  σε  διαταγή  αρκεί  η 
οπισθογράφησή  αυτού  σε  διαταγή  του  δανειστή,  χωρίς  να  απαιτείται  άλλη 
διατύπωση,  δεν  αποκλείεται  δε  η  επιλογή  του  κοινού  τρόπου  ενεχυράσεως  της 
απαιτήσεως  με  την  τήρηση  των  διατυπώσεων  των  άρθρων  1247  και  1248  του  ΑΚ. 
Μεταξύ  των  τίτλων  σε  διαταγή  που  ενεχυράζονται  με  οπισθογράφησή  κατά  τη 
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διάταξη του άρθρου 1251  του ΑΚ είναι και η επιταγή,  καθόσον από την μη ύπαρξη 
στο  Ν.  5960/1933  "περί  επιταγής"  αντίστοιχης  διάταξης  του  άρθρου  19  του  Ν. 
5325/1932,  με  την  οποία  προβλέπεται  η  οπισθογράφησή  λόγω  ενεχύρου  των 
συναλλαγματικών και των γραμματίων εις διαταγήν (βλ. άρθρο 77 Ν. 5325/1932), δεν 
μπορεί να συναχθεί ότι θεσπίζεται για την επιταγή σχετική απαγόρευση. Εξάλλου, και 
από τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1  του Ν. 1957/1991, με την οποία επιβάλλεται 
τέλος  χαρτοσήμου  στις  "επιταγές,  που  προσκομίζονται  στις  τράπεζες  για  είσπραξη, 
ενεχυρίαση  ή  φύλαξη",  προκύπτει  ότι  θεωρείται  δεδομένη  η  νομιμότητα  της 
ενεχυράσεως της τραπεζικής επιταγής (ΑΠ 269/2001 ΕπισκΕΔ 2001 661). 
Διατάξεις:  
ΑΚ: 1247, 1248, 1251, 1255,  
ΕισΝΑΚ: 41, 
Νόμοι: 5960/1933, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕπισκΕΔ 2008, σελίδα 87, σχολιασμός Καλλιόπη Μήτκα 

 
Αξιόγραφα ‐ Επιταγή 
Δικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθμός απόφασης: 850 
Έτος: 2007 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Επιταγή. Ανακοπή. Ένσταση αδικαιολόγητου πλουτισμού. Κακή 
πίστη κομιστή. 
‐  Όπως  προκύπτει  από  τις  διατάξεις  των  άρθρων  1,  12  παρ.  1,  14,  22  και  28  Ν. 
5960/1933, η ελαττωματική βασική σχέση δεν επιδρά μεν στο κύρος της υποχρέωσης 
από  την  επιταγή,  γεννά  όμως  απαίτηση  για  απόδοση  του  αδικαιολογήτου 
πλουτισμού,  η  οποία  μπορεί  να  προβληθεί  με  την  ανακοπή  κατά  της  διαταγής 
πληρωμής που εκδόθηκε με βάση την επιταγή. Με την ανακοπή αυτή, ειδικότερα, ο 
εκδότης μπορεί να αντιτάξει το γεγονός ότι ο κομιστής της επιταγής, κατά του οποίου 
στρέφεται  η  ανακοπή,  απέκτησε  περιουσιακό  στοιχείο  με  το  οποίο  πλούτισε 
αδικαιολόγητα  σε  βάρος  του  καινά  αντισταθεί  έτσι  στην  ενάσκηση  του  από  την 
επιταγή δικαιώματος. Εάν όμως ο κομιστής της επιταγής, μετά του οποίου υφίσταται 
η ελαττωματική βασική σχέση, μεταβίβασε αυτή προς τρίτο με οπισθογράφηση, τότε 
την ανωτέρω ένσταση μπορεί να προτείνει ο υπόχρεος από την επιταγή εκδότης κατά 
του  νέου  κομιστή,  ο  οποίος  εξέδωσε  τη  διαταγή  πληρωμής,  μόνο  αν  ο  τελευταίος 
κατά  τον  χρόνο  κτήσης  της  επιταγής  γνώριζε  την  ύπαρξη  της  παραπάνω  ένστασης 
κατά του προηγουμένου κομιστή  (εκδότη του τίτλου) και ενήργησε προς βλάβη του 
οφειλέτη  (ΑΠ 1128/1994  ΕλΔνη 37.646, ΑΠ 482/1990 ΝοΒ 39.923,  ΕφΑθ 8060/1999 
ΕλΔνη 41.491, ΕφΠειρ 993/1996 Αρμ 52.182 και ΕφΑθ 2225/1979 ΝοΒ 28.292). Για να 
είναι επομένως δυνατή η προβολή της ένστασης αυτής με απαλλακτική ενέργεια, δεν 
πρέπει  ο  τρίτος  κομιστής  να  είναι  κακόπιστος.  Η  κακή  πίστη  έχει  εξειδικευμένο 
περιεχόμενο  και απαρτίζεται συγκεκριμένα από δύο στοιχεία,  που  είναι αυτονόητο 
ότι  πρέπει  να  συντρέχουν  για  να  συγκροτηθεί  η  ζητούμενη  έννοια.  Ειδικότερα 
απαιτείται: α) ο κομιστής να γνώριζε κατά τον χρόνο που αποκτούσε την επιταγή την 
ύπαρξη  των πραγματικών  γεγονότων που μπορούσε  να αντιτάξει  ο οφειλέτης  κατά 
του πρώτου δικαιούχου και, επίσης, ότι τα πραγματικά αυτά περιστατικά συνιστούν 
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ένσταση  και  β)  να  ενήργησε  προς  βλάβη  του  οφειλέτη.  Ενέργεια  προς  βλάβη  του 
οφειλέτη υπάρχει όταν ο κομιστής είχε τη συνείδηση, ότι με την απόκτηση του τίτλου 
ήταν  δυνατόν  να  ματαιωθεί  η  προβολή  της  ένστασης  αυτής  από  τον  οφειλέτη,  με 
συνέπεια  φυσικά  να  οδηγηθεί  ο  τελευταίος  στην  πληρωμή  της  επιταγής,  η  οποία 
(πληρωμή)  χωρίς  τη  μεταβίβαση  αυτή  δεν  θα  γινόταν.  Για  να  πραγματοποιηθεί  το 
περιεχόμενο του στοιχείου αυτού, δεν αρκεί απλή πιθανολόγηση της βλάβης, αφού η 
καλή  πίστη  τεκμαίρεται  στις  συναλλαγές,  αλλά  πρέπει  να  υπάρχει  συνείδηση  της 
βλάβης, δηλαδή γνώση του δυνατού αυτής  (ΑΠ 8/1994 ΝοΒ 42.1144). Η κακή πίστη 
του κομιστή πρέπει να υπάρχει κατά την κτήση της επιταγής και ουδεμία επίδραση 
ασκεί  η  μεταγενέστερη  γνώση  του  (ΑΠ  370/1993  ΕλΔνη  35.397,  ΕφΑθ  446/1999 
ΕλΔνη 40.1137), δηλαδή, ο κομιστής έχει υπέρ αυτού το απρόβλητο των ενστάσεων, 
ακόμη και αν μεταγενέστερα έμαθε την ύπαρξη της ένστασης ή συνειδητοποίησε τη 
βλάβη του οφειλέτη. 
Διατάξεις:  
Νόμοι: 5960/1933 άρθ. 1, 12, 14, 22, 28, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕπισκΕΔ 2008, σελίδα 95, σχολιασμός Α.Δ.Μ.  

 
Αξιόγραφα ‐ Επιταγή 
Δικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθμός απόφασης: 1295 
Έτος: 2007 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Πληρωμή επιταγών. 
‐ Κατ΄ άρθρο 34 Ν. 5960/1933, ο πληρωτής της επιταγής δύναται να απαιτήσει να του 
εγχειρισθεί  αυτή  ή  να  του  δοθεί  εξοφλητική  απόδειξη,  όπως  συμβαίνει  στην 
πρακτική των σχετικών συναλλαγών. 
Διατάξεις:  
Νόμοι: 5960/1933 άρθ. 34, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕπισκΕΔ 2008, σελίδα 100, σχολιασμός Αχιλλέας Μπεχλιβάνης  

 
Αξιόγραφα ‐ Επιταγή 
Δικαστήριο: Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας 
Αριθμός απόφασης: 70 
Έτος: 2008 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Επιταγή ευκολίας. Ενστάσεις κατά του κομιστή. 
‐  Κατά  τη  διάταξη  του  άρθρου  22  του  Ν.  5960/1933,  τα  εναγόμενα  από  επιταγή 
πρόσωπα  δύνανται  να  αντιτάξουν  κατά  του  κομιστή  τις  ενστάσεις,  οι  οποίες 
στηρίζονται  στις  προσωπικές  τους  σχέσεις  με  τον  εκδότη  ή  τους  προηγούμενους 
κομιστές, μόνον αν ο κομιστής κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει προς 
βλάβη του οφειλέτη δηλαδή για  τη δυνατότητα προβολής κατά  του  τρίτου κομιστή 
ενστάσεων,  οι  οποίες  στηρίζονται  στις  προσωπικές  σχέσεις  του  εκδότη  και  των 
προηγούμενων  οπισθογράφων,  απαιτείται  αφενός,  μεν,  γνώση  του  κομιστή  της 
επιταγής  του  λόγου  της  ένστασης  κατά  το  χρόνο  της  κτήσης  της,  αφετέρου,  δε, 
σκοπός βλάβης του οφειλέτη κατά τον ίδιο χρόνο. Η γνώση του τρίτου και η ενέργεια 
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του προς βλάβη του οφειλέτη αποτελούν στοιχεία της προβαλλόμενης ένστασης και 
πρέπει  να αναφέρονται  στο δικόγραφο  της ανακοπής,  αλλά  και  ν΄ αποδεικνύονται, 
διότι η καλή πίστη τεκμαίρεται πάντοτε. Μόνη η γνώση της ύπαρξης των ενστάσεων 
δεν  αρκεί,  αλλά  απαιτείται  ο  κομιστής  να  ενεργεί  προς  το  σκοπό  να  πληρωθεί  η 
επιταγή. Από την πιο πάνω διάταξη σε συνδυασμό μ΄ αυτή του άρθρου 1 του ίδιου 
νόμου  συνάγεται  το  αναιτιώδες  της  ενοχής  από  επιταγή,  πλην  ο  καλούμενος  σε 
πληρωμή οφειλέτης δύναται, υπό τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, να προβάλει 
ενστάσεις από την υποκείμενη σχέση, δηλαδή την αιτία. Τέτοια ένσταση είναι και ο 
ισχυρισμός ότι η επιταγή είναι "ευκολίας". Το περιεχόμενο της ένστασης αυτής είναι 
ότι  ουδεμία  έννομη  σχέση  υπήρξε  μεταξύ  του  εκδότη  και  του  λήπτη  της  επιταγής, 
που να δικαιολογεί την έκδοση αυτής, ενώ, κατά την πρόθεση αμφοτέρων, η έκδοση 
αυτής, δηλαδή της επιταγής δεν πρόκειται να δημιουργήσει πράγματι νομικό δεσμό 
μεταξύ  των  προσώπων  αυτών,  ο,  δε,  σκοπός,  στον  οποίο  αυτοί  απέβλεψαν  ήταν 
απόκτηση πίστωσης έναντι τρίτων προσώπων. Υπό την έννοια αυτή υπάρχει έκδοση 
επιταγής  "ευκολίας",  ήτοι  χωρίς  την  ύπαρξη  ορισμένης  έννομης  σχέσης  ή 
οικονομικού αντισταθμίσματος, όταν εκδίδεται απλώς και μόνο για την εξυπηρέτηση 
κάποιου (του λήπτη της επιταγής ή και του πρώτου κομιστή αυτής κατά περίπτωση), 
ώστε έτσι να φανεί αυτός ως φερέγγυος για να δανειστεί το ποσό της επιταγής από 
τρίτο. Η κακή πίστη του κομιστή πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο οπισθογράφησης 
της επιταγής και ουδεμία ασκεί επίδραση η μεταγενέστερη γνώση  (ΕφΑθ 5289/2007 
ΝΟΜΟΣ, με περαιτέρω παραπομπές στη νομολογία).  
Διατάξεις:  
Νόμοι: 5960/1933 άρθ. 22, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: Αρμ 2010, σελίδα 92, σχολιασμός * ΑρχΝ 2008, σελίδα 498 

 
Αξιόγραφα ‐ Επιταγή 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 1098 
Έτος: 2008 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Προϋποθέσεις  έκδοσης  επιταγής.  ΄Εκδοση  επιταγής  χωρίς 
πρόβλεψη  ή  καθ’  υπέρβαση  των  ορίων  της.  Συνέπειες.  Ανακοπή  κατά  διαταγής 
πληρωμής.  Τρόπος  άσκησης  και  περιεχόμενο  δικογράφου.  Κατάθεση  νέων  λόγων 
ανακοπής. 
‐  Kατά  το  άρθρο  3  του  N.  5960/1933  "περί  επιταγής",  "η  επιταγή  εκδίδεται  επί 
τραπεζίτου  έχοντος  κεφάλαια  εις  την  διάθεσιν  του  εκδότου  και  επί  τη  βάσει 
συμφωνίας,  ρητής  ή  σιωπηράς,  καθ'ην  ο  εκδότης  έχει  το  δικαίωμα  διαθέσεως  των 
κεφαλαίων  τούτων  δι'επιταγής.  Εν  τούτοις,  εν  περιπτώσει  μη  τηρήσεως  των 
διατάξεων  τούτων,  η  ισχύς  του  τίτλου ως  επιταγής  δεν  θίγεται.  Επιταγή  εκδοθείσα 
και  πληρωτέα  εν  Ελλάδι  ισχύει  ως  επιταγή  μόνον  εάν  εξεδόθη  επί  Τραπεζικής 
Εταιρείας ή επί Ελληνικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ασκούντος εργασίας 
τραπεζικάς". Η διάταξη αυτή ορίζουσα τις προϋποθέσεις για την έκδοση της επιταγής 
απαιτεί προς τούτο: α) την ύπαρξη κεφαλαίων στη διάθεση του εκδότη της επιταγής 
β) την μεταξύ αυτού και του πληρωμή σύμβαση περί πληρωμής της επιταγής από τα 
κεφάλαια αυτά και γ) την ιδιότητα του πληρωτή ως τραπεζίτη. Τα κεφάλαια, που έχει 
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η  πληρώτρια  Τράπεζα  στη  διάθεση  του  εκδότη,  καλούμενα  στις  συναλλαγές 
"πρόβλεψη"  μπορεί  να  συνίστανται,  είτε  σε  καταθέσεις  του  εκδότη  στην  Τράπεζα, 
είτε σε πιστώσεις παρεχόμενες σ'αυτόν από την τράπεζα, είτε και στα δύο. Εξ άλλου 
με  τη σύμβαση  επιταγής  δηλαδή  τη σύμβαση μεταξύ  της  Τράπεζας  και  του  εκδότη 
περί διαθέσεως των κεφαλαίων με έκδοση επιταγών, η οποία καταρτίζεται ρητώς σε 
πελάτη της έχοντα σ'αυτήν διαθέσιμα κεφάλαια βιβλιαρίου  (μπλοκ) επιταγών, ή δια 
πληρωμής  από  την  τράπεζα  κάποιας  επιταγής,  ο  μεν  εκδότης  αναλαμβάνει  την 
υποχρέωση  να  περιοριστεί,  κατά  την  έκδοση  των  επιταγών  μέσα  στα  όρια  της 
προβλέψεώς  του,  η  δε  πληρώτρια  Τράπεζα  αναλαμβάνει  έναντι  εκείνου  την 
υποχρέωση  να  εξοφλεί  τις  νομίμως  εκδιδόμενες  και  εμπροθέσμως  εμφανιζόμενες 
σ'αυτήν  επιταγές,  μέσα  στα  όρια  της  τακτικής  προβλέψεως.  Ωστόσο,  κατά  τη  ρητή 
διάταξη του εδαφίου β' του προπαρατεθέντος άρθρου, επιταγή που εκδόθηκε, χωρίς 
καμία  πρόβλεψη  ή  καθ'  υπέρβαση  των  ορίων  αυτής,  ή  από  μη  δικαιούχο  του 
αναγραφόμενου  στην  επιταγή  λογαριασμού,  που  ισοδυναμεί  με  έκδοση  επιταγής 
χωρίς πρόβλεψη, δεν είναι άκυρη.  Συνεπώς αν εκδόθηκε επιταγή χωρίς να υπάρχει 
πρόβλεψη  γιατί  ο  εκδότης  δεν  είναι  δικαιούχος  του  αναγραφόμενου  στην  επιταγή 
λογαριασμού,  δεν  εμποδίζεται  η  Τράπεζα  να πληρώσει αυτήν,  ανοίγοντας πίστωση 
υπέρ  του  εκδότη  και  χρεώνοντας,  αντιστοίχως  αυτόν  με  το  ποσό  της  πληρωθείσας 
επιταγής.  Η  άποψη  ότι  το  κύρος  της  επιταγής  προϋποθέτει  εκδότη,  δικαιούχο  του 
λογαριασμού  είναι  αντίθετη  με  την  προδιαληφθείσα  διάταξη  του  άρθρου  3  και  η 
παραδοχή της θα οδηγούσε σε περιπτώσεις συμπαιγνίας  ιδίως μεταξύ συζύγων και 
εταίρων και σε αχρήστευση του τίτλου της επιταγής.  
‐  Η  κατά  το  άρθρο  632  ΚΠολΔ  ανακοπή  της  διαταγής  πληρωμής  αποτελεί  ειδική 
μορφή  της  ανακοπής  των  άρθρων  583  επ.  ΚΠολΔ,  και  ασκείται  όπως  η  αγωγή.  Το 
δικόγραφο  της πρέπει  να περιέχει  με  τρόπο σαφή  και  ορισμένο όλες  τις  ενστάσεις 
κατά του κύρους της διαταγής πληρωμής, ενώ στη διανοιγόμενη με την ανακοπή δίκη 
δεν εκδικάζεται η καθόλου υπόθεση, αλλά στο μέτρο των λόγων ανακοπής. Οι λόγοι 
αυτοί,  συνδυαζόμενοι  με  το  αίτημα  της  ανακοπής  προσδιορίζουν  την  έκταση  της 
εκκρεμοδικίας  και  οριοθετούν  δεσμευτικώς  το  αντικείμενο  της  δίκης  επί  της 
ανακοπής (ΟλΑΠ 10/1997, INLAW). Ειδικότερα το δικόγραφο της ανακοπής πρέπει να 
περιέχει  τους  λόγους  της  ανακοπής,  δηλαδή  να  προσδιορίζει  την  έλλειψη  εκείνων 
των  ουσιαστικών  ή  διαδικαστικών  προϋποθέσεων  που  δικαιολογούν  την  ακύρωση 
της διαταγής πληρωμής. Νέοι λόγοι ανακοπής δεν επιτρέπεται να προταθούν από τον 
ανακόπτοντα για πρώτη φορά στο Εφετείο, ακόμα και αν αφορούν ισχυρισμούς που 
αναφέρονται στα άρθρα 269 και 527 του ΚΠολΔ, γιατί έναντι των εν λόγω διατάξεων, 
κατισχύει ως ειδικότερη η διάταξη του άρθρου 585 ΚΠολΔ, κατά την οποία νέοι λόγοι 
ανακοπής μπορούν να προταθούν μόνο με πρόσθετο δικόγραφο που κατατίθεται στη 
γραμματεία  του  δικαστηρίου,  προς  το  οποίο,  απευθύνεται  η  ανακοπή  και 
κοινοποιείται οκτώ ημέρες πριν από τη συζήτηση. 
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 269, 527, 559 αριθ. 8, 583 επ., 585, 632, 
Νόμοι: 5960/1933, άρθ. 3 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2008 * ΔΕΕ 2008, σελίδα 1277 * ΕΕμπΔ 2008, σελίδα 819 * ΧρΙΔ 
2009, σελίδα 254, σχολιασμός Ιωάννης Μάρκου * ΕλΔνη 2010, σελίδα 999  
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Αξιόγραφα ‐ Επιταγή 
Δικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθμός απόφασης: 204 
Έτος: 2009 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Λευκή επιταγή. Πλαστογράφηση επιταγής. Υπογραφή επιταγής 
με αντιπρόσωπο. Νόμιμος εκπρόσωπος ομόρρυθμης εταιρείας. 
‐  Σύμφωνα με το άρθρο 1 αριθμ. 6  του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής», απαραίτητο 
στοιχείο για την εγκυρότητα της επιταγής είναι και η υπογραφή του εκδίδοντος την 
επιταγή  (εκδότη).  Η πλαστογράφηση  λευκής  επιταγής  τόσο ως προς  την υπογραφή 
του εκδότη όσο και κατά περιεχόμενο, μετά από κλοπή ή απώλεια του τίτλου, δεν το 
μεταβάλλει σε αξιόγραφο. Ο φερόμενος ως εκδότης μπορεί να προβάλει την ένσταση 
της πλαστότητας της υπογραφής του κατά του κομιστή, χωρίς να είναι υποχρεωμένος 
να επικαλεσθεί και αποδείξει την προβλεπόμενη από το άρθρο 22 του Ν. 5960/1933 
προϋπόθεση, ότι κατά την κτήση της επιταγής ο κομιστής ενήργησε εν γνώσει προς 
βλάβη του (βλ. Ρόκα Κ., Το Δίκαιο των Αξιόγραφων, έκδ. 1968, σελ. 92 παρ. 3, 6, 11, 1 
Β, Τσιριντάνη‐Ρόκα, Ενστάσεις κατ’ απαιτήσεων εκ συναλλαγματικής 1969 σελ. 159, 
Μάρκου  Δικ.  Επιτ.  Εκδ.  Β΄  σελ.  168  σημ.  4,  169  σημ.  58,  ΕφΑθ  923/2000  ΕλΔνη 
41.858). Τούτο ισχύει και για τον οπισθογράφο, του οποίου έχει πλαστογραφηθεί η 
υπογραφή,  λόγω  της  καθιερούμενης  στο  άρθρο  10  του  Ν.  5960/1933  αρχής  της 
αυτοτέλειας  των  υπογραφών  των  προσώπων  που  ευθύνονται  από  την  επιταγή. 
Μάλιστα,  ο  ισχυρισμός  για  την  πλαστότητα  αυτή,  εφόσον  προβάλλεται  με  κύρια 
αγωγή  ή  με  ανακοπή  κατά  της  διαταγής  πληρωμής,  που  αποτελεί  εισαγωγικό 
δικόγραφο  αυτοτελούς  δίκης,  δεν  εξαρτάται,  για  να  είναι  παραδεκτός,  από  τις 
προβλεπόμενες  στο  άρθρο  463  ΚΠολΔ  προϋποθέσεις,  της  προσκομιδής  των 
εγγράφων  που  αποδεικνύουν  την  πλαστότητα  και  της  ονομαστικής  αναφοράς  των 
μαρτύρων  και  των  άλλων  αποδεικτικών  μέσων  (ΟλΑΠ  23/1999  ΕλΔνη  2000.29,  ΑΠ 
93/2006  ΕΕμπΔ  2006.354,  ΑΠ  817/2004,  ΑΠ  1643/2002,  ΑΠ  1644/2002,  ΑΠ 
922/2002). 
‐ Όπως συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 5960/1933, η υπογραφή του 
εκδότη ή του οπισθογράφου επί της επιταγής μπορεί να τεθεί και με αντιπρόσωπο, ο 
οποίος  υπογράφει  είτε  με  το  δικό  του  όνομα  για  λογαριασμό  του 
αντιπροσωπευομένου,  οπότε  πρέπει  να  γίνεται  σχετική  μνεία  στην  επιταγή  (ΑΠ 
1360/1998),  είτε  με  το  όνομα  του  ίδιου  του  αντιπροσωπευομένου,  χωρίς  να 
αναγράφεται στην επιταγή το όνομα του αντιπροσώπου. Η πληρεξουσιότητα για την 
υπογραφή από αντιπρόσωπο, πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 217 παρ. 
2 του ΑΚ, να είναι έγγραφη, τον αυτό δε έγγραφο τύπο πρέπει να περιβληθεί και η 
κατ’  άρθρο  238  ΑΚ  έγκριση,  εφαρμοζομένης  αναλόγως  της  ΑΚ  217  παρ.  2  (ΟλΑΠ 
19/2003).  Η  έγκριση  αναγόμενη  στο  χρόνο  της  δικαιοπραξίας,  αναπληρώνει  την 
έλλειψη  της  εξουσίας  αντιπροσωπεύσεως,  γίνεται  δε  με  μονομερή  δήλωση 
απευθυντέα  στο  άλλο  μέρος  των  συμβαλλομένων  (άρθρα  236  και  238  ΑΚ) 
υποβαλλόμενη  στον  τύπο  που  προβλέπεται  για  τη  σύμβαση  που  αφορά  αυτή  (ΑΠ 
1155/1998, 120/1984, 619/1972, ΕφΑθ 8102/2007, ΕφΠειρ 414/2001) και επί νομικού 
προσώπου,  όπως  η  ομόρρυθμη  εταιρία,  η  ανωτέρω  έγκριση  παρέχεται  από  τα 
σύμφωνα  με  το  καταστατικό  νομίμως  εκπροσωπούντα  την  ΟΕ  πρόσωπα,  ήτοι  από 
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τους  διαχειριστές  της.  Συνεπώς  όταν  προβάλλεται  ένσταση  πλαστότητας  της 
υπογραφής  που  τέθηκε  στο  όνομα  του  φερομένου  ως  υπόχρεου  εκδότη  ή 
οπισθογράφου από άλλον, ο εκδότης ή οπισθογράφος αρκεί να επικαλεσθεί και να 
αποδείξει  ότι  η  υπογραφή  δεν  είναι  δική  του,  αλλά  τέθηκε  από  άλλον,  ενώ  ο 
κομιστής  της  επιταγής φέρει  το βάρος  να  επικαλεσθεί  και  να αποδείξει  ότι  εκείνος 
που  υπέγραψε  είχε  πληρεξουσιότητα  προς  τούτο,  προβάλλοντας  σχετική 
αντένσταση. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 217, 236, 238,  
ΚΠολΔ: 463,  
Νόμοι: 5960/1933, άρθ. 1, 11, 22, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΔΕΕ 2009, σελίδα 1107 * ΕΕμπΔ 2010, σελίδα 923 *  

 
Αξιόγραφα ‐ Επιταγή 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 2267 
Έτος: 2009 
Σύντομη Περίληψη:  ‐ Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπρακτική ευθύνη εκδότη. Δικαιούχος 
αποζημίωσης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.  
‐  Από  τη  διάταξη  του  άρθρου  914  του  ΑΚ,  κατά  την  οποία  όποιος  ζημιώνει  άλλο 
παράνομα  και  υπαίτια  έχει  υποχρέωση  να  τον  αποζημιώσει,  προκύπτει  ότι  μεταξύ 
των προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης είναι ο παράνομος χαρακτήρας της 
πράξης και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του ζημιογόνου γεγονότος και της ζημίας. 
Παράνομη είναι και η έκδοση ακάλυπτης επιταγής, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 
του Ν. 5960/1933, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1352/1972, κατά το 
οποίο τιμωρείται με  τις προβλεπόμενες σ' αυτό ποινές εκείνος που εκδίδει επιταγή 
χωρίς  να  έχει  αντίστοιχα  διαθέσιμα  κεφάλαια  στην  πληρώτρια  τράπεζα  κατά  το 
χρόνο  της  εκδόσεως  ή  της  πληρωμής  της  επιταγής.  Από  την  ποινική  αυτή  διάταξη, 
που θεσπίστηκε  για  την  προστασία όχι  μόνο  του δημοσίου αλλά  και  του  ιδιωτικού 
συμφέροντος,  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  297,  298  και  914  ΑΚ, 
προκύπτει  ότι  εκείνος  που  εκδίδει  ακάλυπτη  επιταγή,  ζημιώνοντας  έτσι  παράνομα 
και  υπαίτια  άλλον,  υποχρεούται  να  τον  αποζημιώσει.  Η  αξίωση  προς  αποζημίωση 
από το άρθρο 914 και επ. ΑΚ συρρέει με την αξίωση από την επιταγή από τα άρθρα 
40‐47  του  Ν.  5960/1933  και  απόκειται  στον  δικαιούχο  να  ασκήσει  αυτήν  που 
προκρίνει.  Δικαιούχος  της  αποζημιώσεως  είναι  όχι  μόνο  ο  κομιστής  της  επιταγής 
κατά  τον  χρόνο  της  εμφανίσεώς  της  (τελευταίος  κομιστής),  αλλά  και  κάθε 
υπογραφέας  που  πλήρωσε  την  επιταγή,  ως  εξ  αναγωγής  υπόχρεος,  και  έγινε 
κομιστής, αφού αυτός υφίσταται τελικά τη ζημία από τη μη πληρωμή της επιταγής, η 
δε  ζημία αυτού είναι απότοκος της παράνομης συμπεριφοράς του εκδότη και  τελεί 
σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια με αυτήν. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση 
κατά  την  οποία  ο  κομιστής  της  επιταγής  τη  μεταβιβάσει  σε  άλλον  λόγω  ενεχύρου, 
οπότε  δικαίωμα  να  εμφανίσει  την  επιταγή  προς  πληρωμή  έχει  ο  τελευταίος 
(ενεχυρούχος δανειστής), ασκώντας ίδιο δικαίωμα εκ του τίτλου (άρθρο 1255 ΑΚ). Αν 
όμως  η  επιταγή  δεν  πληρωθεί  και  την  πληρώσει  ο  ενεχυράσας  οφειλέτης, 
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αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, εκείνος που ζημιώνεται και πάλι από τη μη πληρωμή 
της  επιταγής  είναι  ο  τελευταίος.  Σημειώνεται  ότι  το  δικαίωμα  αναγωγής  του 
(τελευταίου)  κομιστή  κατά  του  εκδότη  και  των  προγενεστέρων  υπογραφέων  της 
επιταγής, παρέχεται από τις διατάξεις του Ν. 5960/1933 (άρθρο 44), σε οποιοδήποτε 
υπογραφέα της επιταγής, ο οποίος την πλήρωσε. Ο οπισθογράφος δε, που πλήρωσε 
την επιταγή, δύναται επιπλέον να διαγράψει την οπισθογράφησή του, καθώς και τις 
οπισθογραφήσεις των επομένων οπισθογράφων, με συνέπεια να εμφανίζεται και ως 
τελευταίος  κομιστής  που  στηρίζει  το  δικαίωμα  του  σε  αδιάκοπη  σειρά 
οπισθογραφήσεων (άρθρα 19 και 47 παρ. 2 του Ν. 5960/1933). Αντίθετη άποψη, ότι 
δηλ.  δικαιούχος  της  αποζημιώσεως από  τη  μη πληρωμή  της  επιταγής  είναι  μόνο  ο 
τελευταίος  κομιστής  αυτής,  δεν  συνάγεται  ούτε  από  τη  διάταξη  της  παρ.  5  του 
άρθρου  79  του  Ν.  5960/1933,  που  είχε  προστεθεί  με  το  άρθρο  4  παρ.  1  του  Ν. 
2408/1996, και κατά την οποία η ποινική δίωξη  (για την πράξη της παρ. 1) ασκείται 
μόνο ύστερα από έγκληση του κομιστή της επιταγής που δεν πληρώθηκε. Τούτο δε 
διότι  από  κανένα  στοιχείο  δεν  προκύπτει  ότι  ο  όρος  "κομιστής"  της  επιταγής 
χρησιμοποιείται  στην  παραπάνω  διάταξη  μόνο  υπό  την  έννοια  του  τελευταίου 
κομιστή.  Κατά  συνέπεια,  ως  "κομιστής"  θεωρείται  κατά  τη  διάταξη  αυτή  και  ο  εξ 
αναγωγής υπόχρεος, ο οποίος πλήρωσε την επιταγή και έγινε κομιστής της. Εξάλλου, 
η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε ήδη από το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3472/2006 και 
ορίζεται πλέον ρητώς ότι δικαίωμα υποβολής εγκλήσεως έχουν τόσο ο κομιστής της 
επιταγής που δεν πληρώθηκε, όσο και ο εξ αναγωγής υπόχρεος, ο οποίος εξόφλησε 
την επιταγή και έγινε κομιστής της. Στην  ίδια διάταξη προστέθηκε με το παραπάνω 
άρθρο  15  παρ.  3  του  Ν.  3472/2006,  για  την  άρση  κάθε  αμφισβήτησης,  ότι  ο  εξ 
αναγωγής  υπόχρεος,  ο  οποίος  εξόφλησε  την  επιταγή,  δικαιούται  να  λάβει 
αποζημίωση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Αστικού  Κώδικα  για  τις  αδικοπραξίες 
(άρθρο 914 επ.).  
‐ Η άποψη, ότι ο εξ αναγωγής δικαιούχος ή ο ενεχυράσας την επιταγή κομιστής δεν 
έχουν  δικαίωμα  αποζημιώσεως  κατά  τα  άρθρα  914  και  επ.  του  ΑΚ,  οδηγεί  σε 
ανεπιεική αποτελέσματα, που δεν συνάγονται από τον σκοπό του νόμου, αφού έτσι 
ωφείλεται τελικά ο εκδότης, παρότι η δόλια συμπεριφορά του αποτελεί εκτροπή του 
θεσμού της επιταγής από την κατά νόμο λειτουργία του και συντελεί στη μείωση της 
αξιοπιστίας  της  επιταγής  ως  ex  lege  οργάνου  πληρωμών.  Το  ότι  οι  παραπάνω 
ζημιωθέντες  έχουν  δικαίωμα  να  στραφούν  κατά  του  εκδότη  ή  των  προηγουμένων 
οπισθογράφων,  ασκώντας  το  προαναφερόμενο  δικαίωμα  αναγωγής  αυτών,  δεν 
οδηγεί  σε  αντίθετο  συμπέρασμα,  αφού  η  παρεχόμενη  από  τις  σχετικές  διατάξεις 
προστασία  είναι  ενδεχόμενο  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  να  αποβαίνει 
αναποτελεσματική. Επομένως, και υπό την ισχύ της παρ. 5 του άρθρου 79 παρ. 1 του 
Ν. 5960/1933, όπως αυτή είχε πριν αντικατασταθεί από το άρθρο 15 παρ. 3  του Ν. 
3472/2006, ο ενεχυράσας την επιταγή οφειλέτης, ο οποίος πλήρωσε την επιταγή και 
έγινε  εκ  νέου  κομιστής  αυτής,  έχει  αξίωση  αποζημιώσεως  κατά  του  εκδότη,  ως 
αμέσως ζημιωθείς από την παράνομη και υπαίτια πράξη του τελευταίου σύμφωνα με 
τις διατάξεις περί αδικοπραξιών (ΟλΑΠ 29/2007). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 914,  
Νόμοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
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Νόμοι: 3472/2006, άρθ. 15, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2009 * ΕπισκΕΔ 2010, σελίδα 921  

 
Αξιόγραφα ‐ Επιταγή 
Δικαστήριο: Μονομελές Πρωτοδικείο Γιαννιτσών 
Αριθμός απόφασης: 472 
Έτος: 2010 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Ατελής επιταγή. Αίτηση αναστολής διαταγής πληρωμής. Αίτημα 
για προσωρινή απαγόρευση εμφάνισης εμφάνιση σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 
συμπεριφοράς τραπεζικών ιδρυμάτων (σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ). 
‐ Κατά το άρθρο 13 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", εάν επιταγή ατελής κατά την 
έκδοση  συμπληρώθηκε  εναντίον  των  γενομένων  συμφωνιών,  η  μη  τήρηση  των 
συμφωνιών  αυτών  δεν  μπορεί  ν'  αντιταχθεί  κατά  του  κομιστή,  εκτός  εάν  αυτός 
απέκτησε  την  επιταγή  με  κακή  πίστη  ή  εάν  κατά  την  κτήση  της  διέπραξε  βαρύ 
πταίσμα.  Από  τη  διάταξη  αυτή  προκύπτει  ότι  η  επιταγή  μπορεί  να  τεθεί  σε 
κυκλοφορία,  εφόσον  φέρει  απλή  υπογραφή  του  εκδότη,  με  την  πρόθεση  να 
δημιουργηθεί θεληματικά ατελής επιταγή, η οποία όμως μπορεί να συμπληρωθεί με 
βάση  τη  συμφωνία  που  έγινε  με  το  λήπτη.  Πρόκειται  για  ηθελημένη  ατέλεια  που 
παρέχει στον κομιστή ένα δικαίωμα προσδοκίας το οποίο περιλαμβάνει αφ' ενός την 
τελούσα  υπό αναβλητική  αίρεση αξιογραφική  απαίτηση  και  αφετέρου  την  εξουσία 
συμπλήρωσης του αξιόγραφου, η δε εξουσιοδότηση συμπλήρωσης δίδεται από τον 
υπογραφέα προς αυτόν στον οποίο εγχειρίζεται ο τίτλος (από τον εκδότη στο λήπτη ή 
από  το  λήπτη  στον  οπισθογράφο)  και  μπορεί  να  είναι  ρητή  ή  συνάγεται  από  τις 
περιστάσεις.  Η  μη  τήρηση  της  συμφωνίας  συμπλήρωσης  της  λευκής  επιταγής,  που 
μπορεί  να  είναι  και  σιωπηρή  κατά  τα  παραπάνω,  τεκμαιρόμενη  μάλιστα  σε 
περίπτωση που αφέθηκε σε αυτήν (επιταγή) συγκεκριμένο κενό, προφανώς με σκοπό 
τη  συμπλήρωση  της,  δεν  αποτελεί  πλαστογράφηση  αυτής.  Τέτοια  υπάρχει  εάν 
συμπληρωθεί  ατελής  επιταγή  για  την  οποία  δεν  υπάρχει  συμφωνία  για  τη 
συμπλήρωση  της  το  ίδιο  συμβαίνει  και  εάν  το  περιεχόμενο  τη  συμπλήρωσης  έχει 
αφεθεί  να ορισθεί με νέα μεταγενέστερη συμφωνία ή με μεταγενέστερη μονομερή 
δήλωση βούλησης του εκδότη. Στην τελευταία περίπτωση που αφορά πλαστογραφία, 
η  σχετική  ένσταση  μπορεί  να  προβληθεί  ελεύθερα  κατά  παντός  τρίτου  ακόμη  και 
κατά του καλής πίστης κομιστή που σημαίνει με άλλη διατύπωση ότι δεν καλύπτεται 
με  την  αρχή  του  απροβλήτου  των  ενστάσεων  (ΑΠ  738/2006,  ΑΠ  1202/2005  ΕλΔνη 
46.1091,  ΑΠ  923/2002  ΕλΔνη  44.1318,  ΕφΠατρ  214/2007  Αρμ  2007,1343  όπου  βλ. 
σχόλιο  Α  .  Μπεχλιβάνη,  ΕφΠατρ  162/2000  ΔΕΕ  2000,1251  όπου  βλ.  σχόλιο  Λ. 
Λεφάκη). 
‐  Κατά  τη  διάταξη  του  άρθρου  632  παρ.  2  ΚΠολΔ  η  άσκηση  της  ανακοπής  δεν 
αναστέλλει  την  εκτέλεση  της  διαταγής  πληρωμής.  Το  δικαστήριο  όμως  που  την 
εξέδωσε μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., να χορηγήσει αναστολή, με 
εγγύηση  ή  και  χωρίς  εγγύηση,  ώσπου  να  εκδοθεί  τελεσίδικη  απόφαση  για  την 
ανακοπή.  Από  τη  διάταξη  αυτή  προκύπτει  ότι  προϋποθέσεις  για  τη  χορήγηση  της 
αναστολής  είναι:  α)  η  εμπρόθεσμη  άσκηση  της,  κατ΄  αυτής,  ανακοπής,  η  οποία 
ασκείται με κατάθεση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και 
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με  επίδοση  αντιγράφου  αυτής  προς  τον  καθ'  ου  στρέφεται  εντός  δέκα  πέντε  (15) 
εργασίμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της διαταγής πληρωμής  (ΑΠ 888 
και  887/2003,  ΑΠ  695/2003),  β)  πιθανολόγηση  της  ευδοκίμησης  ενός  τουλάχιστον 
λόγου  της  ασκηθείσας  ανακοπής  (ΜΠρΛαρ  1021/2000  ΑρχΝ  2000.686,  ΜΠρΣπαρτ 
81/1999 ΔΕΕ 1999.1037/ΝοΒ 2000.299, ΤΖΙΦΡΑΣ Ασφαλιστικά Μέτρα Έκδ. 1980 σελ. 
489‐490)  και  γ)  πιθανολόγηση  ότι  με  την  άμεση  εκτέλεση  της  διαταγής  πληρωμής 
δημιουργείται  κίνδυνος  να  υποστεί  ο  αιτών  ανεπανόρθωτη  βλάβη  (ΜΠρΘεσ 
656/1988 ΕλΔνη 30.199, ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΕρμΚΠολΔ στο άρθρο 632 αριθμ. 37). 
‐ Η διαπίστωση ότι αντικείμενο της αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής δεν 
είναι  η  διάγνωση  των  αξιώσεων  του  αιτούντος,  αλλά  μόνον  ο  εξοπλισμός  της  με 
εκτελεστό τίτλο, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, αντίστοιχα, αντικείμενο της δίκης που 
ιδρύεται με την ανακοπή, είναι ο δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους 
της  διαταγής  πληρωμής  και  όχι  η  διάγνωση  της  ουσιαστικής  βασιμότητας  της 
απαίτησης την οποία αφορά. Εντούτοις, έχει νομολογιακά απόλυτα επικρατήσει, ότι 
το αντικείμενο  της ανακοπής δεν συνίσταται  μόνο στον  έλεγχο  των προϋποθέσεων 
έκδοσης της διαταγής πληρωμής, αλλά και στο κατ' ουσία υποστατό της απαίτησης, 
αποκλειστικά  όμως  κατά  το  χρόνο  έκδοσης  της  διαταγής  πληρωμής  (πρβλ  ΟλΑΠ 
10/1997 ΕλΔνη 38.768), αφού και η ύπαρξη της απαίτησης εντάσσεται στη συνδρομή 
των  νομίμων  προϋποθέσεων  έκδοσης  της  διαταγής  πληρωμής  (ΕφΑθ  2693/1983 
ΕλΔνη 24.1050, ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ό.π. αριθμ. 56).  
‐  Διατάσσεται  προσωρινά  η  μη  εμφάνιση  σε  αρχεία  δεδομένων  οικονομικής 
συμπεριφοράς,  που  διατηρούν  πιστωτικά  ή  χρηματοδοτικά  ιδρύματα,  των 
εμφανιζόμενων  ως  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  των  παραπάνω  αιτούντων  προς  την 
καθής Τράπεζα, βάσει  των υπ' αρ. 210/2010  και 211/2010 διαταγών πληρωμής του 
Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών καθώς και αυτών των διαταγών 
πληρωμής  μέχρι  έκδοσης  οριστικής  απόφασης  επί  των  ανακοπών  ενώπιον  του 
Δικαστηρίου αυτού (ειδική διαδικασία πιστωτικών τίτλων). 
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 632, 686, 
Νόμοι: 5960/1933, άρθ. 13, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2010 * ΕΕμπΔ 2010, σελίδα 953  

 
Ασφαλιστικό Δίκαιο ‐ Ασφάλιση αστικής ευθύνης 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 1026 
Έτος: 2008 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Ασφαλιστική  σύμβαση.  Ασφάλιση  επαγγελματικής  αστικής 
ευθύνης  για  ζημίες  τρίτων.  Ρήτρα  "claims made  policy".  Παραβίαση  ερμηνευτικών 
κανόνων  των  δικαιοπραξιών.  Ένσταση  καταλυτική  του  αγωγικού  δικαιώματος  στην 
αναιρετική δίκη. 
‐ Από τις διατάξεις των άρθρων 189 επ. ΕμπΝ (άρθρα 33 παρ. 4 και 34 Ν. 2496/1997) 
σε  συνδυασμό  προς  εκείνες  των  άρθρων  201  και  361  ΑΚ  συνάγεται  ότι,  επί 
ασφαλίσεως της επαγγελματικής αστικής ευθύνης για ζημίες τρίτων, μπορεί εγκύρως 
να τεθεί στο ασφαλιστήριο η διαμορφωθείσα στο πλαίσιο της διεθνούς ασφαλιστικής 
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πρακτικής στερεότυπη ρήτρα "claims made policy" (αξιώσεων που θα προβληθούν), 
σύμφωνα  με  την  οποία  αξιώσεις  τρίτων  (ζημιωθέντων)  καλύπτονται  ασφαλιστικώς 
μόνο  εφόσον  προβληθούν  από  αυτούς  με  οποιονδήποτε  τρόπο  κατά  του 
ασφαλισμένου (ζημιώσαντος) και ανακοινωθούν από τον τελευταίο στον ασφαλιστή 
κατά  την  ουσιαστική  διάρκεια  της  ασφαλιστικής  συμβάσεως  ή,  κατά  επιεικέστερη 
παραλλαγή αυτής της ρήτρας, μόνο εφόσον ο ασφαλισμένος, έστω και αν εντός της 
άνω περιόδου δεν προβλήθηκαν κατ' αυτού αξιώσεις τρίτων, ειδοποίησε εντός αυτής 
της περιόδου τον ασφαλιστή για το περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να παράσχει 
έρεισμα σε αξιώσεις τρίτων κατά του ιδίου στο μέλλον.  
‐  Ο  κατά  το  άρθρο  559  αρ.  ια'  ΚΠολΔ  λόγος  αναιρέσεως  για  παραβίαση  των 
ερμηνευτικών  κανόνων  των  δικαιοπραξιών  ιδρύεται  και  όταν  το  δικαστήριο  της 
ουσίας,  ενώ  διαπιστώνει  ρητώς  ή  εμμέσως,  κατά  τη  μη  υποκείμενη  σε  αναιρετικό 
έλεγχο  κρίση  του,  την  ύπαρξη  κενού  ή  ασάφειας  στη  δικαιοπραξία  ως  προς  την 
έννοια  της  δηλώσεως  βουλήσεως,  παραλείπει  ωστόσο  να  προσφύγει  στις  γενικές 
ερμηνευτικές αρχές των άρθρων 173 και 200 ΑΚ προς διακρίβωση του νοήματος της 
δηλώσεως  βουλήσεως  ή  να  παραθέσει  στην  απόφασή  του  τα  πραγματικά  εκείνα 
στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρμογή αυτών των κανόνων. 
‐  Από  τον  συνδυασμό  των  διατάξεων  των άρθρων  68, 556  παρ. 2, 562  παρ. 2, 570 
παρ.  παρ.  1‐2,  577,  579  και  581  ΚΠολΔ,  προκύπτει  ότι  δεν  είναι  παραδεκτή  στην 
αναιρετική  δίκη  η,  προς  απόκρουση  της  αιτήσεως  αναιρέσεως  και  των  λόγων  της, 
προβολή καταλυτικών του αγωγικού δικαιώματος ενστάσεων, ούτε με τη δικαιολογία 
της  εκλείψεως  του  εννόμου  συμφέροντος  του  αναιρεσείοντος.  Αντίθετη  εκδοχή  θα 
μετέβαλλε  τον  'Αρειο Πάγο σε δικαστήριο ουσίας  τρίτου βαθμού,  γεγονός που δεν 
εναρμονίζεται με  το  ισχύον νομοθετικό καθεστώς  (βλ. σχετ. άρθρα 561 παρ. 1, 562 
παρ. 2 και 580 παρ. 3 ΚΠολΔ). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 201, 361 
ΚΠολΔ: 68, 294, 295, 297, 299, 556, 559, 561, 562, 570, 573, 577, 579, 580, 581 
ΕμπΝ: 189 
Νόμοι: 2496/1997, άρθ. 33, 34 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΔΕΕ 2009, σελίδα 83 * ΕΕμπΔ 2008, σελίδα 587, σχολιασμός Ι. Ρόκας * 
ΕλΔνη 2010, σελίδα 979  

 
Ασφαλιστικό Δίκαιο ‐ Ασφαλιστικός πράκτορας 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 18 
Έτος: 2010 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Aσφάλιση  αυτοκινήτων.  Ασφαλιστικός  πράκτορας. 
Καταχρηστική  άσκηση  δικαιώματος.  Λήψη  υπόψη  μη  προταθέντων  πραγμάτων. 
Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση. 
‐  Κατά  το  άρθρο  2  παρ.  1  του  Ν.  1569/1985  "διαμεσολάβηση  στις  συμβάσεις 
ιδιωτικής ασφάλισης κλπ", όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 
παρ.  1  του  Ν.  2170/1993  ο  ασφαλιστικός  πράκτορας  δεν  θεωρείται  αντιπρόσωπος 
της ασφαλιστικής επιχείρησης. Στην περίπτωση όμως που έχει χορηγηθεί σ' αυτόν η 
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εξουσία  σύναψης  ασφαλιστικών  συμβάσεων  επ'  ονόματι  της  ασφαλιστικής 
επιχείρησης, αναγορεύεται σε αντιπρόσωπο αυτής κατά την έννοια του άρθρου 211 
ΑΚ  και,  κατά  συνέπεια,  τα  ελαττώματα  βούλησης,  η  γνώση  ή  η  υπαίτια  άγνοια 
ορισμένων περιστατικών, όπως και η επίδρασή τους επί της δικαιοπραξίας κρίνονται 
από το πρόσωπό του (άρθρο 214 ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή ο πράκτορας θεωρείται 
βοηθός  εκπληρώσεως  της  ασφαλιστικής  επιχείρησης,  χωρίς  να  μπορεί  η  σχετική 
ευθύνη να αποκλειστεί συμβατικά, αφού ναι μεν δεν διατελεί υπό στενή έννοια στην 
υπηρεσία της ασφαλιστικής επιχείρησης, αλλά αναπτύσσει δραστηριότητα στο χώρο 
δράσης  αυτής.  Περαιτέρω,  από  την  αρχή  της  ελευθερίας  των  συμβάσεων  (ΑΚ 361) 
προκύπτει η δυνατότητα των μερών στη σύμβαση ασφάλισης αστικής  ευθύνης από 
ατυχήματα αυτοκινήτων  να συμφωνήσουν περιπτώσεις απαλλαγής  του  ασφαλιστή, 
όπως αυτές προβλέπονται από την Κ4/585/1978 ΑΥΕ, αλλά και άλλες που μπορούν 
να συμφωνηθούν ως απαλλακτικές  ρήτρες  (όροι).  Κατά  το άρθρο 11  παρ. 1  του Ν. 
489/1976, ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αντιτάξει στον παθόντα τρίτο ενστάσεις που 
απορρέουν  από  την  ασφαλιστική  σύμβαση.  Όμως  επιτρέπεται  να  συμφωνηθεί 
μεταξύ  του  ασφαλιστή  και  του  αντισυμβαλλομένου,  ότι  σε  τέτοια  περίπτωση 
δικαιούται  να στραφεί  κατά  του αντισυμβαλλομένου και  του ασφαλισμένου και  να 
αξιώσει απ' αυτούς να του καταβάλουν κάθε ποσό, που θα υποχρεωθεί να καταβάλει 
στον παθόντα τρίτο. Η έγκυρη συνομολόγηση τέτοιου όρου παρέχει στον ασφαλιστή 
δικαίωμα  αναγωγής  κατά  του  αντισυμβαλλόμενου‐ασφαλισμένου,  αξιώνοντας  απ' 
αυτόν να του καταβάλει όσα πλήρωσε στον παθόντα τρίτο. Μια από τις περιπτώσεις 
συμφωνίας  για  απαλλαγή  του  ασφαλιστή  είναι  και  η  προβλεπόμενη  από  την 
παράγραφο  6  του  άρθρου  25  της  Κ4/585/1978  ΑΥΕ,  όταν  η  ζημιά  προξενείται  σε 
χρόνο κατά τον οποίο ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν είχε την προβλεπόμενη για την 
κατηγορία του οχήματος άδεια οδήγησης. 
‐  Kατά  το  άρθρο  281  ΑΚ,  η  άσκηση  του  δικαιώματος  απαγορεύεται  αν  υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονομικός  σκοπός  του  δικαιώματος.  Κατά  την  έννοια  της  διατάξεως  αυτής,  το 
δικαίωμα  θεωρείται,  ότι  ασκείται  καταχρηστικά,  όταν  η  συμπεριφορά  του 
δικαιούχου, που προηγήθηκε ή η πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά το 
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ή οι περιστάσεις που μεσολάβησαν, χωρίς κατά 
νόμο  να  εμποδίζουν  τη  γένεση  ή  να  επάγονται  την  απόσβεση  του  δικαιώματος, 
καθιστούν μη ανεκτή τη μεταγενέστερη άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής 
αντιλήψεις  του  μέσου  κοινωνικού  ανθρώπου,  αφού  τείνουν  στην  ανατροπή 
καταστάσεως που δημιουργήθηκε υπό ορισμένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε 
για  πολύ  χρόνο  με  το  επακόλουθο  να  συνεπάγεται  επαχθείς  συνέπειες  για  τον 
υπόχρεο.  Απαιτείται,  δηλαδή,  για  να  χαρακτηριστεί  καταχρηστική  η  άσκηση  του 
δικαιώματος,  να  έχει  δημιουργηθεί  στον  υπόχρεο,  από  τη  συμπεριφορά  του 
δικαιούχου  σε  συνάρτηση  με  εκείνη  του  υπόχρεου,  και  μάλιστα  ευλόγως,  η 
πεποίθηση ότι  ο δικαιούχος δεν πρόκειται  να ασκήσει  το δικαίωμά  του.  Απαιτείται 
ακόμη  οι  πράξεις  του  υπόχρεου  και  η  υπ'  αυτού  δημιουργηθείσα  κατάσταση,  που 
συνεπάγεται  ιδιαιτέρως  επαχθείς  για  τον  ίδιο  επιπτώσεις,  να  τελούν  σε  ουσιώδη 
σχέση  με  την  προηγούμενη  συμπεριφορά  του  δικαιούχου.  Το  ζήτημα  δε,  αν  οι 
συνέπειες,  που  συνεπάγεται  η  άσκηση  του  δικαιώματος,  είναι  επαχθείς  για  τον 
υπόχρεο πρέπει να αντιμετωπίζεται σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες συνέπειες που 
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μπορεί  να  επέλθουν  σε  βάρος  του  δικαιούχου  από  την  παρακώλυση  της 
ικανοποίησης του δικαιώματός του.  
‐ Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 559 αριθμός 8 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, 
αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της  δίκης.  Ως  "πράγματα",  κατά  την  έννοια  της  διάταξης  αυτής,  θεωρούνται  οι 
αυτοτελείς  ισχυρισμοί,  που,  υπό  την  προϋπόθεση  της  νόμιμης  πρότασής  τους, 
θεμελιώνουν,  καταλύουν  ή  παρακωλύουν  ουσιαστικό  ή  δικονομικό  δικαίωμα,  που 
ασκείται  με  την  αγωγή,  ανταγωγή,  ένσταση  ή  αντένσταση.  Εξάλλου,  ο  ανωτέρω 
αναιρετικός  λόγος  δεν  μπορεί  να  θεμελιωθεί,  αν  το  δικαστήριο  που  δίκασε  έλαβε 
υπόψη  του  τον  προταθέντα  ισχυρισμό  και  τον  απέρριψε  για  οποιοδήποτε  λόγο 
τυπικό ή ουσιαστικό. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 8, 
ΥΑ: Κ4/484/1978, 
Νόμοι: 489/1976, αρθ. 11, 1369/1985, αρθ. 2, 2170/1993, αρθ. 11, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση:  INLAW  2010  *  ΝοΒ  2010,  σελίδα  1693  *  ΕΕμπΔ  2010,  σελίδα  926, 
σχολιασμός Ι. Ρόκας  

 
Ασφαλιστικό Δίκαιο ‐ Αυτοκίνητα 
Δικαστήριο: Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθμός απόφασης: 4780 
Έτος: 2006 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Αυτοκινητικό  ατύχημα.  Οδήγηση  υπό  την  επίδραση 
οινοπνεύματος. 
Διατάξεις:  
ΚΠολΔ: 666, 667, 670, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕφΑΔ 2008, σελίδα 686, σχολιασμός Παναγιώτα Βαφειάδου  
 
Ασφαλιστικό Δίκαιο ‐ Επικουρικό Κεφάλαιο 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 1674 
Έτος: 2009 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Αποζημίωση  λόγω  σύγκρουσης  αυτοκινήτων.  Ασφάλιση 
αυτοκινήτων. Υποχρέωση επικουρικού κεφαλαίου για αποζημίωση των παθόντων σε 
περίπτωση  μη  ασφάλισης  του  κατόχου  του  ζημιογόνου  αυτοκινήτου.  Έλλειψη 
νόμιμης βάσης. Ερημοδικία στην αναίρεση. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.  
‐ Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του ΓΠΝ/1911, 297 έως 300, 330 εδ. Β'  , 914 και 
932 του ΑΚ, συνάγεται ότι, σε περίπτωση συγκρούσεως μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
αυτοκινήτων, η ευθύνη προς αποζημίωση προϋποθέτει συμπεριφορά παράνομη και 
υπαίτια,  επέλευση  ζημίας  και  ύπαρξη  αιτιώδους  συνδέσμου  μεταξύ  της 
συμπεριφοράς του οδηγού και της ζημίας. Μορφή υπαιτιότητας είναι και η αμέλεια, 
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η  οποία  υπάρχει,  όταν  δεν  καταβάλλεται  η  επιμέλεια,  που  απαιτείται  στις 
συναλλαγές,  δηλαδή αυτή που,  αν  είχε  καταβληθεί,  με μέτρο  τη συμπεριφορά  του 
μέσου  συνετού  και  επιμελούς  οδηγού  αυτοκινήτου,  θα  καθιστούσε  δυνατή  την 
αποτροπή  της  συγκρούσεως.  Αιτιώδης  σύνδεσμος  υπάρχει,  όταν  η  παράνομη  και 
υπαίτια  συμπεριφορά  του  οδηγού  ήταν,  σύμφωνα  με  τα  διδάγματα  της  κοινής 
πείρας,  ικανή,  κατά  τη  συνηθισμένη  και  κανονική  πορεία  των  πραγμάτων,  να 
επιφέρει  τη  ζημία και  την επέφερε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η παράβαση  των 
διατάξεων  του  Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας  (ΚΟΚ)  δεν  θεμελιώνει  αυτή  καθ'  αυτή 
υπαιτιότητα  στην  επέλευση  αυτοκινητικού  ατυχήματος,  αποτελεί  όμως  στοιχείο,  η 
στάθμιση  του  οποίου  από  το  δικαστήριο  της  ουσίας  θα  κριθεί  σε  σχέση  με  την 
ύπαρξη  αιτιώδους  συνδέσμου  μεταξύ  της  συγκεκριμένης  παραβάσεως  και  του 
ζημιογόνου αποτελέσματος.  Εξάλλου,  οι ανωτέρω έννοιες  της υπαιτιότητας  και  του 
αιτιώδους συνδέσμου είναι νομικές κι επομένως η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, 
ως προς τη συνδρομή ή όχι υπαιτιότητας του εμπλακέντος σε σύγκρουση οχημάτων 
οδηγού  και  του  αιτιώδους  συνδέσμου  μεταξύ  της  συμπεριφοράς  του  και  του 
ζημιογόνου  αποτελέσματος,  υπόκειται  στον  έλεγχο  του  Αρείου  Πάγου,  κατά  τις 
διατάξεις  του  άρθρου  559  αριθ.  1  και  19  του  ΚΠολΔ  για  ευθεία  και  εκ  πλαγίου 
παράβαση  κανόνων  ουσιαστικού  δικαίου,  καθώς  και  για  παραβίαση  διδαγμάτων 
κοινής πείρας. Ειδικότερα, ελέγχεται αναιρετικώς η κρίση του δικαστηρίου, περί του 
εάν  τα  πραγματικά  περιστατικά,  που  το  δικαστήριο  δέχεται,  ανελέγκτως,  ως 
αποδειχθέντα,  καθ'  εαυτά,  αντικειμενικώς  και  βάσει  των  διδαγμάτων  της  κοινής 
πείρας, συγκροτούν ή όχι την έννοια της υπαιτιότητας και θεμελιώνουν την ύπαρξη 
αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ αυτής και του ζημιογόνου αποτελέσματος. 
‐ Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 εδάφ. β' 2 παρ. 1, 6 παρ. 1 και 2 και 7 εδάφ. 
β' του Ν. 489/1976 "Περί της υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ αυτοκινήτων αστικής 
ευθύνης", όπως τα δύο τελευταία άρθρα αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 παρ. 2 και 
4,  αντιστοίχως,  του  ΠΔ  264/1991,  προκύπτει,  ότι  δεν  καθιδρύεται  υποχρέωση  του 
ασφαλιστού  για  την  κάλυψη  της  αστικής  ευθύνης,  έναντι  του  κατόχου  του 
ασφαλισμένου οχήματος, εξ αιτίας σωματικής βλάβης του, που προκλήθηκε κατά την 
κυκλοφορία του οχήματος στην οδό ή, σε περίπτωση θανατώσεως αυτού, έναντι των 
μελών  της  οικογενείας  του,  που  έχουν  απαίτηση  χρηματικής  ικανοποιήσεως,  λόγω 
ψυχικής  οδύνης,  κατά  το  άρθρο  932  του  ΑΚ.  Και  τούτο,  διότι  ο  κάτοχος  του 
ασφαλισμένου  οχήματος  δεν  θεωρείται  τρίτος,  με  αποτέλεσμα  να  μην 
περιλαμβάνεται στην ασφαλιστική περίπτωση η με το όχημα αυτό θανάτωσή του και 
να μην καλύπτονται, εντεύθεν, από την σύμβαση ασφαλίσεως οι απορρέουσες από 
αυτή αξιώσεις. 
‐ Από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 παρ. 1 εδάφ. β' και 2 του αυτού, ως άνω, Ν. 
489/1976, συνάγεται ότι σε, περίπτωση ελλείψεως ασφαλίσεως, από τον κύριο ή τον 
κάτοχο  ή  τον  οδηγό  του  ζημιογόνου  οχήματος,  της  έναντι  τρίτων  αστικής  ευθύνης 
αυτών, για τις προκαλούμενες κατά την κυκλοφορία του οχήματος ζημίες, ανακύπτει 
μεν υποχρέωση του Επικουρικού Κεφαλαίου, προς αποζημίωση των παθόντων, πλην 
η ευθύνη αυτή δεν είναι ευρύτερη από την ευθύνη του ασφαλιστή, αφού σκοπός της 
ευθύνης  του  επικουρικού  κεφαλαίου  είναι  η  αναπλήρωση  του  ασφαλιστού. 
Παρέπεται, εντεύθεν, ότι εφόσον, κατά τα προεκτεθέντα, σε περίπτωση θανατώσεως 
του κατόχου, με το όχημά του, δεν καλύπτεται από τον ασφαλιστεί η απαίτηση των 
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μελών  της  οικογένειας  του  θανόντος  για  χρηματική  ικανοποίηση  λόγω  ψυχικής 
οδύνης, δεν υφίσταται υποχρέωση ούτε του Επικουρικού Κεφαλαίου, προς καταβολή 
της  απαιτήσεως  αυτής.  Συνακόλουθα,  το  Εφετείο,  που,  με  την  προσβαλλόμενη 
απόφασή  του,  έκρινε  ομοίως  και,  μετά  την  παραδοχή  ότι  ο  θανατωθείς  κατά  τη 
σύγκρουση  της  οδηγούμενης  από  τρίτον  και  φερομένης  ως  ανασφάλιστης 
μοτοσικλέτας, με το φορτηγό αυτοκίνητο του δεύτερου αναιρεσιβλήτου, οφειλόμενη 
σε  αποκλειστική  υπαιτιότητα  του  οδηγού  της  μοτοσικλέτας,  στενός  συγγενής  των 
αναιρεσειόντων,  ήταν  κάτοχος  και  επιβάτης  του  τελευταίου  τούτου  οχήματος, 
απέρριψε  την  αγωγή  των  αναιρεσειόντων  κατά  του  πρώτου  αναιρεσιβλήτου 
επικουρικού Κεφαλαίου, περί επιδικάσεως χρηματικής ικανοποιήσεως, λόγω ψυχικής 
οδύνης,  δεν  παραβίασε,  με  εσφαλμένη  ερμηνεία  και  εφαρμογή,  τις  αναφερόμενες 
στην αρχή της παρούσης αιτιολογίας ουσιαστικές διατάξεις και ο δεύτερος λόγος της 
αιτήσεως  αναιρέσεως,  κατά  το  πρώτο  μέρος  του,  από  το  άρθρο  559  αριθ.  1  του 
ΚΠολΔ, με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα, είναι αβάσιμος και απορριπτέος.  
‐ Έλλειψη δε νομίμου βάσεως, κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 
559  αριθ.  19  του  ΚΠολΔ,  υπάρχει,  όταν  στο  αιτιολογικό  της  αποφάσεως,  που 
αποτελεί  την  ελάσσονα  πρόταση  του  δικανικού  συλλογισμού,  δεν  αναφέρονται 
καθόλου  ή  δεν  αναφέρονται  με  σαφήνεια,  πληρότητα  και  χωρίς  αντιφάσεις  τα 
πραγματικά  περιστατικά,  στα  οποία  το  δικαστήριο  στήριξε  την  κρίση  του,  επί 
ζητήματος  με  ουσιώδη  επίδραση  στην  έκβαση  της  δίκης  και  έτσι  δεν  μπορεί  να 
ελεγχθεί  αν,  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση,  συνέτρεχαν  οι  όροι  του  κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που εφαρμόσθηκε, ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου, που δεν 
εφαρμόσθηκε.  
‐  Κατά  την διάταξη  του άρθρου 576  παρ. 2  του ΚπολΔ, αν ο αντίδικος  εκείνου που 
επέσπευσε  τη  συζήτηση  δεν  εμφανισθεί  ή  εμφανισθεί  αλλά  δεν  λάβει  μέρος  σ' 
αυτήν, με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν 
κλητεύθηκε  νόμιμα  και  εμπρόθεσμα  και  σε  καταφατική  περίπτωση  προχωρεί  στη 
συζήτηση, παρά την απουσία του.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 300, 330, 914, 932, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 576, 
Νόμοι: ΓΠΝ/1911, αρθ. 10, 489/1976, αρθ.1, 17, 19,  
ΠΔ: 264/1991, αρθ. 2, 4 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2009 * ΕλΔνη 2010, σελίδα 700 
 
Ασφαλιστικό Δίκαιο ‐ Παραγραφή ‐ Πλαγιαστική αγωγή κατά ασφαλιστή 
Δικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθμός απόφασης: 5618 
Έτος: 2001 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Πλαγιαστική αγωγή κατά του ασφαλιστή. 
‐  Από  το  αρ.  72  ΚΠολΔ  προκύπτει  ότι,  αν  ο  οφειλέτης  δεν  ασκεί  δικαστικά  τα 
δικαιώματά  του  (κατά δικού  του οφειλέτη),  ο  δανειστής  του δικαιούται  να  ζητήσει 
δικαστική  προστασία  για  λογαριασμό  του,  ασκώντας  αυτός  τα  δικαιώματα  εκείνου 
(ήτοι  του  οφειλέτη  του,  εκτός  από  τα  έχοντα  στενά  προσωποπαγή  χαρακτήρα, 
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εφόσον βέβαια αυτά τα δικαιώματα, που δεν ασκεί ο οφειλέτης, είναι κεκτημένα και 
απαιτητά).  Εξάλλου,  από  τη  σύγκριση  του  χρόνου  παραγραφής  της  αξίωσης  του 
ζημιωθέντος  τρίτου  κατά  του  ασφαλιστή  και  των  άλλων  υπευθύνων  προσώπων, 
προκύπτει ότι ο ζημιωθείς τρίτος σε περίπτωση παραγραφής της κατά του ασφαλιστή 
αξίωσής  του  (αρ.  10  παρ.  2  του  Ν.  489/1976),  μπορεί  να  ασκήσει  κατ΄  αυτού 
πλαγιαστικά  την από  την σύμβαση ασφάλισης αξίωση  του ασφαλισμένου κατά  του 
ασφαλιστή,  εφόσον η τελευταία υπόκειται σε μεγαλύτερη παραγραφή,  κατά το αρ. 
195 του ΕμπΝ και ήδη το αρ. 10 του Ν. 2496/1997. Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση, 
για  την  άσκηση  της  πλαγιαστικής  αγωγής  είναι  η  γένεση  της  αξίωσης  του 
ασφαλισμένου  κατά  του  ασφαλιστή,  αυτή  δε  η  γένεση  συντελείται,  κατά  την 
κρατούσα άποψη όχι από το χρόνο του ατυχήματος, αλλά από το χρόνο δικαστικής ή 
έστω εξώδικης όχλησης του ασφαλισμένου από τον ζημιωθέντα τρίτο, γιατί από τότε 
μόνο  πραγματώνεται  η  ασφαλιστική  περίπτωση  (κίνδυνος),  έστω  κι  αν  ακόμα  δεν 
έχει συγκεκριμενοποιηθεί, με δικαστική διάγνωση ή εξώδικο καθορισμό, το ύψος της 
αξίωσης του (ζημιωθέντος) τρίτου. Έκτοτε δε υπολογίζεται και ο χρόνος παραγραφής 
της  αξίωσης  του  ασφαλισμένου  κατά  του  ασφαλιστή,  σύμφωνα  με  τις 
προαναφερθείσες διατάξεις των αρ. 195 ΕμπΝ και 10 του Ν. 2496/1997 (βλέπετε και 
ΕφΑθ  8881/1995  ΕΣυγκΔικ  1996,  502,  ΕφΑθ  2152/1990  Δ  22.125,  Αθαν.  Κρητικού, 
Αποζημίωση  από  τροχαία  αυτοκινητικά  ατυχήματα,  έκδοση  1998,  παρ.  1879  επ., 
1902, 1911 επ., Ράνια Χατζηνικολάου ‐ Αγγελίδου, Η ασφάλιση ευθύνης, σελ. 98 επ.). 
Έτσι  πριν  από  την  επίδοση  στον  ασφαλισμένο  σχετικής  αγωγής  του  ζημιωθέντα 
τρίτου  ή  έστω  σχετικού  εξωδίκου  τούτου  προς  εκείνον,  δεν  έχει  ακόμη  γεννηθεί 
αξίωση του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή του για καταβολή του ασφαλίσματος 
και, συνεπώς, δεν νοείται σχετική αδράνειά του, αφού δεν έχει αποκτήσει ακόμη την 
ιδιότητα  του δανειστή  του ασφαλιστή  του. Όταν,  λοιπόν,  ο  ζημιωθείς  τρίτος,  με  το 
ίδιο  δικόγραφο  ασκεί  για  πρώτη  φορά  (και  χωρίς  προηγούμενη  εξώδικη  όχληση) 
ευθεία αγωγή κατά του οφειλέτη  ‐ ασφαλισμένου και πλαγιαστική αγωγή κατά του 
ασφαλιστή, δεν προλαβαίνει να υπάρξει η κατά το αρ. 72 ΚΠολΔ βασική προϋπόθεση 
της αδράνειας του οφειλέτη και η πλαγιαστική αγωγή ασκείται πρόωρα.  
‐ Από τα αρ. 522, 524 παρ. 1, 525, 526 και 536 ΚΠολΔ, που σύμφωνα με το αρ. 591 
παρ. 1 ΚΠολΔ, εφαρμόζεται και στην ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών 
(αφού  δεν  υπάρχει  αντίθετη  σχετική  ειδική  διάταξη)  προκύπτει,  ότι  το 
δευτεροβάθμιο Δικαστήριο οφείλει  να  εξετάσει  και  χωρίς  ειδικό σχετικό παράπονο 
αν το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο αποφάσισε προσηκόντως ή όχι κατ΄ ορθή εφαρμογή 
του νόμου και αν κρίνει την αγωγή μη νόμιμη, απαράδεκτη, αόριστη ή πρόωρη να την 
απορρίψει (αρκεί βέβαια να ζητείται η απόρριψή της γενικώς). 
Διατάξεις:  
ΚΠολΔ: 72, 522, 524, 525, 526, 536, 
Νόμοι: 489/1976 άρθ. 10, 2496/1997 αριθ. 10, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕλΔνη 2003, σελίδα 196, * ΕΕμπΔ 2003, σελίδα 366, σχολιασμός Από τη 
σύνταξη 
 
Ασφαλιστικό Δίκαιο ‐ Παραγραφή ‐ Πλαγιαστική αγωγή κατά ασφαλιστή 
Δικαστήριο: Εφετείο Κρήτης 
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Αριθμός απόφασης: 571 
Έτος: 2004 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Τροχαίο ατύχημα. Πλαγιαστική αγωγή. 
‐  Από  τη  διάταξη  του  άρθρου  72  ΚΠολΔ  προκύπτει  ότι,  αν  ο  οφειλέτης  δεν  ασκεί 
δικαστικά τα δικαιώματά του κατά δικού του οφειλέτη, ο δανειστής του δικαιούται 
να ζητήσει δικαστική προστασία για λογαριασμό του, ασκώντας αυτός τα δικαιώματα 
του  οφειλέτη  του,  εκτός  από  εκείνα  που  έχουν  προσωποπαγή  χαρακτήρα,  εφόσον 
βέβαια  τα  δικαιώματα  που  δεν  ασκεί  ο  οφειλέτης  είναι  κεκτημένα  και  απαιτητά. 
Εξάλλου ο ζημιωθείς τρίτος σε τροχαίο ατύχημα, όταν παραγραφεί η ευθεία αξίωσή 
του κατά του ασφαλιστή (άρθρο 10 παρ. 2 Ν. 489/1976), μπορεί να ασκήσει κατά του 
ασφαλιστή πλαγιαστικά την αξίωση του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή από τη 
σύμβαση  ασφάλισης,  εφόσον  η  τελευταία  υπόκειται  σε  μεγαλύτερη  παραγραφή. 
Απαραίτητη  όμως  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  της  πλαγιαστικής  αγωγής  είναι  η 
γέννηση της αξίωσης του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή, που συντελείται, κατά 
την  κρατούσα  άποψη  όχι  από  το  χρόνο  του  ατυχήματος,  αλλά  από  το  χρόνο 
δικαστικής ή έστω εξώδικης όχλησης του ασφαλισμένου από τον  ζημιωθέντα τρίτο, 
γιατί  από  τότε  μόνο  πραγματώνεται  η  ασφαλιστική  περίπτωση.  Έτσι,  πριν  από  την 
επίδοση στον ασφαλισμένο σχετικής αγωγής του ζημιωθέντος τρίτου ή έστω σχετικής 
εξώδικης όχλησης, δεν έχει γεννηθεί αξίωση του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή 
του για καταβολή του ασφαλίσματος και συνεπώς δεν νοείται σχετική αδράνειά του, 
αφού δεν έχει αποκτήσει ακόμη, την ιδιότητα του δανειστή του ασφαλιστή του. Όταν 
ο ζημιωθείς τρίτος με το ίδιο δικόγραφο ασκεί για πρώτη φορά ευθεία αγωγή κατά 
του  οφειλέτη‐ασφαλισμένου  και  πλαγιαστική  αγωγή  κατά  του  ασφαλιστή,  δεν 
προλαβαίνει  να  υπάρξει  η  κατά  το  άρθρο  72  ΚΠολΔ  βασική  προϋπόθεση  της 
αδράνειας  του  οφειλέτη  και  η  πλαγιαστική  αγωγή  ασκείται  πρόωρα  (ΕφΑθ 
5618/2001 ΕλΔνη 7854/2001 ΕλΔνη 43.171 και 9395/2000 ΕλΔνη 42.447). 
‐  Η  κατά  το  άρθρο  10  παρ.  1  Ν.  489/1976  αξίωση  του  παθόντος  τρίτου  κατά  του 
ασφαλιστή  υπόκειται  στη  σύντομη  διετή  παραγραφή  του  άρθρου  10  παρ.  2  Ν. 
489/1976.  Για την έναρξη της διετούς παραγραφής, η οποία αρχίζει  ενόψει και  του 
άρθρου 241  ΑΚ από  την  επομένη  ημέρα  του ατυχήματος,  δεν  έχει  σημασία αν  και 
πότε λαμβάνει  γνώση ο  ζημιωθείς. Η διάταξη  του άρθρου 937 ΑΚ δεν εφαρμόζεται 
στην  προκειμένη  περίπτωση,  γιατί  αυτή  ισχύει  στην  αξίωση  αποζημίωσης  εξ 
αδικοπραξίας. Η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 489/1976, ειδικώς ρυθμίζουσα 
την αξίωση αποζημίωσης κατά του ασφαλιστή, ευθυνόμενου έναντι του παθόντος όχι 
εξ αδικοπραξίας, αλλά εκ του νόμου, επεκρατεί της γενικής διάταξης του άρθρου 937 
ΑΚ.  Προβλέποντας  ο  παθών  προβολή  από  τον  ασφαλιστή  της  ένστασης  της 
παραγραφής  θα  πρέπει,  προς  εξουδετέρωσή  της,  να  θεμελιώσει  την  αξίωση  στη 
σωρευτική αναδοχή χρέους  (ΑΚ 477), που προκύπτει από την κατάθεση κατ΄ άρθρο 
43 Κ.Ο.Κ από τον ασφαλιστή στο αστυνομικό τμήμα του αποδεικτικού ασφάλισης. Αν 
δε το πράξει τούτο με την αγωγή, δεν δύναται μεταγενέστερα να το πράξει το πρώτο 
με  τις  έγγραφες  προτάσεις  του  πρώτου  βαθμού  ή  με  την  έφεση,  γιατί  κάτι  τέτοιο 
αποτελεί  ανεπίτρεπτη  είτε  μεταβολή  της  βάσης  της  αγωγής  είτε  προσθήκη  νέας 
βάσης  (ΑΠ  57/2004  ΕλΔνη  45.726  και  ΑΠ  1650/2002  ΕλΔνη  44.  1580).  Εξάλλου  η 
σωρευτική  αναδοχή  χρέους  είναι  ετεροβαρής  σύμβαση  και  δεν  έχει  χαρακτήρα 
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αναγνώρισης  χρέους  από  τον  αναδεχόμενο,  αλλά  ανάληψής  του,  εφόσον  αυτό 
πραγματικά υπάρχει (ΕφΠειρ 178/2004 προσκομιζόμενη). 
Διατάξεις:  
ΑΚ: 477, 937,  
ΚΠολΔ: 72, 
Νόμοι: 489/1976 άρθ. 10,  
ΚΟΚ: 43, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕπιΔικΙΑ 2006, σελίδα 35 

 
Ασφαλιστικό Δίκαιο ‐ Παραγραφή ‐ Πλαγιαστική αγωγή κατά ασφαλιστή 
Δικαστήριο: Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθμός απόφασης: 11629 
Έτος: 2004 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Πλαγιαστική αγωγή κατά του ασφαλιστή. 
‐ Σύμφωνα με το άρθρο 72 ΚΠολΔ, κατά το οποίο "οι δανειστές έχουν δικαίωμα να 
ζητήσουν δικαστική προστασία ασκώντας τα δικαιώματα του οφειλέτη τους, εφόσον 
εκείνος δεν τα ασκεί, εκτός αν συνδέονται στενά με το πρόσωπό του", προϋπόθεση 
της πλαγιαστικής αυτής αγωγής  είναι η αδράνεια  του ασφαλισμένου και υπόχρεου 
προς αποζημίωση να ασκήσει κατά του ασφαλιστή του την αξίωση ελευθέρωσης. Το 
αίτημα της πλαγιαστικής αγωγής πρέπει να διατυπωθεί κατά τρόπο ώστε με αυτή να 
ζητείται η καταδίκη του ασφαλιστή να καταβάλει στον ασφαλισμένο, όχι δε προς τον 
ενάγοντα  τρίτο  (βλ.  Κρητικό,  Αποζημίωση  από  Τροχαία  Αυτοκινητικά  Ατυχήματα, 
έκδοση  1998.1899,  ΕφΠειρ  208/2001,  ΕΕμπΔ  2001.523,  ΕφΑθ  9395/2000,  ΕλΔνη 
42(2001)447,  ΕφΑθ  9663/  1999,  ΕλΔνη  42(2001)446,  ΕφΑθ  2131/1999,  ΕλΔνη  42 
(2001)446). Η αξίωση αυτή έχει ως βάση τη σύμβαση ασφαλίσεως και πηγή της είναι 
η  αδικοπραξία  του  ασφαλισμένου  (βλ.  Κρητικό,  ό.π.  1900).  'Ομως,  πρέπει  να 
εκτίθεται  στην  πλαγιαστική  αγωγή  κατά  τρόπο  ορισμένο  η  αδράνεια  του  οφειλέτη 
στην άσκηση της αξιώσεώς του κατά του υπόχρεου ασφαλιστή. Διαφορετικά η αγωγή 
είναι αόριστη κατά τούτο (βλ. Κρητικό, ό.π. 1901). Κατά την άποψη δε που κρατεί στη 
θεωρία  και  νομολογία,  το  δικαίωμα  του  ασφαλισμένου  να  στραφεί  κατά  του 
ασφαλιστή του για να τον καλύψει ασφαλιστικά γεννιέται από τότε που θα επέλθει η 
ασφαλιστική περίπτωση, δηλαδή το τέλος του έτους μέσα στο οποίο θα επιδώσει ο 
παθών  στον  ασφαλισμένο  την  αγωγή  αποζημίωσης  (Αθ.  Κρητικού,  ό.π.,  έκδοση 
1998.1903). Κατά συνέπεια, πριν από την επίδοση στον ασφαλισμένο και υπόχρεο σε 
αποζημίωση  της  αγωγής  αυτής  του  παθόντος,  δε  γεννιέται  το  δικαίωμα  του 
ασφαλισμένου  να  απαιτήσει  από  τον  ασφαλιστή  του  ασφαλιστική  κάλυψη  με  το 
μηχανισμό  της  πλαγιαστικής  αγωγής  (ΕφΑθ  9449/1998,  ΕλΔνη  2000.151,  ΕφΑθ 
4387/1993, ΑρχΝ 1994.161).  
Περαιτέρω, πριν από την άνω επίδοση στον ασφαλισμένο της αγωγής του παθόντος, 
αφού  δεν  έχει  γεννηθεί  η  αξίωση  του  ασφαλισμένου  κατά  του  ασφαλιστή  για 
καταβολή του ασφαλίσματος, δεν μπορεί να νοηθεί καν αδράνεια ενός προσώπου, το 
οποίο ακόμη τότε δεν έχει αποκτήσει την ιδιότητα του δανειστή του ασφαλιστή του. 
Κατά μια άποψη, την οποία ακολουθεί ως ορθότερη και το παρόν Δικαστήριο, όταν 
λοιπόν  ο  παθών  τρίτος,  με  το  ίδιο  δικόγραφο,  ασκεί  ευθεία  αγωγή  κατά  του 
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υπόχρεου  ασφαλισμένου  και  πλαγιαστική  αγωγή  κατά  του  ασφαλιστή,  κατά  το 
άρθρο 72 ΚΠολΔ, δεν προλαβαίνει να συντρέξει η κατά την τελευταία αυτή διάταξη 
προϋπόθεση  της  αδράνειας  του  οφειλέτη.  Σε  μία  τέτοια  περίπτωση  η  πλαγιαστική 
αγωγή  ασκείται  προώρως,  ενόψει  του  ότι  δεν  έχει  γεννηθεί  ακόμη  αξίωση  του 
ασφαλισμένου  κατά  του  ασφαλιστή,  ούτε  έχει  επακολουθήσει  αδράνεια  τούτου 
(ασφαλισμένου),  που  αποτελεί  βασική  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  πλαγιαστικής 
αγωγής.  Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση αυτήν η αδράνεια του ασφαλισμένου 
θα εμφανιστεί όταν ο παθών τρίτος περιοριστεί στην άσκηση ευθείας μόνον αξίωσης 
κατά  του  ασφαλισμένου.  Τότε  γεννιέται  η  αξίωση  του  τελευταίου  κατά  του 
ασφαλιστή και έκτοτε μπορεί να αρχίσει περίοδος αδράνειας του ασφαλισμένου, που 
μπορεί  να  δικαιολογήσει  άσκηση  πλαγιαστικής  αγωγής  (ΕφΑθ  6044/2002,  ΔΕΕ 
2003.311,  ΕφΑθ  5618/2001,  ΕλΔνη  2003.197,  ΕΕμπΔ  2003.366,  ΕφΑθ  7854/2001 
ΕλΔνη  2002.172,  ΕΕμπΔ  2003.368,  ΕφΑθ  9395/2000  ΕλΔνη  2001.447)).  Κατ'  άλλη 
άποψη  όμως,  στην  περίπτωση  που  οι  δύο  αγωγές  (η  αγωγή  αποζημίωσης  εκείνου 
που  ζημιώθηκε  κατά  του  ασφαλισμένου  και  η  πλαγιαστική  αγωγή  κατά  του 
ασφαλιστή)  σωρεύονται  στο  ίδιο  δικόγραφο,  ενόψει  και  του  πιο  πάνω  χρόνου 
γένεσης του δικαιώματος του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή, το χρονικό σημείο 
επίδοσης του δικογράφου των ως άνω σωρευμένων αγωγών στον ασφαλισμένο και 
στον  ασφαλιστή  δεν  ασκεί  κάποια  έννομη  επιρροή  στην  άσκηση  της  (στο  ίδιο 
δικόγραφο  σωρευμένης)  πλαγιαστικής  αγωγής,  αρκεί  η  επίδοση  του  δικογράφου 
στον ασφαλισμένο να έχει γίνει κατά το χρόνο εκδίκασης των αγωγών, χρόνος κατά 
τον  οποίο  και  θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να  έχει  γεννηθεί  το  δικαίωμα  του 
ασφαλισμένου  κατά  του  ασφαλιστή  (ΕφΠειρ  258/2001,  ΕΕμπΔ  2001.523,  βλ.  όμως 
και  την  ΑΠ  1656/  2002,  σύμφωνα  με  την  οποία  η  επίδοση  της  αγωγής  γεννά  την 
αξίωση  του  ασφαλισμένου  κατά  του  ασφαλιστή,  πλην  όμως  δεν  κάνει  λόγο  για  το 
στοιχείο της αδράνειας του οφειλέτη‐ασφαλισμένου, αρκούμενη μόνο στην πρότερη 
χρονικά επίδοση της αγωγής στον ασφαλισμένο). Τέλος, στην περίπτωση που οι δύο 
αγωγές (η αγωγή αποζημίωσης εκείνου που ζημιώθηκε κατά του ασφαλισμένου και η 
πλαγιαστική  αγωγή  κατά  του  ασφαλιστή)  σωρεύονται  στο  ίδιο  δικόγραφο, 
απαιτείται,  εφόσον  αυτές  είναι  καταψηφιστικές,  η  καταβολή  διπλού  δικαστικού 
ενσήμου (ΕφΑθ 7562, ΕλΔνη 1995.1596). 
Διατάξεις:  
ΚΠολΔ: 72, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: Αρμ 2005, σελίδα 255 

 
Ασφαλιστικό Δίκαιο ‐ Παραγραφή ‐ Πλαγιαστική αγωγή κατά ασφαλιστή 
Δικαστήριο: Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθμός απόφασης: 2113 
Έτος: 2005 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Πλαγιαστική αγωγή κατά του ασφαλιστή. Προϋποθέσεις για την 
άσκησή της. 
‐ Από τη διάταξη του άρθρου 72 ΚΠολΔ προκύπτει ότι με την πλαγιαστική αγωγή ο 
δικαιούχος  ασκεί  τα  δικαιώματα  του  οφειλέτη  του  εναντίον  του  οφειλέτη  αυτού 
(οφειλέτη  του).  Προϋπόθεση  ασκήσεως  της  αγωγής  αυτής  είναι  η  αδράνεια  του 
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οφειλέτη του ασκούντος την πλαγιαστική αγωγή να ασκήσει την αξίωσή του κατά του 
δικού  του  οφειλέτη.  Το  στοιχείο  αυτό  της  αδράνειας  θα  πρέπει  να  εκτίθεται  κατά 
τρόπο ορισμένο στην αγωγή.  Επί συμβάσεως ασφαλίσεως για  να γεννηθεί η εκ  της 
συμβάσεως αυτής αξίωση του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή προς παροχή, θα 
πρέπει ο τρίτος, που έχει  ζημιωθεί,  να επιδώσει στον ασφαλισμένο τη σχετική περί 
αποζημιώσεως  αγωγή  του.  Πριν  από  την  επίδοση  τέτοιας  αγωγής  δεν  γεννάται 
αξίωση  του  ασφαλισμένου  κατά  του  ασφαλιστή  και  συνεπώς  δε  μπορεί  να  γίνει 
λόγος για πλαγιαστικά άσκησή της, από το δανειστή του ασφαλισμένου, δηλαδή από 
τον  παθόντα.  Τέτοια  άσκηση  δε  μπορεί  να  γίνει,  ούτε  μέσω  του  μηχανισμού  της 
διατάξεως  του  άρθρου  69  παρ.  1  περ.  ε  του  ΚΠολΔ  (ΕφΑθ  9395/00  ΕλΔνη  42.447, 
ΕφΑθ 7854/01 ΕλΔνη 42.172, ΕφΑθ 1241/02). 
Διατάξεις:  
ΚΠολΔ: 69, 72, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕπιΔικΙΑ 2006, σελίδα 101  

 
Ασφαλιστικό Δίκαιο ‐ Παραγραφή ‐ Πλαγιαστική αγωγή κατά ασφαλιστή 
Δικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθμός απόφασης: 10 
Έτος: 2008 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Σύμβαση  ασφάλισης  αστικής  ευθύνης.  Παραγραφή  αξίωσης. 
Διακοπή και της αναστολή της παραγραφής. 
‐  Επί  συμβάσεως  ασφαλίσεως  αστικής  ευθύνης  έναντι  τρίτων  η  αξίωση  του 
ασφαλισμένου  από  τη  σύμβαση  αυτή  (άρθρο  189  ΕμπΝ)  έναντι  του  ασφαλιστή 
γεννάται,  όταν  ο  τρίτος  που  ζημιώθηκε  και  έναντι  του  οποίου  ευθύνεται  προς 
αποζημίωση  ο  ασφαλισμένος,  επιδώσει  στον  τελευταίο  τη  σχετική  προς 
αποκατάσταση  της  ζημίας  του  αγωγή,  γιατί  έκτοτε  πραγματώνεται  η  ασφαλιστική 
περίπτωση (κίνδυνος), έστω και αν δεν έχει προσδιοριστεί με δικαστική απόφαση ή 
με  εξώδικο  συμβιβασμό  το  μέγεθος  της  αξιώσεως  του  τρίτου  που  ζημιώθηκε  και, 
επομένως,  ούτε  και  το  ποσό  της  αποζημίωσης  του  ασφαλισμένου  έναντι  του 
ασφαλιστή. Κατά συνέπεια, η αξίωση αυτή του ασφαλισμένου, επί ατυχήματος που 
συνέβη προ της 17.11.1997, παραγράφεται μετά την παρέλευση των τριών ετών, που 
αρχίζουν  από  το  τέλος  του  έτους  μέσα  στο  οποίο  επιδόθηκε  στον  ασφαλισμένο  η 
αγωγή του ζημιωθέντος τρίτου (βλ. ΑΠ 53/1996 ΕΕμπΔ 1997.77, ΑΠ 1596/1995 ΕλΔνη 
1997.1060, ΕΕμπΔ 1996.347 ΕΕΝ 1997.329, ΕφΘεσ 1522/2005 Αρμ 2006.728).  
‐  Αν  διαρκούσης  της  παραγραφής  επέλθει  η  ανάκληση  της  άδειας  λειτουργίας  του 
ασφαλιστή,  τότε  συνεχίζεται  κανονικώς  η  αρξαμένη  παραγραφή  έναντι  του 
επικουρικού  Κεφαλαίου,  ως  υποκατάστατου  του  ασφαλιστή.  Εναγόμενο  το 
Επικουρικό  Κεφάλαιο  από  τον  ασφαλισμένο  που  ικανοποίησε  τον  παθόντα, 
δικαιούται να προβάλει κατά του ασφαλισμένου τη συμπληρωθείσα παραγραφή. 
Εξάλλου,  για  τα  θέματα  της  διακοπής  και  της  αναστολής  της  παραγραφής 
εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ΑΚ (255 επ., 260 επ.). Έτσι, από το άρθρο 260 
ΑΚ, το οποίο ορίζει ότι η παραγραφή διακόπτεται όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει την 
αξίωση με οποιοδήποτε τρόπο, συνάγεται ότι αρκεί, για τη διακοπή της παραγραφής, 
οποιαδήποτε συμπεριφορά ή ενέργεια του οφειλέτη προς τον δανειστή, με την οποία 
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εκφράζεται  ρητώς  ή  σιωπηρώς,  αλλά  σαφώς,  η  πεποίθηση  του  οφειλέτη  για  την 
ύπαρξη της υποχρέωσης του και της αξίωσης του δανειστή, κατά τρόπο ώστε να μην 
παρίσταται  αναγκαία  η  έγερση  της  οικείας  αγωγής,  χωρίς  να  είναι  απαραίτητο  η 
συμπεριφορά αυτή ή ενέργεια του οφειλέτη να έχει δικαιοπρακτικό χαρακτήρα ή να 
γίνεται με σκοπό αναλήψεως υποχρεώσεως ή να γίνει αποδεκτή από  τον δανειστή. 
Τέτοια  δε  αναγνώριση  συνιστά  και  η  παροχή  νομικής  προστασίας  προς  τον 
ασφαλισμένο  από  τον  ασφαλιστή  που  μετέχει  στη  δίκη  για  την  απόκρουση  της 
αγωγής  του  ζημιωθέντος  τρίτου  (βλ.  ΑΠ  1596/1995  ό.π.,  ΕφΘεσ  1522/2005  ό.π., 
ΕφΘεσ  857/1990  Αρμ  1990,  460,  Αθ.  Κρητικό,  Αποζημίωση  από  Αυτοκινητικό 
Ατύχημα, σελ. 650‐651). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 201, 247, 251, 255 επ., 260 επ., 
ΕμπΝ: 189, 195, 
Νόμοι: 1406/1983, άρθ. 1, 2496/1997, άρθ. 10, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕπισκΕΔ 2008, σελίδα 226, σχολιασμός Α.Δ.Μ. * ΕπιΔικΙΑ 2009, σελίδα 
385, σχολιασμός Ε.Γ.  

 
Ασφαλιστικό Δίκαιο ‐ Παραγραφή ‐ Πλαγιαστική αγωγή κατά ασφαλιστή 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 1540 
Έτος: 2010 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραγραφή. Πλαγιαστική αγωγή. 
‐ H  αξίωση  του  ζημιωθέντος  τρίτου  κατά  του υπόχρεου  σε αποζημίωση  προσώπου 
υπόκειται  σε  διετή  (άρθρο  7  του  Ν.  ΓΠΝ/1911)  ή  πενταετή  (άρθρο  937  ΑΚ) 
παραγραφή,  ανάλογα σε  ποια διάταξη στηρίζεται.  Για  την αξίωση  του  ζημιωθέντος 
τρίτου  κατά  του  ασφαλιστή  ισχύει  η  ειδική  ρύθμιση  του  άρθρου  10  παρ. 2  του Ν. 
489/1976,  το  οποίο μέχρι  την αντικατάστασή  του με  το άρθρο 7  του Ν. 3557/2007 
όριζε ότι "η αξίωση αυτή παραγράφεται μετά την πάροδο δύο ετών από την ημέρα 
του  ατυχήματος,  με  την  επιφύλαξη  των  κειμένων  διατάξεων  για  την  αναστολή  και 
διακοπή  της  παραγραφής".  Η  βραχυχρόνια  αυτή  παραγραφή  επικρατεί  της 
οριζόμενης στη γενική διάταξη  του άρθρου 937 ΑΚ πενταετούς παραγραφής και  γι' 
αυτό ο παθών από αυτοκινητικό ατύχημα, προκειμένου να αποφύγει το ενδεχόμενο 
της προβολής από τον ασφαλιστή της ένστασης της βραχυχρόνιας παραγραφής του 
άρθρου  10  του  Ν.  489/1986,  θα  πρέπει  προς  εξουδετέρωσή  της,  είτε  να  ασκήσει 
πλαγιαστικώς κατ' άρθρο 72 ΚΠολΔ τα δικαιώματα του ασφαλισμένου (υπαίτιου του 
ατυχήματος)  κατά  του  ασφαλιστή,  είτε  να  θεμελιώσει  την  αξίωση  στη  σωρευτική 
αναδοχή χρέους (ΑΚ 477) επικαλούμενος την κατάθεση κατ' άρθρο 43 παράγραφος 6 
Ν.  2696/1999  (ΚΟΚ)  από  τον  ασφαλιστή  στο  αστυνομικό  τμήμα  του  αποδεικτικού 
ασφάλισης. Αν δεν πράξει τούτο με την αγωγή, δεν θα μπορεί μεταγενέστερα να το 
πράξει  για  πρώτη  φορά  με  τις  έγγραφες  προτάσεις  του  πρώτου  βαθμού  ή  με  την 
έφεση,  αφού  αυτό  αποτελεί  ανεπίτρεπτη  μεταβολή  της  βάσης  της  αγωγής  ή  κατά 
περίπτωση  προσθήκη  νέας  βάσης.  Στην  προκείμενη  περίπτωση  το  Εφετείο  με  την 
προσβαλλόμενη  απόφαση  απέρριψε  το  λόγο  έφεσης  της  αναιρεσείουσας 
ασφαλιστικής  εταιρίας  με  τον  οποίο  έπληττε  την  πρωτόδικη  απόφαση,  που 
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εσφαλμένα  απέρριψε  σιωπηρά  την  ένστασή  της  ότι  η  ένδικη  απαίτηση  του 
αναιρεσίβλητου  παθόντος  σε  αυτοκινητικό  ατύχημα  κατ'  αυτής,  που  είχε  ως  βάση 
την  ευθύνη  της  ως  ασφαλίζουσας  το  ζημιογόνο  αυτοκίνητο,  υπέπεσε  στη  διετή 
παραγραφή του άρθρου 10 παράγραφος 1 Ν. 489/1976.  
Διατάξεις:  
ΑΚ: 937, 
ΚΠολΔ: 72,  
Νόμοι: 489/1986 άρθ. 10, 2696/1999 άρθ. 6, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2010 

 
Βιομηχανική Ιδιοκτησία ‐ Domain name 
Δικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθμός απόφασης: 608 
Έτος: 2009 
Σύντομη  Περίληψη:  Ηλεκτρονικό  εμπόριο.  Απόκτηση  δικαιώματος  domain  name. 
Χρήση domain name. Προσβολή δικαιώματος. Διακριτική δύναμη του domain name. 
Εξάμηνη παραγραφή σύμφωνα με τις διατάξεις για τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 
Διατάξεις: 
Νόμοι: 146/1914, αριθ. 1, 13, 
Νόμοι: 2867/2000, άρθ. 3, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΔΕΕ 2009, σελίδα 1191, σχολιασμός * ΕΕμπΔ 2010, σελίδα 1000 *  
 
Βιομηχανική Ιδιοκτησία ‐ Αθέμιτος Ανταγωνισμός 
Δικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθμός απόφασης: 1422 
Έτος: 2007 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Αθέμιτος ανταγωνισμός. Διακριτικός τίτλος. 
‐  Μια  μορφή  ιδιαίτερου  διακριτικού  γνωρίσματος  είναι  ο  διακριτικός  τίτλος  του 
καταστήματος ή της επιχειρήσεως (άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 146/1914), ο οποίος είναι 
λεκτική  ένδειξη  με  την  οποία  εξατομικεύεται  και  διακρίνεται  ονομαστικώς  η  όλη 
επιχείρηση ή κλάδος αυτής ή μόνο το κατάστημα, ο χώρος δηλαδή όπου γίνονται οι 
συναλλαγές,  λειτουργεί  δε  σαν  όνομα  της  επιχειρήσεως.  Το  επ΄  αυτού  δικαίωμα 
δημιουργείται  με  τη  χρησιμοποίηση  του  στις  συναλλαγές,  χωρίς  να  απαιτείται  και 
καθιέρωση  στις  συναλλαγές,  υπό  την  προϋπόθεση  πάντοτε  ότι  έχει  διακριτική 
δύναμη  αρχική.  Η  αναγγελία  του  τυχόν  διακριτικού  τίτλου  της  επιχειρήσεως  στο 
Επιμελητήριο  (άρθρο  4  παρ.  2β΄  του  Ν.  1089/1980)  και  η  καταχώρηση  του  στο 
πρωτόκολλο  επωνυμιών  (άρθρο 5  παρ. 2  του Ν. 1089/1980)  δεν  έχει  δημιουργικό, 
αλλά  απλώς  δηλωτικό  χαρακτήρα.  Ο  διακριτικός  τίτλος,  που  έχει  τα  στοιχεία  της 
ονοματικής  λειτουργίας,  της  διακριτικής  δυνάμεως  και  της  χρησιμοποιήσεως  στις 
συναλλαγές, προστατεύεται κατά το άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 146/1914, εφόσον συντρέχει 
το στοιχείο της συγχύσεως στις συναλλαγές  (ΕφΑθ 6270/2000 ΔΕΕ 2001 490, ΠΠρΑθ 
4327/2003  ΔΕΕ  2004.750,  Αντωνόπουλος,  Βιομηχανική  Ιδιοκτησία,  έκδ.  2002,  παρ. 
383, Κοτσίρης, όπ. παρ. 291‐292 σελ. 274‐276, Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, έκδ. 
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2002,  παρ.  519).Εξάλλου,  το  σήμα  διαφέρει  ουσιωδώς  από  τον  διακριτικό  τίτλο, 
καθόσον η προστασία του αρχίζει από την τυπική πράξη της καταθέσεως του (άρθρο 
21 παρ. 1 του Ν. 2239/1994 (ΕφΑθ 4760/2001 ΔΕΕ 2001.989/ΕπισκΕΔ 2001.763). Έτσι, 
σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  υφίσταται  σύγκρουση  μεταξύ  σήματος  αφενός  και 
διακριτικού γνωρίσματος αφετέρου, τότε ισχύει ο κανόνας prior in tempore potior in 
iure.  Ισχύει  δηλαδή  η  αρχή  της  προτεραιότητας,  υπό  την  προφανή  έννοια  ότι  το 
παλαιότερον κτηθέν διακριτικό γνώρισμα υπερισχύει του νεοτέρου (ΕφΑθ 4760/2001 
ό.π.).  Από  τα ανωτέρω προκύπτει  ότι  σε  περίπτωση  κατά  την  οποία προηγήθηκε  η 
χρησιμοποίηση  στις  συναλλαγές  διακριτικού  τίτλου  επιχειρήσεως  που  έχει  τα 
στοιχεία της ονοματικής λειτουργίας και της διακριτικής δυνάμεως και στη συνέχεια 
ακολούθησε  κατάθεση  και  αμετάκλητη  παραδοχή  σήματος,  τότε  ‐σύμφωνα  με  την 
προεκτεθείσα  αρχή‐  υπερισχύει  το  διακριτικό  γνώρισμα,  οπότε  ο  δικαιούχος  του 
τελευταίου,  επικαλούμενος  κατ΄  ένσταση  την  προτεραιότητα  του,  δικαιούται  να 
αποκρούσει  την  επί  παραλείψει  αγωγή  του  δικαιούχου  του  σήματος,  ως  κάτοχος 
υπέρτερου  δικαιώματος  (ΑΠ  310/1990  ΝοΒ  1991  553,  Παμπούκης,  Σύγκρουσις 
σήματος  και  διακριτικού  γνωρίσματος  εμπορεύματος,  Αρμ  1978.21  επ.).Το  αυτό 
ισχύει  και  επί  της  επωνυμίας,  ως  διακριτικού  γνωρίσματος  του  φορέα  της 
επιχειρήσεως,  αφού  και  το  επ΄  αυτής  δικαίωμα  αποκτάται  κατά  το  ουσιαστικό 
σύστημα,  με  την  προτεραιότητα  στην  πραγματική  χρησιμοποίηση  της  στις 
συναλλαγές, αρχή που διατρέχει όλο το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων, ενώ η 
καταχώριση  [της  επωνυμίας]  έχει  απλώς  δηλωτική  σημασία  και  αποτελεί  μαχητό 
τεκμήριο για το ότι αυτός που την ενέγραψε πρώτος είναι ο πραγματικός δικαιούχος. 
Ισχυρότερο  είναι  το  δικαίωμα  εκείνου  που  πρώτος  χρησιμοποίησε  ορισμένη 
επωνυμία,  χωρίς  να  αποκλείεται  η  διάσπαση  της  αρχής  αυτής  όταν  τούτο 
επιβάλλεται  από  την  δίκαιη  στάθμιση  των  συμφερόντων,  όπως  συμβαίνει  στη 
περίπτωση  ανενόχλητης  χρησιμοποίησης  της  αυτής  ή  παρόμοιας  επωνυμίας  επί 
χρόνια, οπότε και μπορεί να ατονήσει το σχετικό δικαίωμα  (ΕφΑθ 3119/1991 ΕΕμπΔ 
1991 343,  ΕφΑθ 10146/1989  ΕλΔνη 32.196/ΕΕμπΔ 1991.535, Δελούκας, όπ. παρ. 38 
και 53). 
‐ Από τη διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 146/1914 σαφώς προκύπτει ότι οι αξιώσεις 
για παράλειψη ή αποζημίωση παραγράφονται μετά έξι μήνες από το χρονικό σημείο 
κατά  το  οποίο  ο  έχων  την  αξίωση  έλαβε  γνώση  της  πράξεως  και  του  υπευθύνου 
προσώπου, πάντως δε μετά τριετία από την τέλεση της πράξεως. Για τις αξιώσεις δε 
για αποζημίωση ουδέποτε αρχίζει η παραγραφή προ του χρονικού σημείου κατά το 
οποίο  προξενήθηκε  η  βλάβη  (ΑΠ  79/2001  ΕλΔνη  42.906/ΔΕΕ  2001.988).  Επί 
καταστάσεων  διαρκούς  προσβολής  η  παραγραφή  της  αξιώσεως  προς  παράλειψη 
αρχίζει  από  το  χρονικό  σημείο  της  γνώσεως  του  υπευθύνου  προσώπου  και  της 
πράξεως, δηλαδή αφότου γεννήθηκε η αξίωση και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη 
της.  Συνεπώς,  η  έναρξη  της  παραγραφής  για  καταστάσεις  διαρκούς  προσβολής 
τοποθετείται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  συνέτρεξαν  τα  ως  άνω  στοιχεία  της 
γνώσεως (ΑΠ 241/1991 ΕλΔνη 34.560).  
‐  Επί  παραλλήλου  ασκήσεως  αξιώσεων,  η  κάθε  μία  υπόκειται  σε  διάφορη 
παραγραφή  (Πρβλ.  ΑΠ  836/2002  ΔΕΕ  2002.1267/ΕΕμπΔ  2002.872/ΕΝΔ 
2002.275/ΕλΔνη  44.983/ΝοΒ  2003.42,  ΑΠ  660/1971  ΝοΒ  20.215,  βλ.  ΠΠρΑθ 
3575/1997 ΔΕΕ 1997.1165,ΠΠρΑθ 1523/1997 ΔΕΕ 1997.1162). Έτσι, αν ληφθεί υπόψη 
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ότι  κάθε παράβαση του δικαίου  του αθεμίτου ανταγωνισμού συνιστά αδίκημα υπό 
ευρεία έννοια, όταν μία πράξη αθεμίτου ανταγωνισμού πληροί ταυτοχρόνως και το 
πραγματικό  της  διατάξεως  του  άρθρου  914  ΑΚ,  τότε  εφαρμογή  έχει  μόνο  η 
παραγραφή του άρθρου 19 Ν. 146/1914, ως εξαιρετική ρύθμιση (ΕφΑθ 633/1979 Αρμ 
34.182). Όταν όμως μια πράξη αθεμίτου ανταγωνισμού συνιστά συγχρόνως αθέμιτη 
αδικοπραξία  (άρθρο 919  ΑΚ),  εφαρμογή έχει ως προς αυτές η διάταξη  του άρθρου 
937  ΑΚ,  γιατί  οι  προϋποθέσεις  των  αξιώσεων  είναι  διαφορετικές  και  δεν  υπάρχει 
λόγος  πλεονεκτικότερης  μεταχειρίσεως  του  δράστη,  επειδή  η  πράξη  του  έγινε 
συγχρόνως προς  το σκοπό ανταγωνισμού.  Αν η πράξη  του αθεμίτου ανταγωνισμού 
συνιστά ταυτοχρόνως παράβαση του δικαίου των σημάτων, θα εφαρμοστεί η ειδική 
διάταξη  του άρθρου 26 παρ. 2  εδ. β΄  του Ν. 2239/1994, σύμφωνα με  την οποία  "η 
αξίωση για αποζημίωση παραγράφεται μετά τριετία από το τέλος του έτους κατά το 
οποίο έγινε το πρώτον η παράνομη χρησιμοποίηση ή απομίμηση". Ενόψει δε του ότι 
ο  ως  άνω  νόμος  δεν  ορίζει  σχετικώς,  πρόβλημα  δημιουργείται  ως  προς  την 
παραγραφή της αξιώσεως για παράλειψη. Κατά την ορθότερα γνώμη που ακολουθεί 
και το παρόν Δικαστήριο, η αξίωση για παράλειψη στο δίκαιο των σημάτων γενικώς, 
ελλείψει  ειδικής  ρυθμίσεως,  παραγράφεται  μετά  20ετία  (Ρόκας,  Δίκαιον  σημάτων 
σελ.  207),  εκτός  και  αν  η  αυτή  παράβαση  του  δικαίου  των  σημάτων  συνιστά 
συγχρόνως και αθέμιτη ή παράνομη ανταγωνιστική πράξη, οπότε, εφόσον το δίκαιο 
των σημάτων χαρακτηρίζεται ως μέρος του δικαίου του ανταγωνισμού, ως προς την 
παραγραφή  της  αξιώσεως  για  παράλειψη  θα  εφαρμοστεί  το  άρθρο  19  του  Ν. 
146/1914  (Κοτσίρης,  ό.π.  σελ. 200).  Την αυτή  κατά  την  κρίση  του  ορθότερα  γνώμη 
προκρίνει το Δικαστήριο αυτό για τον χρόνο παραγραφής από τη συρρέουσα αξίωση 
για παύση της προσβολής και για παράλειψή, που στηρίζεται στα άρθρα 57 επ. ΑΚ, 
που είναι ο συνήθης εικοσαετής (άρθρο 249 ΑΚ ‐ βλ. σχετ. ΠΠρΑθ 4288/1995 ΕΕμπΔ 
1996  825,  Βαθρακοκοίλη,  ΕρΝομΑΚ,  έκδ.  2001,  τ.  Α΄  στο  άρθρο  57  σελ.  280‐281, 
Σπυριδάκης,  Γενικές  Αρχές,  έκδ.  1985,  σελ.  338  ‐  contra  Γεωργιάδης,  εις 
Γεωργιάδη/Σταθόπουλον,  Αστικός  Κώδιξ  IV  Ειδικό  Ενοχικό  στο  άρθρο  937  αριθ.  6, 
Σούβλας, εις ΕρμΑΚ Εισαγ. αρθρ. 57‐60 αριθ. 23 και 25). 
Διατάξεις:  
ΑΚ: 57, 914, 919, 937,  
Νόμοι: 146/1914 άρθ. 13, 19, 2239/1994 άρθ. 26, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕπισκΕΔ 2008, σελίδα 108, σχολιασμός Κωνσταντίνος Παμπούκης  

 
Βιομηχανική Ιδιοκτησία ‐ Σήμα 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 1660 
Έτος: 2008 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Κατάθεση  σήματος  και  δικαιώματα  του  δικαιούχου. 
Παραποίηση σήματος. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Κίνδυνος σύγχυσης. 
‐  Από  το συνδυασμό  των  διατάξεων  των άρθρων  1, 2, 18  και 26  του Ν. 2239/1994 
"περί  σημάτων",  που  συνόψισε  σε  ενιαίο  κείμενο  την  υφισταμένη  ελληνική 
νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα, αποτελούμενη κατά βάση από το Ν. 1998/1939, 
και  το  Ν.  3205/1955,  καθώς  και  το  ΠΔ  3171/1992,  που  ενσωμάτωσε  στο  ελληνικό 
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δίκαιο  την  89/104/ΕΟΚ/21‐12‐1980  Πρώτη  Οδηγία,  προκύπτει  ότι,  αυτός  που 
κατέθεσε  νομίμως,  σήμα  κατά  τα  άρθρα  2  και  15  του  ίδιου  νόμου,  ήτοι  σημείο 
επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως  , ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
μιας  επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων,  έχει  το αποκλειστικό δικαίωμα 
της χρήσης αυτού ή οποία αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση, να επιθέτει αυτό 
στα  προϊόντα  ή  εμπορεύματα  τα  οποία  προορίζεται  να  διακρίνει,  καθώς  και  στα 
περικαλύμματα και στις συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, 
στα  τιμολόγια,  στους  τιμοκαταλόγους,  στις αγγελίες,  στις  κάθε  είδους διαφημίσεις, 
ως  και  σε  άλλο  έντυπο  υλικό  και  να  το  χρησιμοποιεί  σε  ηλεκτρονικά  ή 
οπτικοακουστικά μέσα. Ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται κατ' άρθρο 18  του Ν. 
2239/1994, να απαγορεύσει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημεία 
τα  οποία  αποτελούν  παραποίηση  ή  απομίμηση  του  σήματός  του,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 & 1 του νόμου αυτού. Αποτελεί δε παραποίηση του σήματος 
η πιστή κατά τα κύρια σημεία αντιγραφή του, απομίμηση δε η ιδιαίτερη προσέγγιση 
προς άλλο σήμα, η οποία εξαρτάται από την όλη οπτική και ηχητική εντύπωση του 
σήματος,  ασχέτως  από  τις  επί  μέρους  ομοιότητες  και  διαφορές  των  δύο  σημάτων, 
που  μπορεί  να  προκαλέσει  σύγχυση  στο  καταναλωτικό  κοινό  και  όχι  στους 
εξειδικευμένους  χρήστες  σχετικά  με  τη  προέλευση  των  προϊόντων  από  ορισμένη 
επιχείρηση (ΑΠ 1604/2003, ΑΠ 1131/1995, ΑΠ 1127/1994). Κατά τις διατάξεις αυτές 
το σχήμα του προϊόντος, που διακρίνει το προϊόν αυτό, ακόμη και όταν παρουσιάζει 
πρωτοτυπία  και  ιδιομορφία,  δεν  υπάγεται  στη  προστασία  του  σήματος  όταν  το 
μεταγενέστερο  προϊόν,  που  φέρει  το  ίδιο  ή  παρόμοιο  σχήμα,  καλύπτεται  με 
διαφορετική  συσκευασία  και  εμφανίζεται  στο  κοινό  με  διαφορετική  ονοματική 
ένδειξη,  γιατί  στην  περίπτωση  αυτή  το  νέο  (μεταγενέστερο)  προϊόν  κατά  την 
εξωτερική του, με διαφορετική συσκευασία και ονοματική ένδειξη, εμφάνισή του στο 
κοινό,  δεν  ταυτίζεται,  ούτε  ομοιάζει  με  το  προγενέστερο  προστατευόμενο  προϊόν, 
του  οποίου  το  σχήμα  λόγω  της  επικάλυψής  του  με  διαφορετική  συσκευασία  και 
ονοματική ένδειξη, στερείται της διακριτικής του ικανότητας.  
‐ Κατά τη διάταξη του άρθρου 1  του Ν. 146/1914 απαγορεύεται κατά τις εμπορικές 
συναλλαγές βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται προς το 
σκοπό ανταγωνισμού,  η  οποία αντίκειται στα  χρηστά ήθη, ως  κριτήριο  των οποίων 
χρησιμεύουν  οι  ιδέες  του  εκάστοτε  κατά  γενική  αντίληψη  χρηστού  και  εμφρόνως 
σκεπτόμενου  κοινωνικού  ανθρώπου.  Κατά  το  άρθρο  δε  13  παρ.  1  και  4  του  ίδιου 
νόμου,  όποιος  κατά  τις  συναλλαγές  κάνει  χρήση  ονόματος  κάποιου,  εμπορικής 
επωνυμίας  ή  ιδιαίτερου  διακριτικού  γνωρίσματος  καταστήματος  ή  βιομηχανικής 
επιχείρησης ή κάποιου εντύπου, κατά τρόπο δυνάμενο να προκαλέσει σύγχυση με το 
όνομα,  την εμπορική επωνυμία ή  το  ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα το οποίο άλλος 
νόμιμα μεταχειρίζεται, μπορεί να υποχρεωθεί από τον  τελευταίο σε παράλειψη της 
χρήσης.  Ως  ιδιαίτερο  διακριτικό  γνώρισμα  θεωρείται  και  ο  ιδιαίτερος 
διασχηματισμός ή η  ιδιαίτερη διακόσμηση των εμπορευμάτων,  της συσκευής ή του 
περικαλύμματος  αυτών,  εφόσον  είναι  γνωστά  στους  σχετικούς  κύκλους  των 
συναλλαγών  ως  διακριτικά  σημεία  των  ομοίων  εμπορευμάτων  άλλου  προσώπου. 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, 1) ότι για την εφαρμογή του άρθρου 1 απαιτείται 
η πράξη, αφενός να έγινε προς το σκοπό ανταγωνισμού και αφετέρου να αντίκειται 
στα  χρηστά  ήθη,  ως  κριτήριο  των  οποίων  χρησιμεύουν  οι  ιδέες  του  κοινωνικού 



 

[29] 
 

ανθρώπου που κατά τη γενική αντίληψη σκέπτεται με χρηστότητα και φρόνηση και 
2)ότι  για  την  ύπαρξη  αθέμιτου  ανταγωνισμού  με  τη  χρήση  ξένου  διακριτικού 
γνωρίσματος  απαιτείται  δυνατότητα  επέλευσης  σύγχυσης  του  κοινού,  χωρίς  την 
οποία  αθέμιτος  ανταγωνισμός  δεν  υπάρχει  (ΑΠ  1123/2003,  ΑΠ  1780/1999,  ΑΠ 
241/1991). Εξάλλου ναι μεν ο κίνδυνος σύγχυσης είναι νομικό ζήτημα, η διαπίστωση 
όμως  αν  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  δημιουργείται  κίνδυνος  σύγχυσης  στις 
συναλλαγές  είναι  πραγματικό  και  δεν  υπόκειται  κατ'  άρθρο  561  §  1  ΚΠολΔ  στον 
έλεγχο του Αρείου Πάγου. 
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 561, 
Νόμοι: 146/1914, άρθ. 1, 3205/1955, 13, 2239/1994, άρθ. 1, 2, 18, 26, 1998/1939,  
ΠΔ: 3171/1992,  
Νόμοι:  
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2008, * ΕΕμπΔ 2008, σελίδα 898 * ΔΕΕ 2009, σελίδα 569 * ΧρΙΔ 
2009, σελίδα 545 * ΕΕμπΔ 2009, σελίδα 427 * ΕλΔνη 2010, σελίδα 769 

 
Δίκαιο Μεταφορών ‐ Χερσαία Μεταφορά 
Δικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθμός απόφασης: 426 
Έτος: 2008 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Διεθνής  οδική  μεταφορά.  Απώλεια  αντικειμένου.  Ευθύνη 
μεταφορέα. 
‐ Από τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 2 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι η αγωγή, εκτός 
των αναφερομένων στα άρθρα 118  και 117  του  ίδιου Κώδικα στοιχείων,  πρέπει  να 
περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που τη θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο και 
δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου.  
‐ Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 3, 4, 5 παρ. 1, 6, 9 παρ. 1, 12 παρ. 
5, 13 παρ. 1, 17, 18, 20 παρ. 1, 23 παρ. 1 και 2, 26, 27, 28 και 34‐40 της από 19.5.1956 
Διεθνούς  Συμβάσεως  της  Γενεύης  "επί  του  συμβολαίου  δια  την  διεθνή  μεταφοράν 
εμπορευμάτων  οδικώς  (CMR)",  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  Ν.  559/1977,  από  δε  της 
θέσεως  της  σε  ισχύ  (12.3.1977)  αποτελεί  εσωτερικό  δίκαιο  και  υπερισχύει  κάθε 
αντίθετης διατάξεως νόμου (άρθρο 28 παρ. 1 Συντ.), συνάγονται σαφώς, μεταξύ των 
άλλων, και τα ακόλουθα: Η διεθνής αυτή σύμβαση έχει εφαρμογή σε κάθε σύμβαση 
μεταφοράς εμπορευμάτων διενεργούμενης οδικώς με οχήματα επ΄ αμοιβή, εφόσον ο 
τόπος  παραλαβής  των  μετακομιστέων  εμπορευμάτων  βρίσκεται  σε  διαφορετική 
χώρα  από  εκείνη  στην  οποία  βρίσκεται  ο  τόπος  παραδόσεως  τους  (εφόσον  η  μία 
τουλάχιστον  τυγχάνει  συμβαλλόμενη  χώρα).  Ο  μεταφορέας  υποχρεούται  να 
μεταφέρει  τα  παραληφθέντα  πράγματα  στον  συμφωνηθέντα  τόπο,  ευθυνόμενος 
(νόθος αντικειμενική ευθύνη) έναντι του δικαιούχου για κάθε απώλεια ή βλάβη τους 
που  έχει  επισυμβεί  από  την  παραλαβή  μέχρι  την  παράδοσή  τους  (Βλ.  ΕφΠατρ 
1012/2002  ΔΕΕ  2003.320),  ανεξαρτήτως  αν  τη  μεταφορά  ενήργησε  αυτός 
προσωπικώς  ή  μέσω  υποκατάστατων,  η  δε  ζημία  την  οποία  υποχρεούται  να 
καταβάλει  στον  δικαιούχο  εκτιμάται  αντικειμενικώς  και  υπολογίζεται  διαζευκτικώς, 
με βάση  την αξία  των εμπορευμάτων στον  τόπο και  κατά  το  χρόνο κατά  τον οποίο 
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έγιναν  δεκτά  προς  μεταφορά,  σύμφωνα  προς  την  τιμή  του  χρηματιστηρίου 
εμπορευμάτων  ή  την  τρέχουσα  τιμή  της  αγοράς  ή,  αν  δεν  υπάρχουν  οι  δύο  αυτές 
τιμές,  με  αναφορά  προς  τη  συνήθη  τιμή  εμπορευμάτων  του  αυτού  είδους  και  της 
ίδιας ποιότητας (Βλ. ΕφΑθ 2749/2006 ΔΕΕ 2006.1050, ΕφΘεσ 437/2002 Αρμ 2004.81, 
ΕφΘεσ 2290/1999 Αρμ 2001.337). Κατόπιν τούτων, για το ορισμένο της αγωγής κατά 
του μεταφορέα, με την οποία ζητείται αποζημίωση για ολική ή μερική απώλεια των 
εμπορευμάτων ή βλάβη τούτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από το μεταφορέα, 
αρκεί  ο  ζημιωθείς  να  επικαλεσθεί  α)  την  σύναψη  έγκυρης  σύμβασης  διεθνούς 
χερσαίας μεταφοράς, β) την απώλεια ή βλάβη των εμπορευμάτων, με αναφορά των 
προσδιοριστικών της απώλειας ή βλάβης στοιχείων, γ) ότι η απώλεια ή βλάβη έλαβε 
χώρα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ήτοι στο διάστημα από την παραλαβή μέχρι 
την παράδοσή τους, δ) το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των εμπορευμάτων 
αυτών  και  ε)  την  αξία  τους  στον  τόπο  και  κατά  το  χρόνο  που  έγιναν  δεκτά  προς 
μεταφορά, με αναφορά μιας από τις τιμές που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 
23  της  ΔΣ  CMR  (ήτοι  της  χρηματιστηριακής  ή  αγοραίας  ή  συνήθους  ‐  Βλ.  και  ΑΠ 
1529/1991 ΕλΔνη 34. 316, ΕφΘεσ 437/2002 Αρμ 2004 81, ΕφΑθ 1786/1989 ΕΜετΔ 4. 
313, Απ. Γεωργιάδη, Ειδ. Ενοχ. Δίκ. τόμ. II, έκδ. 2007, παρ. 16 σελ. 422‐425).  
‐  Απώλεια  του  μεταφερομένου  αντικειμένου  συντρέχει,  όταν  αυτό  καταστραφεί  ή 
εξαφανισθεί, καθώς επίσης και όταν χάσει κάθε αξία για τον ενδιαφερόμενο. Βλάβη 
δε  του  μεταφερομένου  αντικειμένου  υφίσταται,  όταν  αυτό  απέβαλε  κάθε 
χρησιμότητα  που  αντιστοιχεί  στο  είδος  του,  με  αποτέλεσμα  να  χάσει  και  την 
οικονομική του αξία, δηλ. όταν επέλθει μείωση του πράγματος ως προς την ποσότητα 
ή αλλοίωσή του ως προς την ποιότητα. Ουσιαστικά πρόκειται για την περίπτωση που 
το  μεταφερόμενο  πράγμα  παραδίδεται  σε  κατάσταση  χειρότερη  από  αυτή  που 
βρισκόταν  τη στιγμή  της  αποστολής  του.  Πολλές φορές  είναι  δύσκολο  να διακρίνει 
κανείς  ανάμεσα  στην  πρόκληση  βλάβης  και  στην  απώλεια  του  μεταφερομένου 
πράγματος. Αποφασιστικό κριτήριο για τη διάκριση είναι κατά πόσον το πράγμα που 
παραδίδεται διατηρεί, έστω και με τις φθορές που έχει υποστεί, κάποια οικονομική 
αξία, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρόκειται για απώλεια του πράγματος (Βλ. 
και  ΕφΘεσ  1899/1981  ΕλΔνη  23.410, Μητρούλη,  Δίκαιο  χερσαίων  μεταφορών  σελ. 
232, Απ. Γεωργιάδη, ό.π. παρ. 16 αριθ. 42, 43 σελ. 423).  
‐  Κατά  το  άρθρο  28  παρ.  1  της  άνω  ΔΣ  CMR,  στις  περιπτώσεις  όπου  με  βάση  την 
κειμένη  νομοθεσία  η  απώλεια  ή  η  ζημία  ή  η  καθυστέρηση  που  προκύπτει  από 
μεταφορά,  διεπομένη  από  τη  Σύμβαση  αυτή,  δημιουργεί  θέμα  εξωσυμβατικής 
απαίτησης, ο μεταφορέας μπορεί να επωφεληθεί των διατάξεων της Συμβάσεως, οι 
οποίες αποκλείουν την ευθύνη του ή οι οποίες ορίζουν ή περιορίζουν την οφειλομένη 
αποζημίωση. Κατά το άρθρο, όμως, 29 παρ. 1 της αυτής Σύμβασης, ο μεταφορέας δεν 
θα  δικαιούται  να  επωφεληθεί  των  διατάξεων  αυτής,  οι  οποίες  αποκλείουν  ή 
περιορίζουν  την  ευθύνη  του  ή  οι  οποίες  μεταφέρουν  το  βάρος  αποδείξεως,  εάν  η 
ζημία  προκλήθηκε  λόγω  ηθελημένης  κακής  διαχείρισης  αυτού,  ή  λόγω  τέτοιας 
παράλειψης του, η οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του δικαστηρίου που 
έχει τη δικαιοδοσία της υπόθεσης, θεωρείται ως ισοδυναμούσα με ηθελημένη κακή 
διαχείριση εκ μέρους  του. Από  τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι, σε περίπτωση 
διεθνούς  μεταφοράς  εμπορευμάτων  οδικώς,  εφόσον  ανακύψει  αξίωση  για 
αποζημίωση  από  εξωσυμβατική  ευθύνη  εξαιτίας  απώλειας  ή  βλάβης  των 
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μεταφερομένων εμπορευμάτων, ο μεταφορέας μπορεί να επικαλεσθεί την εφαρμογή 
των  διατάξεων  της  Σύμβασης  που  αποκλείουν  την  ευθύνη  του  ή  ορίζουν  ή 
περιορίζουν  την  οφειλομένη  αποζημίωση.  Κατ΄  εξαίρεση,  όμως,  ευθύνεται  προς 
αποζημίωση  κατά  τις  διατάξεις  του  κοινού  δικαίου,  χωρίς  τους  ποσοτικούς 
περιορισμούς της Συμβάσεως, αν ο δικαιούχος της αποζημιώσεως ενάγων ισχυρισθεί 
και αποδείξει ότι η ζημία επήλθε από ηθελημένη κακή διαχείριση του μεταφορέα ή 
από πταίσμα,  το οποίο σύμφωνα με  τη νομοθεσία  του δικαστηρίου  της χώρας που 
επιλήφθηκε  της  υπόθεσης  ισοδυναμεί  με  ηθελημένη  κακή  διαχείριση.  Ο  όρος 
"ηθελημένη κακή διαχείριση", που αποτελεί απόδοση στην ελληνική του όρου "wilful 
misconduct" από το πρωτότυπο και επίσημο αγγλικό κείμενο της ως άνω Σύμβασης, 
ως βαθμός πταίσματος με τη συνδρομή του οποίου ο μεταφορέας ενέχεται κατά το 
κοινό δίκαιο σε πλήρη αποζημίωση του παθόντος, περιλαμβάνει εκτός από το δόλο, 
άμεσο και ενδεχόμενο, και τη συμπεριφορά εκείνη του μεταφορέα, κατά την οποία 
αυτός ενεργεί εν γνώσει τού ότι η πράξη ή παράλειψη του οδηγεί σε επαύξηση του 
κινδύνου  επέλευσης  του  ζημιογόνου  αποτελέσματος,  για  το  οποίο  επιδεικνύει 
αδιαφορία  χωρίς  κατ΄  ανάγκη  και  να  το  αποδέχεται.  Διαφοροποιείται  δε  η  μορφή 
αυτή πταίσματος από την έννοια της βαριάς αμέλειας, κατά την οποία ο δράστης δεν 
καταβάλλει  ούτε  την  απαιτουμένη  στις  συναλλαγές  επιμέλεια,  διότι  από  μεγάλη 
αδιαφορία  ή  απερισκεψία  δεν  έχει  αντίληψη  των  επιζήμιων  συνεπειών  της 
συμπεριφοράς του, καθόσον στη μορφή αυτή της αμέλειας το μέτρο της επιμελείας 
που  απαιτείται  κρίνεται  αντικειμενικώς,  ενώ  στην  ηθελημένη  κακή  διαχείριση 
απαιτείται αναγκαίως και η συνδρομή του υποκειμενικού στοιχείου, ήτοι της ψυχικής 
εκείνης  στάσης  του  μεταφορέα  που  γνωρίζει  ότι  η  ενέργεια  του  ή  η  παράλειψη 
επαυξάνει  τον  κίνδυνο  πραγμάτωσης  του  ζημιογόνου  αποτελέσματος  (Βλ.  ΟλΑΠ 
18/1998  ΕΕμπΔ  ΜΘ.536,  ΑΠ  270/2002,  ΑΠ  1628/2001  ΕΕμπΔ  2002.67,  ΕφΑθ 
773/2005 ΕΜετΔ 25.205). Κατόπιν τούτων, από τις διατάξεις της διεθνούς Σύμβασης 
CMR δεν αποκλείεται η παράλληλη ευθύνη του μεταφορέα, σε περίπτωση απώλειας 
ή  βλάβης  των  μεταφερομένων  εμπορευμάτων  που  οφείλεται  σε  πταίσμα  του 
μεταφορέα,  και  κατά  τις  διατάξεις  περί  αδικοπραξιών  σύμφωνα με  τη  γενική  αρχή 
της συρροής συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης, αλλά αντίθετα τέτοια συρροή 
αναγνωρίζεται έμμεσα με τα άρθρα 28 και 29 της Σύμβασης αυτής. Για να υπάρχει, 
όμως, ευθύνη τούτου σε πλήρη αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
914 επ., 297, 298 ΑΚ, η οποία (αποζημίωση) περιλαμβάνει τόσο τη θετική ζημία όσο 
και  το  διαφυγόν  κέρδος,  απαιτείται  η  ζημία  να  προκλήθηκε  από  "ηθελημένη  κακή 
διαχείριση" του μεταφορέα (Βλ. ΕφΘεσ 3364/1990 Αρμ 1990.1190, ΕφΘεσ 1862/1988 
Αρμ 1989.227). Συνεπώς, προς θεμελίωση της σχετικής αξιώσεως προς αποζημίωση 
απαιτείται να εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής τα πραγματικά περιστατικά που 
συγκροτούν  τις  προϋποθέσεις  της  ευθύνης  από  αδικοπραξία,  σύμφωνα  με  την  ΑΚ 
914,  σε  συνδυασμό  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  29  παρ. 1  της  ΔΣ CMR,  στις  οποίες 
περιλαμβάνεται,  εκτός  των  άλλων,  και  η  ζημία  που  υπέστη  ο  δικαιούχος  λόγω  της 
βλάβης ή απώλειας των μεταφερομένων αντικειμένων  (Βλ. ΑΠ 1107/2002 ΕλΔνη 45. 
85,  ΑΠ  820/2002  ΕΕΝ  70.  509,  ΕφΑθ  6026/2001  ΕλΔνη  45.819,  ΕφΠειρ  118/1995 
ΕλΔνη 36.1573, Ζέκο, ό.π. σελ. 66), καθώς και η υπαιτιότητα του μεταφορέα με την 
ανωτέρω  μορφή  της  "ηθελημένης  κακής  διαχείρισης"  (Βλ.  ΕφΘεσ  437/2002  Αρμ 
2004.81).  
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Διατάξεις:  
ΚΠολΔ: 216,  
Νόμοι: 559/1977, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕπισκΕΔ 2008, σελίδα 792, σχολιασμός Κωνσταντίνος Παμπούκης  (σελ. 
784)  

 
Δίκαιο Μεταφορών ‐ Χερσαία Μεταφορά 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 537 
Έτος: 2009 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Χρόνος  παραγραφής  των  αξιώσεων  του  παραγγελιοδόχου 
μεταφοράς  κατά  του  αντισυμβαλλομένου  του  αποστολέα  για  την  αμοιβή  του. 
Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση. 
‐ Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 90 επ. και 95 επ. ΕμπΝ, εκτός από τα 
βασικά πρόσωπα που μετέχουν στη σύμβαση μεταφοράς  (αποστολέας ή φορτωτής, 
αγωγιάτης ή μεταφορέας, παραλήπτης) μπορεί να παρεμβληθεί και άλλο πρόσωπο, ο 
παραγγελιοδόχος μεταφοράς. Αυτός αναλαμβάνει, με σύμβαση με τον παραγγελέα, 
δηλαδή συνήθως  τον αποστολέα  (φορτωτή),  να  ενεργήσει  στο δικό  του όνομα,  για 
λογαριασμό  όμως  του  παραγγελέα,  ό,τι  απαιτείται  για  την  πραγμάτωση  της 
μεταφοράς, ιδίως δε να μεριμνήσει για την ανεύρεση του μεταφορέα και τη σύναψη 
με  αυτόν  συμβάσεως  για  την  εκτέλεση  της  μεταφοράς  (ΟλΑΠ  33/1998).  Ο 
παραγγελιοδόχος  μεταφοράς  ευθύνεται  κατ'  αρχήν  εγγυητικώς,  ανεξαρτήτως 
πταίσματός  του,  για  κάθε  καθυστέρηση,  φθορά  ή  απώλεια  των  μεταφερομένων 
πραγμάτων (ΟλΑΠ 33/1998). Στις διεθνείς μεταφορές η κυρωθείσα με το Ν. 559/1977 
διεθνής σύμβαση της Γενεύης για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς (CMR) 
δεν  εφαρμόζεται  αμέσως  στη  σύμβαση  παραγγελίας  μεταφοράς,  αφού  η  εν  λόγω 
διεθνής σύμβαση ρυθμίζει σχέσεις που αφορούν μόνον τον μεταφορέα, αλλά μόνον 
εμμέσως, ήτοι εφαρμόζεται μόνο με την έννοια, ότι ρυθμίζοντας την ύπαρξη και το 
μέγεθος  της  ευθύνης  του  μεταφορέα,  από  την  οποία,  ως  εγγυητική,  εξαρτάται  η 
ευθύνη  του  παραγγελιοδόχου  μεταφοράς  προσδιορίζει  το  μέτρο  της  τελευταίας. 
Επομένως, στο μη σχετιζόμενο με την κατά τα άνω εγγυητική ευθύνη του ζήτημα του 
χρόνου  παραγραφής  των  αξιώσεων  του  παραγγελιοδόχου  μεταφοράς  κατά  του 
αντισυμβαλλομένου  του αποστολέα  για  την αμοιβή  του,  δεν  εφαρμόζονται  οι  περί 
παραγραφής διατάξεις της Συμβάσεως CMR, και οι σχετικές αξιώσεις δεν υπόκεινται 
στην  ενιαύσια  παραγραφή  του  άρθρου  32  αυτής,  αλλά  οι  κοινές  διατάξεις  και 
ειδικότερα  η  διάταξη  του  άρθρου  250  αριθ.  1  ΑΚ,  που  προβλέπει  την  πενταετή 
παραγραφή των αξιώσεων των εμπόρων για την επιμέλεια αλλοτρίων υποθέσεων. 
‐ Το Εφετείο, δεχόμενο ότι η ένδικη αξίωση στηριζόταν σε ισχυρισμό ότι μεταξύ των 
διαδίκων  είχε  συναφθεί  σύμβαση  μεταφοράς,  στην  οποία  η  ενάγουσα  είχε  θέση 
μεταφορέα  (και  όχι  παραγγελιοδόχου  μεταφοράς),  έκρινε  ότι  αυτή  (αξίωση)  είχε 
υποκύψει στην ετήσια παραγραφή του άρθρου 32 παρ. 1 της Συμβάσεως CMR, που 
συμπληρώθηκε εν επιδικία, αφού από την επίδοση της αγωγής που διενεργήθηκε την 
18/1/2002  και  μέχρι  την  επόμενη  διαδικαστική  πράξη  ήτοι  τον  προσδιορισμό 
δικασίμου,  που  έγινε  την  28/1/2003,  παρήλθε  χρόνος  πέραν  του  έτους.  Κρίνοντας 
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όμως  έτσι  το δικαστήριο  της ουσίας  έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν, 
ήτοι  ανύπαρκτη  αγωγική  βάση  (βάση  ερειδόμενη  στο  μη  περιεχόμενο  στην  αγωγή 
περιστατικό  της  συνάψεως συμβάσεως μεταφοράς,  που διαφέρει από  τη  σύμβαση 
παραγγελίας  μεταφοράς),  και  έχουν  ουσιώδη  επίδραση  στην  έκβαση  της  δίκης, 
δεδομένου ότι διαφοροποιούν τον χρόνο παραγραφής της ένδικης αξιώσεως. 
Συνεπώς υπέπεσε στην αναιρετική πλημμέλεια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ, ο δε 
σχετικός πρώτος λόγος αναιρέσεως, που σημειωτέον, κατ' ορθήν υπαγωγή, ερείδεται 
επί  της  τελευταίας  αυτής  διατάξεως  και  όχι  και  επί  της  επικαλουμένης  επιπλέον 
διατάξεως του άρθρ. 10, είναι βάσιμος. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 250,  
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 8,  
ΕμπΝ: 90, 95,  
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2009 * ΕλΔνη 2010, σελίδα 1014 

 
Εμπορική  Αντιπροσωπεία  και  αποκλειστική  διανομή  ‐  Σύμβαση  αποκλειστικής 
διανομής 
Δικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθμός απόφασης: 1208 
Έτος: 2008 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Σύμβαση διανομής. Καταχρηστική καταγγελία.  
‐  Η  σύμβαση  της  διανομής  είναι  ιδιόρρυθμη  διαρκής  ενοχική  σύμβαση,  κατά  τη 
διάρκεια  της  οποίας  ο  ένας  συμβαλλόμενος  (παραγωγός  ή  μεγαλέμπορος) 
αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  πωλεί  στον  άλλο  (διανομέα)  τα  συμφωνηθέντα 
εμπορεύματα,  τα  οποία  ο  τελευταίος  πωλεί  στη  συνέχεια  σε  τρίτους  στο  δικό  του 
όνομα,  για  δικό  του  λογαριασμό  και  με  δικό  του  επιχειρηματικό  κίνδυνο  (ΑΠ 
139/2006 Αρμ 60.1034, ΕφΑθ 874/2002 ΕλΔνη 44.250, Απ. Γεωργιάδης, Νέες μορφές 
συμβάσεων  της  σύγχρονης  οικονομίας,  έκδοση  1998,  σελ.  213,  Κοτσίρης,  Δίκαιο 
Ανταγωνισμού, έκδοση 2001, σελ. 463 επ.). Μεταξύ των διατάξεων περί εντολής που 
εφαρμόζονται είναι και αυτή του άρθρου 725 ΑΚ, κατά την οποία ο εντολοδόχος έχει 
δικαίωμα να καταγγείλει την εντολή ελευθέρως και απεριορίστως κατά πάντα χρόνο 
χωρίς να δεσμεύεται από προθεσμία, με την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας. Τέτοια 
συμφωνία  θεωρείται  ότι  υπάρχει,  όταν  καθορίσθηκε  η  διάρκεια  της  σύμβασης  για 
ορισμένο χρόνο, καθόσον αυτή έχει την έννοια ότι ο μεν εντολέας παραιτήθηκε από 
το  δικαίωμα  ανάκλησης  της  εντολής,  ο  δε  εντολοδόχος  παραιτήθηκε  από  το 
δικαίωμα της καταγγελίας της πριν την παρέλευση του καθορισθέντος χρόνου. Λόγω 
της  φύσεως  της  συμβάσεως  εντολής  ως  σχέσεως  εμπιστοσύνης,  η  καταγγελία  της, 
ακόμη  και  αν  είναι  καταχρηστική,  δεν  είναι  άκυρη  αλλά  χορηγεί  στον  καθού  η 
καταγγελία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής 
ζημίας που υπέστη από αυτή (ΑΠ 390/2004 ΕλΔνη 46.1680, ΕφΑθ 874/2002 ό.π.). 
Διατάξεις:  
ΑΚ: 725,  
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕπισκΕΔ 2008, σελίδα 1175, σχολιασμός Κ.Π.Γ.  
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Εμπορική  Αντιπροσωπεία  και  αποκλειστική  διανομή  ‐  Σύμβαση  αποκλειστικής 
διανομής 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 176 
Έτος: 2010 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Σύμβασης  αποκλειστικής  διανομής.  Αποζημίωση  πελατείας. 
Υπολογισμός αποζημίωσης. Καλή πίστη. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 288, 297, 713 επ., 722, 723,  
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,  
Οδηγίες: 86/653/ΕΟΚ, 
ΠΔ: 219/1991, άρθ. 8, 9, 10,  
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2010 

 
Εταιρείες ‐ Ανώνυμη Εταιρεία 
Δικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθμός απόφασης: 688 
Έτος: 2007 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Συγχώνευση  ανωνύμων  εταιρειών.  Πιστωτικά  ιδρύματα. 
Ικανότητα διαδίκου. 
‐ Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 1, 3, 7 παρ. Ια και 80 παρ. 1 
του Ν. 2190/1920, που προστέθηκαν με το ΠΔ 498/31.12.1987 για την προσαρμογή 
της  ελληνικής  νομοθεσίας  προς  τις  διατάξεις  της  από  9.10.1978  τρίτης  κοινοτικής 
οδηγίας 78/855/ΕΟΚ για  το εταιρικό δίκαιο και  εφαρμόζονται  και  επί συγχώνευσης 
πιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 2515/1997), σε περίπτωση συγχώνευσης 
ανωνύμων εταιριών με σύσταση νέας εταιρίας οι συγχωνευόμενες εταιρίες λύνονται, 
χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, και συνίσταται νέα ανώνυμη εταιρία, στην οποία 
οι  διαλυόμενες  εταιρίες  μεταβιβάζουν  το  σύνολο  της  περιουσίας  τους  (ενεργητικό 
και παθητικό), από δε την καταχώριση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής 
απόφασης  της  Διοίκησης,  αυτοδικαίως  και  ταυτοχρόνως  χωρίς  καμιά  άλλη 
διατύπωση,  η  νέα  εταιρία  υποκαθίσταται  σε  όλα  γενικά  τα  δικαιώματα  και  τις 
υποχρεώσεις  των  εταιριών,  που  λύονται,  και  η  μεταβίβαση  αυτή  εξομοιώνεται  με 
καθολική  διαδοχή,  τόσο  για  τις  συγχωνευόμενες  εταιρίες,  όσο  και  έναντι  τρίτων 
(ΟλΑΠ 12/1999, ΕλΔνη 40.567). 
‐  Κατά  το  άρθρο  62  ΚΠολΔ,  ικανός  να  είναι  διάδικος  είναι  εκείνος  που  έχει  την 
ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Κατά δε το άρθρο 61 
ΑΚ,  τα  νομικά  πρόσωπα  αποκτούν  προσωπικότητα,  αν  τηρηθούν  οι  όροι  που 
αναγράφει ο νόμος. Ειδικότερα, προκειμένου περί ανωνύμων εταιριών, η ικανότητα 
αυτή αρχίζει από  της,  μετά  τη σύσταση αυτών,  καταχώρισης στο Δελτίο Ανωνύμων 
Εταιριών της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης και 
του  καταστατικού  της  ανώνυμης  εταιρίας,  παύει  δε  να  υπάρχει  από  της  με 
οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο λύσης των εταιρειών τούτων (ΑΠ 465/1983, ΝοΒ 31.53). 
Εξάλλου,  κατά  τη διάταξη  του άρθρου 313  παρ. 1  εδ.  δ΄  ΚΠολΔ,  απόφαση η οποία 
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εκδόθηκε  κατά  ανύπαρκτου  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου  δεν  έχει  υπόσταση, 
χαρακτηριζόμενη  ρητά  ως  ανυπόστατη  (ΟλΑΠ  27/1987,  ΝοΒ  36.92).  Επί  τη  βάσει 
τούτων,  αν  πρόκειται  περί  αγωγής  ή  αίτησης  γενικά  προς  παροχή  έννομης 
προστασίας, η οποία ασκείται ή απευθύνεται κατά ανύπαρκτου (φυσικού ή νομικού) 
προσώπου,  η  διαδικαστική  πράξη  είναι  ανυπόστατη,  όπως  και  η  εκδιδόμενη 
απόφαση.  Η  διάγνωση  της  ανυπαρξίας  μίας  δικαστικής  απόφασης  γίνεται,  είτε  με 
αναγνωριστική αγωγή,  είτε  με  ένσταση,  η  οποία  έχει ως αντικείμενο  την  ύπαρξη  ή 
την ανυπαρξία των έννομων συνεπειών της. Η ένσταση αυτή περί της ανυπαρξίας της 
δικαστικής  απόφασης  λαμβάνεται  υπόψη  και  αυτεπαγγέλτως  από  το  Δικαστήριο 
(ΕφΛαρ 227/2001, ΕλΔνη 43.782). 
Διατάξεις:  
ΑΚ: 61, 62, 
ΚΠολΔ: 313,  
Νόμοι: 2190/1920 άρθ. 68, 80, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕπισκΕΔ 2008, σελίδα 80, σχολιασμός Α.Δ.Μ.  

 
Εταιρείες ‐ Ανώνυμη Εταιρεία 
Δικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθμός απόφασης: 694 
Έτος: 2007 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Μέτοχοι.  Δικαίωμα  μετόχου  στο  μέρισμα.  Αγωγή  για  την 
καταβολή του. 
‐  Το  δικαίωμα  του  μετόχου  πάνω  στο  μέρισμα  γεννιέται  με  την  έγκριση  του 
ισολογισμού  από  τη  γενική  συνέλευση,  εφόσον  στον  ισολογισμό  εμφανίζονται 
καθαρά κέρδη και εφόσον ψηφισθεί η διανομή τους. Η απαίτηση του μετόχου πάνω 
στο  συγκεκριμένο  μέρισμα,  του  οποίου  ψηφίσθηκε  η  διανομή,  είναι  δικαίωμα 
ενοχικό που υπόκειται στις κοινές διατάξεις του ενοχικού δικαίου. Για την είσπραξη 
του  μερίσματος  ο  μέτοχος  μπορεί  να  στραφεί  δικαστικώς  κατά  της  εταιρίας,  όπως 
συμβαίνει  σε  κάθε απαίτηση  του ενοχικού δικαίου. Η απαίτηση  του εξαρτάται από 
την  ύπαρξη  κέρδους,  τελεί  δηλαδή  υπό  νομική  αναβλητική  αίρεση.  Η  μετοχή  είναι 
πράγμα  κινητό  και  σαν  τέτοιο  μπορεί  να  υποστεί  όλες  τις  μετακινήσεις  που 
προβλέπονται στο αστικό δίκαιο (Βλ. Ν. Ρόκα, Εμπορικές Εταιρίες, εκδ. 3η, σελ. 172, 
ΕφΑθ 1478/2001 ΕλΔνη 42.1387). 
Διατάξεις:  
Νόμοι: 2190/1920, 
Δημοσίευση: ΕπισκΕΔ 2008, σελίδα 83, σχολιασμός Κωνσταντίνος Παμπούκης  

 
Εταιρείες ‐ Ανώνυμη Εταιρεία 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 389 
Έτος: 2010 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Διοικητικό  Συμβούλιο  Ανώνυμης  εταιρείας.  Δημοσιότητα  της 
πράξης  περί  διορισμού  των  μελών  του  Δ.Σ.  Εκπροσώπηση.  Θητεία  μελών. 
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Προσδιορισμός αντικειμένου της δίκης από τους διαδίκους. Απαράδεκτο μεταβολής 
της βάσης της αγωγής. 
‐ Από τις διατάξεις των άρθρων 7α περ. γ, 7β παρ. 15 και 7ε του Ν. 2190/1920 "Περί 
ανωνύμων  εταιρειών"  προκύπτει,  ότι  η  δημοσιότητα  στην  οποία  υποβάλλεται  η 
πράξη διορισμού μελών ΔΣ ανώνυμης εταιρείας, με την καταχώρησή της στο μητρώο 
ανωνύμων εταιριών  της οικείας Νομαρχίας,  δεν  έχει συστατικό, αλλά βεβαιωτικό ή 
δηλωτικό χαρακτήρα. Συνεπώς, αν η απόφαση δεν έχει υποβληθεί στη δημοσιότητα 
αυτή, δεν μπορεί να την επικαλεσθεί η ανώνυμη εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν 
αποδείξει ότι οι τρίτοι τη γνώριζαν. Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των άρθρων 2, 18 
παρ. 1 και 2 και 34 παρ. 1 στοιχ.β' και 2 στοιχ. β` του ίδιου Ν. 2190/1920, η ανώνυμη 
εταιρεία, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό της εκπροσωπείται δικαστικά 
και  εξώδικα  από  το  Διοικητικό  της  Συμβούλιο,  το  οποίο  εκλέγεται  από  τη  γενική 
συνέλευση, εκτός από το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται 
κατά  την  ίδρυσή  της  με  το  καταστατικό  και  ασκούν  τα  καθήκοντά  τους  μέχρι  την 
πρώτη από την ίδρυση τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.  
‐ Κατά δε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 19 του πιο πάνω νόμου, 
όπως  η  τελευταία  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  10  παρ.  1  του  Ν.  2339/1955,  "Η 
θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα 
έξι  έτη.  Οι  σύμβουλοι,  μέτοχοι  ή  μη,  είναι  πάντοτε  επανεκλέξιμοι  και  ελεύθερα 
ανακλητοί". Από τις διατάξεις αυτές, συνδυαζόμενες και με τη διάταξη του άρθρου 2 
του N.  2190/1920,  που  ορίζει  τι  πρέπει  να  περιέχει  το  καταστατικό  της  ανώνυμης 
εταιρίας,  συνάγεται  ότι:  α)  η  θητεία  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 
προσδιορίζεται είτε μόνον από διάταξη του καταστατικού είτε από την περί εκλογής 
του απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερος ούτε των έξι (6) ετών και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, ούτε του 
τυχόν  οριζόμενου  στο  καταστατικό  μικρότερου  της  εξαετίας  χρόνου  στη  δεύτερη 
περίπτωση. β) Στο καταστατικό ή στην απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να 
ορίζεται  ότι  η  θητεία  των  μελών  του  διοικητικού  συμβουλίου  που  έληξε, 
παρατείνεται μέχρι  την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και πάντως όχι πέραν 
της  εξαετίας  από  την  εκλογή  του.  Στη  δεύτερη  δε  περίπτωση  όχι  πέραν  του 
οριζόμενου  στο  καταστατικό  χρόνου  και  γ)  εφόσον  δεν  υπάρχει  τέτοια  πρόβλεψη 
παρατάσεως  μέχρι  την  εκλογή  νέου  διοικητικού  συμβουλίου,  τα  καθήκοντα  των 
μελών παύουν αυτοδικαίως μόλις παρέλθει ο χρόνος της θητείας τους που ορίζεται 
στο Καταστατικό ή στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  
‐  Κατά  τη διάταξη  του άρθρου 106  του ΚΠολΔ,  το δικαστήριο  ενεργεί μόνο ύστερα 
από αίτηση διαδίκου και αποφασίζει με βάση  τους πραγματικούς  ισχυρισμούς που 
προτείνουν και αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν 
ο νόμος ορίζει διαφορετικά.  
‐ Κατά το άρθρο 224 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 4 
του  N.  2915/2001,  "είναι  απαράδεκτο  να  μεταβληθεί  η  βάση  της  αγωγής.  Με  τις 
προτάσεις  που  κατατίθενται  κατά  την  παράγραφο  1  του  άρθρου  237  ενώπιον  του 
πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, μπορεί ο ενάγων να συμπληρώσει, να διευκρινίσει ή να 
διορθώσει τους ισχυρισμούς του, αρκεί να μη μεταβάλλεται η βάση της αγωγής". 
Κατά  την  έννοια  της  τελευταίας  διάταξης  ανεπίτρεπτη  μεταβολή  της  βάσης  της 
αγωγής επέρχεται όταν στις προτάσεις που κατατίθενται ενώπιον του πρωτοβάθμιου 
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δικαστηρίου γίνεται προσθήκη νέων περιστατικών, παλαιότερων ή οψιγενών, με  τα 
οποία  τροποποιείται  ή  αντικαθίσταται  η  ιστορική  βάση  της  αγωγής  με  άλλη  ή 
προστίθεται στην αγωγή και  νέα  ιστορική βάση.  Σύμφωνα δε με  την παρ.2  του πιο 
πάνω  άρθρου  224  ΚΠολΔ  επιτρέπεται  στον  ενάγοντα  να  συμπληρώσει,  να 
διευκρινίσει  ή  να  διορθώσει  με  τις  προτάσεις  του  της  πρώτης  πρωτοβάθμιας 
συζήτησης όσα ουσιώδη γεγονότα αποτυπώθηκαν ανεπαρκώς ή ασαφώς στην αγωγή 
του, αρκεί να μη μεταβάλλεται η βάση της αγωγής. 
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 104, 224, 
Νόμοι: 2190/1920, αρθ. 7α, 7β, 7ε, 2339/1955, αρθ. 19, 2915/2001, αρθ. 4, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2010 * ΕΕμπΔ 2010, σελίδα 918  

 
Εταιρείες ‐ Ανώνυμη Εταιρεία 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 30 
Έτος: 2010 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Ανώνυμη  εταιρεία.  Στάδιο  εκκαθάρισης.  Πενταετές  στάδιο 
εκκαθάρισης.  Εξουσία  διοίκησης.  Αισχροκερδής  δικαιοπραξία.  Δεδικασμένο.  Λήψη 
υπόψη μη προταθέντων πραγμάτων. Αποδοχή ή μη δεδικασμένου. Έλλειψη νόμιμης 
βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.  
‐  Κατά  το  άρθρο  72  του  ΑΚ  "μόλις  το  νομικό  πρόσωπο  διαλυθεί,  βρίσκεται 
αυτοδικαίως  σε  εκκαθάριση.  Ωσότου  περατωθεί  η  εκκαθάριση  και  για  τις  ανάγκες 
της  θεωρείται  ότι  υπάρχει".  Κατά  το  άρθρο  49  παρ.  6  του  Ν.  2190/1920  "περί 
ανωνύμων εταιριών",  όπως η παρ. 6  έχει προστεθεί με  το άρθρο 14  παρ. 1  του Ν. 
2339/1995.  "Το στάδιο  της  εκκαθάρισης δεν μπορεί  να  υπερβεί  την  πενταετία από 
την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από τα 
μητρώα ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας 
απαιτείται  ειδική άδεια  του  Υπουργού Εμπορίου.  Το στάδιο  της  εκκαθάρισης όμως 
δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία". Από τις διατάξεις αυτές 
συνάγεται ότι η ανώνυμη εταιρία, όπως όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 
μετά  τη  λύση  της  και  την  είσοδό  της  στο  (αναγκαίο)  στάδιο  της  εκκαθαρίσεως, 
θεωρείται, κατά πλάσμα του νόμου, ότι υφίσταται μέχρις ότου επιτευχθεί ο σκοπός 
της  εκκαθαρίσεως  των  εκκρεμών  σχέσεών  της  και  η  διανομή  του  τυχόν  καθαρού 
ενεργητικού  στους  μετόχους  της.  Η  περάτωση  της  εκκαθάρισης  και  συγχρόνως  της 
εταιρείας  επέρχεται,  όταν  οι  εκκαθαριστές  ενεργήσουν  τις  αναγκαίες  πράξεις 
εκκαθάρισης,  συντάξουν  απογραφή,  δημοσιεύσουν  τις  εγκριθείσες  από  τη  γενική 
συνέλευση  οικονομικές  καταστάσεις  πέρατος  της  εκκαθάρισης  και  προβούν  στην 
καταχώριση της διαγραφής της εταιρείας στο ΜΑΕ. Η καταχώριση της διαγραφής στο 
ΜΑΕ έχει σχετικά συστατικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι χωρίς αυτή δεν επέρχεται 
περάτωση της ΑΕ. Αν, όμως, διαπιστωθεί ότι η εταιρεία είχε και άλλη περιουσία, δεν 
επέρχεται η περάτωσή της, έστω και αν είχε διαγραφεί από το ΜΑΕ. Τα παραπάνω 
ισχύουν  και  αν  ακόμη  έχει  γίνει  υπέρβαση  των  άνω  χρονικών  ορίων  διάρκειας  της 
εκκαθάρισης,  δηλ.  της  πενταετίας  ή  της  δεκαετίας  μετά  από  άδεια  της  διοίκησης. 
Δηλαδή,  οι  χρονικοί  περιορισμοί,  που  είχαν  τεθεί  για  την  περάτωση  της 
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εκκαθαρίσεως  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  το  άρθρο  14  παρ.1  του  Ν.  2339/1995 
απέβλεπαν, ως κατευθυντήριες αρχές, στη συντόμευση του χρόνου διενέργειας  της 
εκκαθαρίσεως και όχι σε αποκλεισμό από το νόμο της εκκαθάρισης όσων εκκρεμών 
σχέσεων δεν θα καθίστατο δυνατό να διεκπεραιωθούν εγκαίρως, δηλαδή μέσα στα 
χρονικά  περιθώρια  αυτής  της  διατάξεως,  όπως  τούτο  εμμέσως  επιβεβαιώνεται  και 
από το ότι η παράγραφος 6 του άρθρου 49 Ν. 2190/1920, όπως έχει προστεθεί με το 
άρθρο 14 παρ.1  του Ν. 2339/1995, έχει ήδη αντικατασταθεί με το άρθρο 58  του Ν. 
3604/2007, με το οποίο ανατίθεται, μετά την πενταετία από τη λύση της ανώνυμης 
εταιρίας,  η  επιτάχυνση  και  περάτωση  της  εκκαθάρισής  της,  χωρίς  χρονικούς 
περαιτέρω  περιορισμούς,  στη  γενική  συνέλευση  των  μετόχων  και  επί  ασυμφωνίας 
στο  μονομελές  πρωτοδικείο  της  έδρας  της  εταιρίας,  το  οποίο  αποφασίζει  κατόπιν 
προσφυγής  του  εκκαθαριστή  ή  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  1/20  του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 
‐  Κατά  το  άρθρο  67  ΑΚ  αυτός  που  έχει  τη  διοίκηση  του  νομικού  προσώπου 
επιμελείται των υποθέσεων αυτού και το αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως, 
κατά  δε  το  άρθρο  68  παρ.  2  ΑΚ,  οι  περί  αντιπροσωπείας  και  εντολής  διατάξεις 
εφαρμόζονται αναλόγως και επί  του διοικητού νομικού προσώπου. Ως διοικητής δε 
θεωρείται κατά το άρθρο 74 ΑΚ ο εκκαθαριστής. Περαιτέρω το άρθρο 214 του ΑΚ "τα 
ελαττώματα  της  βούλησης,  η  γνώση  ή  υπαίτια  άγνοια  ορισμένων  περιστατικών, 
καθώς  και  η  επίδρασή  τους  στη  δικαιοπραξία  κρίνονται  από  το  πρόσωπο  του 
αντιπροσώπου".  Από  τη  διάταξη  αυτή,  σε  συνδυασμό  με  εκείνες  των  άρθρων  211, 
213,  215  ΑΚ  συνάγεται,  ότι  στην  άμεση  αντιπροσώπευση,  επειδή  ο  αντιπρόσωπος 
εκδηλώνει  κατά  την  επιχείρηση  της  δικαιοπραξίας  δική  του  βούληση  και  δεν 
μεταφέρει  ως  άγγελος  τη  βούληση  του  αντιπροσωπευομένου,  τα  ελαττώματα  της 
βουλήσεως,  η  έννοια  του  περιεχομένου  της  δηλώσεως,  η  γνώση  ή  υπαίτια  άγνοια 
ορισμένων  περιστατικών  και  η  επίδρασή  τους  στη  δικαιοπραξία  κρίνονται  από  το 
πρόσωπο  του  αντιπροσώπου,  εκτός  αν  ο  αντιπρόσωπος  ενήργησε  σύμφωνα  με 
ορισμένες  οδηγίες  του  αντιπροσωπευομένου,  οπότε  δεν  μπορεί  ο 
αντιπροσωπευόμενος να επικαλεσθεί την άγνοια του αντιπροσώπου για περιστατικά 
που ο ίδιος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει. Από δε το συνδυασμό των διατάξεων των 
άρθρων  72‐76,  777‐778  του  ΑΚ  και  18  του  ΕμπΝ  συνάγεται,  ότι  επί  εκκαθαρίσεως 
εμπορικής εταιρίας που λύθηκε, οι περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού 
ως  αντιπρόσωποι  του  κατά  πλάσμα  του  νόμου,  για  τις  ανάγκες  της  εκκαθαρίσεως, 
εξακολουθούντος  νομικού  προσώπου  της  εταιρίας,  εκτός  αν  η  απόφαση  του 
δικαστηρίου ή των εταίρων για το διορισμό των εκκαθαριστών προβλέπει να ενεργεί 
και καθένας από αυτούς χωριστά.  
‐  Ο  λόγος  αναίρεσης  του  αριθ.  8  του  άρθρου  559  του  ΚΠολΔ  δίδεται,  όταν  το 
δικαστήριο παρά  το  νόμο έλαβε υπόψη  του πράγματα που δεν προτάθηκαν,  ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της  δίκης.  Κατά  την  έννοια  της  διάταξης  αυτής  ως  "πράγματα"  θεωρούνται  οι 
πραγματικοί  ισχυρισμοί  που  έχουν  αυτοτελή  ύπαρξη  και  τείνουν  στη  θεμελίωση, 
κατάλυση  ή  παρακώλυση  ουσιαστικού  ή  δικονομικού  δικαιώματος  που  ασκήθηκε 
είτε  ως  επιθετικό  είτε  ως  αμυντικό  μέσο  και  άρα  στηρίζουν  το  αίτημα  αγωγής, 
ανταγωγής,  ένστασης  ή αντένστασης,  ή  λόγο  έφεσης.  Δεν  στοιχειοθετείται  ο  λόγος 
αυτός αναίρεσης, όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη προταθέντα ισχυρισμό (πράγμα) 
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και τον απέρριψε ευθέως για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό ή παραλείπει 
να απαντήσει σε  ισχυρισμό αόριστο, μη νόμιμο ή αλυσιτελή που δεν ασκεί γι' αυτό 
επίδραση στην έκβαση της δίκης  
‐  Κατά δε  το άρθρο 324  του  ίδιου Κώδικα  "δεδικασμένο υπάρχει μεταξύ  των  ίδιων 
προσώπων  με  την  ίδια  ιδιότητα  μόνον  για  το  δικαίωμα  που  κρίθηκε  και  εφόσον 
πρόκειται  για  το  ίδιο  αντικείμενο  και  την  ίδια  ιστορική  και  νομική  αιτία".  Από  τις 
διατάξεις  αυτές  συνάγεται  ότι,  όταν  η  αγωγή  απορρίπτεται  για  τυπικό  λόγο,  δεν 
δημιουργείται  δεδικασμένο  για  το ουσιαστικό δικαίωμα,  αλλά  το δεδικασμένο που 
παράγεται εμποδίζει την επανάσκηση της αγωγής με το ίδιο δικονομικό ελάττωμα. Το 
απαράδεκτο αυτό δεν υφίσταται, όταν η, αγωγή, που απορρίφθηκε ως αόριστη (ή μη 
νόμιμη),  ασκούμενη  και  πάλι  περιλαμβάνει  πρόσθετα  περιστατικά,  έλκοντας  σε 
εφαρμογή  άλλον  κανόνα  δικαίου,  που  επιτρέπει  τη  διερεύνηση  της  έννομης 
συνέπειας υπό διαφορετική νομική εκδοχή. 
‐ Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 16 του ΚΠολΔ., σύμφωνα με την 
οποία  "αναίρεση  επιτρέπεται  και  αν  το  δικαστήριο  κατά  παράβαση  του  νόμου 
δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασμένο ή ότι υπάρχει δεδικασμένο με 
βάση  απόφαση  που  εξαφανίσθηκε  ύστερα  από  ένδικο  μέσο  ή  αναγνωρίσθηκε  ως 
ανύπαρκτη",  στον  αναιρετικό  έλεγχο  υπόκειται  η  κρίση,  αν  τα  γενόμενα  δεκτά 
περιστατικά  συνιστούν  την  έννοια  του  δεδικασμένου  και  αν  τούτο  έχει  την  έκταση 
και  τα  αποτελέσματα  που  του  προσέδωσε  η  απόφαση,  προκειμένου  δε  να 
διαπιστωθεί τούτο επισκοπούνται τα διαδικαστικά έγγραφα και η απόφαση, από την 
οποία  απορρέει  το  δεδικασμένο,  για  να  ελεγχθεί  η  σχετική  παραδοχή  του 
δικαστηρίου.  
‐ Από τις διατάξεις των άρθρων 178 και 179  του ΑΚ προκύπτει ότι η ακυρότητα της 
δικαιοπραξίας  λόγω  αντιθέσεώς  της  στα  χρηστά  ήθη,  κατ'  εφαρμογήν  του  άρθρου 
178, προϋποθέτει τη συνδρομή γεγονότων διαφορετικών από εκείνα της ακυρότητας 
της  δικαιοπραξίας,  ως  αισχροκερδούς,  κατ'  άρθρο  179,  το  οποίο  αποτελεί  ειδική 
περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου.  
‐ Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται, αν η 
απόφαση  δεν  έχει  νόμιμη  βάση  και  ιδίως  αν  δεν  έχει  καθόλου  αιτιολογίες,  ή  έχει 
αιτιολογίες  αντιφατικές  ή  ανεπαρκείς  σε  ζητήματα  που  ασκούν  ουσιώδη  επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την εν λόγω διάταξη προκύπτει ότι ο προβλεπόμενος από 
αυτή  λόγος  αναίρεσης  ιδρύεται,  όταν  στην  ελάσσονα  πρόταση  του  νομικού 
συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή  όταν  τα  εκτιθέμενα  δεν  καλύπτουν  όλα  τα  στοιχεία  που  απαιτούνται  βάσει  του 
πραγματικού  του  εφαρμοστέου  κανόνα  δικαίου  για  την  επέλευση  της  έννομης 
συνέπειας  που  απαγγέλθηκε  ή  την  άρνησή  του  (ανεπαρκής  αιτιολογία)  ή  όταν 
αντιφάσκουν μεταξύ τους. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 67, 72, 74, 178, 179, 213, 214, 215, 
ΕμπΝ: 18, 
ΚΠολΔ: 322, 324, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 16, 559 αριθ. 19, 
Νόμοι: 2190/1920, αρθ. 49, 2339/1995, αρθ. 14, 
ΝΔ: 3604/2007, άρθ. 58, 
Σχόλια: 
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Δημοσίευση:  INLAW  2010,  *  ΕπισκΕΔ  2010,  σελίδα  464,  σχολιασμός  Κωνσταντίνος 
Παμπούκης  *  ΕλΔνη  2010,  σελίδα  1005  *  ΕΕμπΔ  2010,  σελίδα  618  *  ΧρΙΔ  2010, 
σελίδα 717  

 
Εταιρείες ‐ Ανώνυμη Εταιρεία 
Δικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθμός απόφασης: 523 
Έτος: 2010 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Ανώνυμη  εταιρεία.  Δάνεια  ανώνυμης  εταιρείας.  Τηλεοπτικοί 
σταθμοί. Αρχή έγγραφης απόδειξης. 
‐ Κατά το άρθρο 23α παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 4 
του  Ν.  5076/1931  και  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  10  του  ΝΔ  4237/1962  και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 24  του ΠΔ 409/1986 και το άρθρο 2  του ΠΔ 498/1987: 
"Δάνεια  της  εταιρείας  προς  ιδρυτάς,  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  Γενικούς 
Διευθυντάς  ή  Διευθυντάς  αυτής  συγγενείς  αυτών  μέχρι  και  του  τρίτου  βαθμού  εξ 
αίματος  ή  αγχιστείας  συμπεριλαμβανομένου  ή  συζύγους  των  ανωτέρω  ως  και  η 
παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ 
αυτών  προς  τρίτους  απαγορεύονται  απολύτως  και  είναι  άκυρα.  Επίσης  δάνεια  της 
εταιρείας  σε  τρίτους,  καθώς  και  η  παροχή  πιστώσεων  σ'  αυτούς  με  οποιονδήποτε 
τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών 
της  εταιρείας  απαγορεύονται  απολύτως  και  είναι  άκυρα.  Οιαδήποτε  άλλαι 
συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγούμενης 
ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της γενικής συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν 
παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον 
το  1/3  του  εν  τη  συνελεύσει  εκπροσωπουμένου  μετοχικού  κεφαλαίου.  Η 
απαγόρευσις  αυτή  δεν  ισχύει  προκειμένου  περί  συμβάσεως  μη  εξερχόμενης  των 
ορίων  της  τρεχούσης  συναλλαγής  της  εταιρείας  μετά  των  πελατών  της".  Όπως 
προκύπτει  από  το  παραπάνω άρθρο,  που,  κατά  τη  δηλούμενα  και  στην  εισηγητική 
έκθεση του Ν. 4237/1962, θεσπίστηκε για την πρόληψη ενδεχομένων καταχρήσεων 
εκ μέρους των ιθυνόντων προσώπων μιας ανώνυμης εταιρείας, άκυρες είναι όχι μόνο 
οι  αναφερόμενες  στην  παρ. 1  συμβάσεις,  που  απαγορεύονται  απολύτως,  αλλά  και 
οποιεσδήποτε  άλλες,  με  τα  ίδια  ως  άνω  πρόσωπα,  συμβάσεις,  οι  οποίες, 
ανεξαρτήτως του επωφελούς ή μη αυτών για την εταιρεία, αφού τέτοιο κριτήριο δεν 
τάσσεται  από  το  νόμο,  έγιναν  χωρίς  προηγούμενη  ειδική  έγκριση  από  τη  γενική 
συνέλευση των μετόχων, εξαιρουμένων, όμως, απ' αυτές εκείνων που δεν εξέρχονται 
των  ορίων  της  τρέχουσας  συναλλαγής  μετά  των  πελατών  της  εταιρείας.  Ο  όρος 
"πελατών",  που  αναφέρεται  στην  ως  άνω  διάταξη,  δε  χρησιμοποιείται  από  το 
νομοθέτη  κυριολεκτικώς,  αλλά  προς  υποδήλωση  του  συνήθως  συμβαίνοντος.  Δεν 
περιορίζεται,  συνεπώς,  η  με  την  εν  λόγω  διάταξη,  εξαίρεση  από  την  απαγόρευση 
μόνο  στις  συμβάσεις  που  συνάπτουν  τα  αναφερόμενα  πρόσωπα  ως  πελάτες  της 
εταιρείας, αλλά εκτείνεται και σε κάθε άλλη σύμβαση των εν λόγω προσώπων μετά 
της εταιρείας, που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής. Εξάλλου, ως 
σύμβαση των άνω προσώπων μετά της εταιρείας, που δεν εξέρχεται των ορίων της 
τρέχουσας συναλλαγής, νοείται εκείνη, που βάσει του αντικειμένου της εμπίπτει στις 
συμβάσεις που καταρτίζονται στα πλαίσια της καθημερινής δράσης της εταιρείας και 



 

[41] 
 

που  κατά  το  περιεχόμενο  της,  ήτοι  τους  όρους  αυτής,  συμφωνεί  με  τους  συνήθεις 
όρους των συμβάσεων που η εταιρεία συνάπτει με τους λοιπούς συναλλασσόμενους 
μ'  αυτή. Η απόδειξη ότι  το αντικείμενο  της συγκεκριμένης σύμβασης δεν  εξέρχεται 
από  τα  όρια  της  τρέχουσας  συναλλαγής,  βαρύνει  αυτόν  που  μάχεται  υπέρ  του 
κύρους της σύμβασης, Ως εκ τούτου, σύμβαση που το αντικείμενο της διαφέρει από 
το  αντικείμενο  των  συμβάσεων  που  καταρτίζονται  στα  πλαίσια  της  καθημερινής 
δράσης της εταιρείας ή που κατά το περιεχόμενο της και ειδικότερα τους όρους της 
υπερβαίνει  το  σύνηθες  για  τη  συγκεκριμένη  περίπτωση  μέτρο,  όπως  αυτό 
προσδιορίζεται  από  τη  δραστηριότητα  της  εταιρείας,  την  οικονομική  της  ευρωστία 
και τα εθισμένα στις συναλλαγές για συμβάσεις του αυτού είδους, εξέρχεται από τα 
όρια  της  τρέχουσας  συναλλαγής  και  είναι  άκυρη αν  δεν  προηγηθεί  της  κατάρτισης 
αυτής, η από το ως άνω άρθρο αξιούμενη ειδική έγκριση της γενικής συνέλευσης (ΑΠ 
1802/2001 ΕλΔνη 43.1405, ΑΠ 842/1999 ΕλΔνη 41.418, ΑΠ 1393 και 248/1998, ΕΕμπΔ 
1999.70 και 511 αντίστοιχα, ΕφΑθ 9135/2005 ΝΟΜΟΣ). 
‐ Κατά τη διάταξη του άρθρου 393 παρ. 1 ΚΠολΔ, συμβάσεις και συλλογικές πράξεις 
δεν  μπορούν  να  αποδειχθούν  με  μάρτυρες  εφόσον  η  αξία  του  αντικειμένου  τους 
υπερβαίνει τα 5.900 ευρώ. Εξαίρεση από την άνω διάταξη εισάγεται με την επόμενη 
διάταξη  του  άρθρου  394  παρ.  1α  του  ίδιου  κώδικα,  που  ορίζει  ότι  η  απόδειξη  με 
μάρτυρες επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση αν υπάρχει αρχή έγγραφης απόδειξης που 
πηγάζει  από  έγγραφο  που  έχει  αποδεικτική  δύναμη.  Αρχή  έγγραφης  απόδειξης 
υπάρχει όταν για την απόδειξη του υπό απόδειξη γεγονότος προσκομίζεται έγγραφο 
που έχει συνταχθεί κατά  τους νόμιμους τύπους,  το οποίο δεν αποδεικνύει πλήρως, 
πιθανολογεί  όμως  το  αποδεικτέο  γεγονός.  Αν  το  Δικαστήριο,  κατ'  εκτίμηση  του 
περιεχομένου  του  εγγράφου  κρίνει  ότι  υπάρχει  πιθανολόγηση  για  το  αποδεικτικό 
γεγονός, δέχεται τη συνδρομή της αρχής της έγγραφης απόδειξης και επιτρέπει βάσει 
αυτής τη μαρτυρική απόδειξη για την κύρια απόδειξη του αποδεικτέου θέματος, με 
βάση  την  πιο  πάνω  διάταξη.  (βλ.).  ΕφΑθ  2602/2007,  ΕφΑθ  2031/1984  Δ  15.845, 
ΚΠολΔ Β. Βαθρακοκοίλη, άρθρο 394, τόμος β, σελ. 772 επ. αρ. 1‐7,50, όπου και άλλες 
παραπομπές στη θεωρία και νομολογία). 
Διατάξεις:  
ΚΠολΔ: 393, 394,  
Νόμοι: 2190/1920 άρθ. 23α, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2010  

 
Εταιρείες ‐ Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 1910 
Έτος: 2009 
Σύντομη Περίληψη:  ‐ Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου. Καταδολίευση 
δανειστών. Προϋποθέσεις προστασίας των δανειστών. 
‐ Κατά το άρθρο 70 ΑΚ "δικαιοπραξίες"  του επιχείρησε μέσα στο όρια της εξουσίας 
του  το όργανο που διοικεί  το  νομικό πρόσωπο υποχρεώνουν  το  νομικό πρόσωπο". 
Με  τη  διάταξη  αυτή  καθιερώνεται  ως  βασική  αρχή  του  δικαίου  των  νομικών 
προσώπων,  και  κυρίως  εκείνων  που  έχουν  σωματειακή  οργάνωση,  όπως  είναι  η 
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ανώνυμη  εταιρία  και  η  εταιρία  περιορισμένης  ευθύνης,  η  περιουσιακή  αυτοτέλεια 
του νομικού προσώπου έναντι των μελών του και αντιστρόφως. Ωστόσο, η αρχή αυτή 
κάμπτεται κατ' εξαίρεση, όταν ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι ανεκτός από το δίκαιο, 
είτε ευθέως με βάση σχετική διάταξη νόμου, είτε κατά την καλή πίστη (ΑΚ 281, 288, 
200). Έτσι, καταφάσκεται η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, οσάκις τα 
μέλη  αυτού,  καταχρώμενα  του  εταιρικού  τύπου  που  επέλεξαν,  ενεργούν  προς 
καταστρατήγηση  του  νόμου  ή  πρόκληση  δολίως  ζημίας  σε  τρίτους  ή  αποφυγή  των 
υποχρεώσεών  τους.  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  ως  κύρωση,  επιβαλλόμενη  προς 
αποφυγή  της  καταχρήσεως,  προβάλλει  η  άρση  ή  η  κάμψη  της  νομικής 
προσωπικότητας  της  εταιρίας  και  η  μετακύλιση  από  την  εταιρία  στους  μετόχους  ή 
εταίρους  των  συνεπειών  που  την  αφορούν.  Ενδεικτικά  κριτήρια  της  τοιαύτης 
καταχρήσεως  αποτελούν  η  ανεπαρκής  χρηματοδότηση  της  εταιρίας  και  η  σύγχυση 
της ατομικής και εταιρικής περιουσίας. Εξάλλου, ο ΚΙΝΔ διακρίνει μεταξύ κυριότητος 
και εκμεταλλεύσεως του πλοίου (άρθρα 105 και 106), οι οποίες δεν συμπίπτουν κατ' 
ανάγκη  στο  ίδιο  πρόσωπο.  Έτσι,  κύριος  του  πλοίου  είναι  ο  μη  εκμεταλλευόμενος 
τούτο  ιδιοκτήτης,  ενώ  εφοπλιστής  είναι  ο  εκμεταλλευόμενος  για  δικό  του 
λογαριασμό (δι' εαυτόν) πλοίο ανήκον κατά κυριότητα σε άλλον. Αποτελεί, εξάλλου, 
συνήθη  μορφή  ναυτιλιακής  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  και  εκείνη  κατά  την 
οποία  ο  επιχειρηματίας,  μη  επιθυμών  να  διακινδυνεύσει  απεριόριστα  κεφάλαια, 
συνιστά  μία  ή  περισσότερες  εταιρίες  στην  ημεδαπή  ή  στην  αλλοδαπή,  οι  οποίες 
αγοράζουν  ένα  ή  περισσότερα  πλοία  και  τα  εκμεταλλεύονται  για  δικό  τους 
λογαριασμό, είτε αμέσως είτε δι' αναθέσεως της διαχειρίσεώς τους σε άλλη εταιρία, 
η  οποία  προϋπάρχει  ή  ιδρύεται  προς  τούτο  και  ενεργεί  για  λογαριασμό  της.  Τον 
έλεγχο  της  πλοιοκτήτριας,  αλλά  κατά  κανόνα  και  της  διαχειρίστριας  εταιρίας, 
διατηρεί  το  ίδιο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  το  οποίο  συμμετέχει  συνήθως  στη 
διοίκησή τους, κερδοσκοπούν έτσι εμμέσως, ως κύριος μέτοχος, δια της απολήψεως 
των  κερδών  και  της  οικονομικής  αναπτύξεως  της  πλοιοκτήτριας  εταιρίας.  Η 
επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα δεν προσδίδει από μόνη της την ιδιότητα και τις 
έννομες  συνέπειες  του  εφοπλιστή  στο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο‐επιχειρηματία, 
αφού λείπει από αυτόν η βούληση εκμεταλλεύσεως του πλοίου για λογαριασμό του. 
Διαφέρει  όμως  το  πράγμα,  αν  αποδειχθεί  ότι  οι  εταιρείες  αυτές  είναι  εικονικές  ή 
δραστηριοποιούνται  για  λογαριασμό  του  επιχειρηματία,  ο  οποίος  στην 
πραγματικότητα  ασκεί  την  εκμετάλλευση  του  πλοίου  και  τη  ναυτιλιακή  επιχείρηση 
για λογαριασμό του και, εκτός της απολαβής των κερδών, επωμίζεται απεριορίστως 
και τον οικονομικό κίνδυνο εκ τη εκμεταλλεύσεώς του.  
‐  Ο  προβλεπόμενος  από  τη  διάταξη  του  άρθρου  559  αριθμ.  19  του  ΚΠολΔ  λόγος 
αναίρεσης  ιδρύεται  αν  από  τις  πραγματικές  διαπιστώσεις  του  δικαστηρίου  της 
ουσίας, οι οποίες συνιστούν την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν 
προκύπτουν  κατά  τρόπο  πλήρη,  σαφή  και  χωρίς  αντιφάσεις,  τα  πραγματικά 
περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι 
συντρέχουν  οι  όροι  της  διάταξης  που  εφαρμόσθηκε  ή  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  όροι 
εφαρμογής της, αν δηλαδή γεννώνται αμφιβολίες για την ορθή ή μη εφαρμογή του 
νόμου. Ο αναιρετικός αυτός λόγος αναφέρεται σε πλημμέλειες που σχετίζονται με τη 
διατύπωση  του  αποδεικτικού  πορίσματος,  με  την  παράθεση  δηλαδή  των 
περιστατικών  που  αποδείχθηκαν  και  δεν  ιδρύεται  όταν  υπάρχουν  ελλείψεις 
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αναγόμενες στην εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθμιση, 
συσχετισμό και αξιολόγηση των αποδείξεων και την αιτιολόγηση της εξαγωγής από 
αυτές  του  αποδεικτικού  πορίσματος,  αρκεί  τούτο  να  εκτίθεται  πλήρως,  σαφώς  και 
χωρίς αντιφάσεις. 
‐ Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 939, 941, 942, 943 ΑΚ συνάγεται 
ότι  οι  δανειστές δικαιούνται  να απαιτήσουν  τη διάρρηξη  κάθε απαλλοτρίωσης που 
έγινε  από  τον  οφειλέτη  προς  βλάβη  τους,  εφόσον  η  υπόλοιπη  περιουσία  του  δεν 
επαρκεί για την  ικανοποίησή τους. Προϋποθέσεις προστασίας των δανειστών είναι: 
1) απαλλοτρίωση εκ μέρους του οφειλέτη, 2) απαλλοτρίωση με πρόθεση βλάβης των 
δανειστών, η οποία πρόθεση θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο οφειλέτης γνωρίζει πως 
με  την  απαλλοτρίωση  του  περιουσιακού  του  στοιχείου  θα  περιέλθει  σε  τέτοια 
οικονομική κατάσταση, ώστε η περιουσία  του που απομένει  να μη επαρκεί  για  την 
ικανοποίηση  των  δανειστών,  αφού  στην  περίπτωση  αυτή  είναι  προφανές  ότι  ο 
οφειλέτης γνωρίζει πως συνέπεια της πράξης του είναι η βλάβη των δανειστών, την 
οποία αποδέχεται, 3)  βλάβη  των  δανειστών,  δηλαδή  ελάττωση  της  περιουσίας  του 
οφειλέτη  σε  τέτοιο  βαθμό,  ώστε  η  υπόλοιπη  περιουσία  του  να  μην  αρκεί  προς 
ικανοποίηση των δανειστών. Η αφερεγγυότητα αυτή του οφειλέτη, που είναι ένα από 
τα στοιχεία της αγωγής, πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο έγερσης της αγωγής, που 
είναι  ο  κρίσιμος  χρόνος  για  τον  προσδιορισμό  της  βλάβης  των  δανειστών,  η  οποία 
υπάρχει  μόνον  όταν  ο  οφειλέτης  είναι  κατά  τον  χρόνο  αυτόν  αφερέγγυος  και  4) 
γνώση  του  τρίτου  ότι  ο  οφειλέτης  απαλλοτριώνει  προς  βλάβη  των  δανειστών,  η 
οποία  γνώση  τεκμαίρεται  όταν  ο  τρίτος  είναι  κατά  την  απαλλοτρίωση  σύζυγος  ή 
συγγενής σε ευθεία γραμμή ή σε πλάγια γραμμή εξ αίματος έως και τον τρίτο βαθμό 
ή  από  αγχιστεία  έως  το  δεύτερο,  ενώ  η  ανωτέρω  γνώση  δεν  απαιτείται  αν  η 
απαλλοτρίωση  έγινε  από  χαριστική  αιτία.  Το  τεκμήριο  όμως  αυτό,  το  οποίο  δεν 
ισχύει εάν από την απαλλοτρίωση μέχρι την έγερση της αγωγής παρήλθε έτος, είναι 
μαχητό και επομένως μπορεί να ανατραπεί αν ο σύζυγος ή ο συγγενής ισχυριστεί και 
αποδείξει  ότι  δεν  γνώριζε  πως  ο  απαλλοτριώσας  προέβη  στην  απαλλοτρίωση  με 
πρόθεση βλάβης των δανειστών του (ΟλΑΠ 6/2003). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 70, 200, 281, 288, 939, 941, 942, 943, 
ΚΙΝΔ: 105, 106,  
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2009 * ΕφΑΔ 2010, σελίδα 913, σχολιασμός Κωνσταντίνος Ρήγας 
* ΕΕμπΔ 2010, σελίδα 970  

 
Εταιρείες ‐ Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 330 
Έτος: 2010 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Πότε  επέρχεται  κάμψη  της  αυτοτέλειας  του  νομικού 
προσώπου.  Εταιρεία  Περιορισμένης  Ευθύνης.  Συγκέντρωση  μεριδίων  στο  πρόσωπο 
ενός μόνον εταίρου. Καταχρηστική συμπεριφορά στις συναλλαγές. 
‐  Η  εταιρεία,  ως  σύνολο  έννομων  σχέσεων  και  καταστάσεων  που  διέπονται  από 
ορισμένα  πλέγμα  κανόνων  δικαίου  με  τη  μορφή  αυτοτελούς  ενότητας,  υπηρετεί 
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κοινωνικό  σκοπό.  Η  χρησιμοποίηση  της  εταιρείας,  για  την  εξυπηρέτηση 
διαφορετικών σκοπών και μάλιστα αποδοκιμαζόμενων από την έννομη τάξη, συνιστά 
απαγορευμένη  από  το  νόμο  κατάχρηση  του  θεσμού  της.  Η  καταχρηστική 
συμπεριφορά,  που  εκδηλώνεται ως  κατάχρηση  θεσμού,  δεν  ρυθμίζεται  ειδικά  από 
τον νόμο. Πρέπει όμως να υπαχθεί και αυτή στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και οι 
συνέπειες  της  να αντιμετωπισθούν  σε αναλογία με  τις  συνέπειες  της  καταχρήσεως 
δικαιώματος.  Με  την  παραπάνω  έννοια  δεν  συνιστά  καταχρηστική  συμπεριφορά 
μόνη  η  συγκέντρωση  των  περισσοτέρων  ή  και  όλων  των  μεριδίων  της  ΕΠΕ  σε  ένα 
μόνο  πρόσωπο,  ακόμη  και  αν  αυτό  είναι  ο  διαχειριστής  της  και  την  ελέγχει  έτσι 
τυπικά και ουσιαστικά (βλ. και ΟλΑΠ 5/1996, αφού αναγνωρίζεται από το δίκαιο και 
συγκεκριμένα από τις διατάξεις των άρθρων 47 α παρ. 2 Ν. 2190/1920 και 41 παρ. 2 
Ν. 959/1979 και του ΠΔ 279/1993 η μονοπρόσωπη κεφαλαιουχική ανώνυμη, ναυτική 
και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία και διατηρεί κατ' αρχήν την οικονομική 
αυτοτέλεια  του  νομικού  προσώπου  της  έναντι  του  φυσικού  προσώπου  στο  οποίο 
ανήκουν οι μετοχές ή τα μερίδιά της. Δεν συνιστά επίσης καταχρηστική συμπεριφορά 
η  επιλογή  μιας  κεφαλαιουχικής  εταιρείας  για  την  άσκηση  μέσω  αυτής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας από ένα ή περισσότερους επιχειρηματίες, με σκοπό 
η  εταιρεία  να  λειτουργήσει  ως  μηχανισμός  απορροφήσεως  των  τυχόν  δυσμενών 
συνεπειών  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  τους,  αφού  τον  σκοπό  ακριβώς 
αυτόν προορίσθηκε να εξυπηρετεί η κεφαλαιουχική εταιρεία. 
Συνεπώς, δεν ενεργούν αθέμιτα οι διάφοροι επιχειρηματίες που επιλέγουν κάποιον 
από τους προσφερόμενους τύπους της κεφαλαιουχικής εταιρείας για να θωρακίσουν 
με  τα  πλεονεκτήματα,  που  αυτός  προσφέρει,  την  επιχειρηματική  δραστηριότητά 
τους, γι΄ αυτό και δεν δικαιολογείται η ταύτισή τους με την εταιρεία και η μεταφορά 
έτσι στους ίδιους της ευθύνης που βαρύνει το νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Η αρχή 
αυτή της οικονομικής αυτοτέλειας και ευθύνης του νομικού προσώπου της εταιρείας 
έναντι των μετόχων ή των εταίρων υποχωρεί όμως όταν η επίκληση της διαφορετικής 
προσωπικότητας  χρησιμεύει  για  να  νομιμοποιηθεί  αποτέλεσμα αντίθετο προς  τους 
κανόνες  της  καλής  πίστεως,  δηλαδή  όταν  γίνεται  κατάχρηση  της  νομικής 
προσωπικότητας  της  εταιρείας,  με  την  έννοια  ότι  οι  φερόμενες  ως  πράξεις  της 
εταιρείας είναι στην πραγματικότητα πράξεις του κυρίαρχου μετόχου ή εταίρου της, 
που σκόπιμα παραλλάσσονται  και αντιστρόφως οι πράξεις  του φυσικού προσώπου 
συνέχονται  με  την  εταιρεία,  από  την  οποία  αθέμιτα  επιχειρείται  να  αποκοπούν.  Η 
μορφή  αυτή  καταχρήσεως  του  θεσμού  της  εταιρείας  εκδηλώνεται  κυρίως  στις 
περιπτώσεις  που  ο  κυρίαρχος  μέτοχος  ή  εταίρος  χρησιμοποιεί  τη  νομική 
προσωπικότητα της εταιρείας για να καταστρατηγήσει τον νόμο ή για να προκαλέσει 
δολίως ζημία σε τρίτον ή για να αποφύγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε 
όλες αυτές τις περιπτώσεις, ως κύρωση της καταχρήσεως προσήκει η άρση ή κάμψη 
της αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας και η μετακύλιση από την 
εταιρεία  στους  μετόχους  ή  εταίρους  των  συνεπειών  που  την  αφορούν  ή, 
αντιστρόφως,  η  μετακύλιση  των  αντίστοιχων  συνεπειών  από  τους  μετόχους  ή 
εταίρους στην εταιρεία. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
Νόμοι: 2190/1920, άρθ. 47, 959/1979, άρθ. 41 
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ΠΔ: 3190/1955, 43α, 
ΝΔ: 279/1993,  
Σχόλια: 
Δημοσίευση:  INLAW 2010  *  ΕΕμπΔ  2010,  σελίδα  915,  σχολιασμός  *  ΕπισκΕΔ  2010, 
σελίδα 761, σχολιασμός Κωσνταντίνος Παμπούκης  

 
Εταιρείες ‐ Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 905 
Έτος: 2010 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Αρση  της  αυτοτέλειας  του  νομικού  προσώπου  και  ευθύνη 
εταίρων. Παραπέμπει στην Ολομέλεια του ΑΠ. 
‐  Συνήθης  μορφή  ναυτιλιακής  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  είναι  εκείνη  που  ο 
επιχειρηματίας,  μη  θέλοντας  να  διακινδυνεύσει  απεριόριστα  κεφάλαια,  συνιστά 
σπουδαίως και όχι εικονικώς μία ή περισσότερες εταιρίες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, 
οι  οποίες  αγοράζουν  ένα  (μονοβάπορες)  ή  περισσότερα  πλοία  και  τα 
εκμεταλλεύονται  για  δικό  τους  λογαριασμό,  είτε  άμεσα  είτε  με  την  ανάθεση  της 
διαχειρίσεώς τους σε άλλη εταιρία που προϋπάρχει ή ιδρύεται για τον λόγο αυτό και 
ενεργεί για λογαριασμό της. Τον έλεγχο της πλοιοκτήτριας, αλλά κατά κανόνα και της 
διαχειρίστριας εταιρίας, διατηρεί το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει 
συνήθως στη διοίκησή τους και το οποίο έτσι κερδοσκοπεί έμμεσα, ως αποκλειστικός 
(ή  κύριος)  μέτοχος,  με  την  απόληψη  κερδών  και  την  οικονομική  ανάπτυξη  της 
πλοιοκτήτριας  εταιρίας.  Η  επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα δεν προσδίδει  μόνη 
της  την  ιδιότητα  και  τις  έννομες  συνέπειες  του  εφοπλιστή  στο  φυσικό  ή  νομικό 
πρόσωπο,  επιχειρηματία,  που,  όντας  συνάμα  και,  αποκλειστικός  μέτοχος  ελέγχει  ή 
διοικεί την πλοιοκτήτρια ή και τη διαχειρίστρια. Στην περίπτωση αυτή, ό,τι ακριβώς 
δεν  θέλει  να  έχει  και  δεν  έχει  ο  εν  λόγω  επιχειρηματίας  είναι  η  βούληση 
εκμετάλλευσης του πλοίου (άμεσα) για λογαριασμό του. 
Συνεπώς,  το  γεγονός  ότι  ένας  επιχειρηματίας  αφενός  μεν  διοχετεύει  την 
επιχειρηματική  του δραστηριότητα σε μια  ναυτική  εταιρία  (άρθρ. 41  παρ. 2  του Ν. 
959/1979),  η  οποία  προσφέρει  σ'  αυτόν  το  πλεονέκτημα  του  περιορισμού  του 
επιχειρηματικού  κινδύνου  μόνο  στα  κεφάλαια  της  εταιρίας,  πλεονέκτημα  το  οποίο 
δόθηκε  σκόπιμα  ώστε  ελληνικά  πλοία  να  προσέλθουν  στην  ελληνική  σημαία, 
αφετέρου  δε  χρησιμοποιεί  τη  νομική  προσωπικότητα  της  εταιρίας  ως  "μηχανισμό 
απορρόφησης"  των δυσμενών συνεπειών  της  επιχειρηματικής  του δραστηριότητας, 
δεν  δικαιολογεί  την  ταύτιση  του  επιχειρηματία  αυτού  με  την  εταιρία  και  τη 
μεταφορά  στον  ίδιο  της  ευθύνης  που  βαρύνει  το  νομικό  πρόσωπο  της  εταιρίας. 
Ειδικότερα,  το  δίκαιο  προσέφερε  στον  επιχειρηματία  αυτόν  τους  κατάλληλους 
εταιρικούς τύπους για να μπορεί ακριβώς να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματά τους. 
Και  όταν  ο  επιχειρηματίας  αξιοποιεί  τους  εταιρικούς  αυτούς  τύπους,  δεν  ενεργεί 
αθέμιτα για να υποστεί ως κύρωση τη μεταφορά στον ίδιο της ευθύνης που βαρύνει 
το  νομικό  πρόσωπο  της  εταιρίας  (ΟλΑΠ  5/1996).  Διαφορετικά  έχει  το  ζήτημα  αν 
αποδειχθεί  ότι  οι  εταιρίες  αυτές  είναι  εικονικές  ή  δεν  έχουν  αναπτύξει  καθόλου 
συναλλακτική  οργάνωση  και  δράση  ή  επιχειρηματική  δραστηριότητα  και  ότι  στην 
πραγματικότητα  τη  νομή  του πλοίου  και  τη  ναυτιλιακή  επιχείρηση  ασκεί  ο ως άνω 
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επιχειρηματίας  για  λογαριασμό  του,  πράγμα  το  οποίο  συμβαίνει,  ιδίως,  όταν 
συμβάλλεται στο δικό του όνομα και αναλαμβάνει προσωπικά και απεριόριστα τον 
επιχειρηματικό  κίνδυνο  και  όταν  ο  ίδιος  και  η  συνιστώμενη  από  αυτόν  εταιρική 
επιχείρηση δεν έχουν ταμιακή και λογιστική και γενικότερα οικονομική αυτοτέλεια. 
Περαιτέρω, στην εταιρία το δίκαιο εξασφαλίζει αυθύπαρκτη οντότητα και διακρίνει 
απολύτως  αυτήν  από  τα  πρόσωπα που  την  αποτελούν.  Η  βασική  έννομη  συνέπεια 
της  νομικής  προσωπικότητας  της  εταιρίας  είναι  η  ικανότητα  δικαίου,  δηλαδή  η 
ικανότητα  να  είναι  υποκείμενο  δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων.  Η  οικονομική 
αυτοτέλεια και ευθύνη της εταιρίας έχει ως συνέπεια ότι υπέγγυος στους εταιρικούς 
δανειστές  είναι  μόνο η περιουσία  του  νομικού προσώπου  και  όχι  η περιουσία  των 
μελών του. Η χρησιμοποίηση όμως της εταιρίας για την εξυπηρέτηση διαφορετικών 
σκοπών και μάλιστα αποδοκιμαζομένων από την έννομη τάξη συνιστά απαγορευμένη 
από το νόμο κατάχρηση του θεσμού της εταιρίας, που πρέπει να υπαχθεί στη διάταξη 
του  άρθρου  281  ΑΚ  και  οι  συνέπειες  της  να  αντιμετωπισθούν  σε  αναλογία  με  τις 
συνέπειες  της  καταχρήσεως  δικαιώματος.  Με  την  έννοια  αυτή,  δεν  συνιστά 
καταχρηστική  συμπεριφορά  η  συγκέντρωση  του  συνόλου  ή  των  περισσοτέρων 
μετοχών στο πρόσωπο ενός μετόχου ή η συμμετοχή τούτου στα όργανα της εταιρίας 
και η εντεύθεν καθοριστική συμβολή του στη λήψη των εταιρικών αποφάσεων, ούτε 
η ταύτιση των συμφερόντων της εταιρίας προς τα συμφέροντα του κυρίου μετόχου ή 
η  συστηματική  παροχή  εγγυήσεων  του  προσώπου  αυτού  για  λογαριασμό  της 
εταιρίας ή το γεγονός ότι από τη συμμετοχή του στην εταιρία εξαρτάται η ύπαρξη ή η 
εξακολούθηση  αυτής  ή,  τέλος,  η  εμφάνιση  του  φυσικού  αυτού  προσώπου  ως 
ουσιαστικού  φορέως  της  επιχείρησης.  Επίσης  δεν  συνιστά  καταχρηστική 
συμπεριφορά η επιλογή μιας κεφαλαιουχικής εταιρίας για  την άσκηση μέσω αυτής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας από ένα ή περισσότερους επιχειρηματίες, με σκοπό 
η  εταιρία  να  λειτουργήσει  ως  μηχανισμός  απορρόφησης  των  τυχόν  δυσμενών 
συνεπειών της επιχειρηματικής δραστηριότητας του, αφού τον σκοπό ακριβώς αυτό 
εξυπηρετεί η κεφαλαιουχική εταιρία. 
Συνεπώς,  δεν  λειτουργούν  αθέμιτα  οι  επιχειρηματίες,  που  επιλέγουν  κάποιο  από 
τους προσφερομένους τύπους της κεφαλαιουχικής εταιρίας για να θωρακίσουν με τα 
πλεονεκτήματα,  που  αυτός  προσφέρει,  την  επιχειρηματική  δραστηριότητα  τους,  γι 
αυτό και δεν δικαιολογείται η ταύτισή τους με την εταιρία και η μεταφορά έτσι στους 
ίδιους της ευθύνης που βαρύνει το νομικό πρόσωπο της εταιρίας.  Για να υποστούν 
τις  συνέπειες  αυτές  πρέπει  να  συντρέχουν  συγκεκριμένα  περιστατικά  τα  οποία  να 
μαρτυρούν  ότι  εγένετο  κακή  χρήση  των  εταιρικών  τύπων,  ακριβέστερα ότι  εγένετο 
κατάχρηση  της  νομικής  προσωπικότητάς  τους.  'Ετσι,  η  αρχή  αυτή  δηλαδή  της 
οικονομικής αυτοτέλειας και ευθύνης του νομικού προσώπου της εταιρίας έναντι των 
μετόχων  ή  εταίρων,  υποχωρεί  όταν  η  επίκληση  της  διαφορετικής  προσωπικότητας 
χρησιμεύει για να νομιμοποιηθεί αποτέλεσμα αντίθετο προς τους κανόνες της καλής 
πίστεως, όταν δηλαδή γίνεται κατάχρηση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας, 
με  την  έννοια  ότι  οι  φερόμενες  ως  πράξεις  της  εταιρίας  αποτελούν  στην 
πραγματικότητα  πράξεις  του  κυρίαρχου  μετόχου  ή  εταίρου  της  που  σκόπιμα 
παραλλάσσονται και, αντιστρόφως, οι πράξεις του φυσικού προσώπου συνέχονται με 
την  εταιρία  από  την  οποία  αθέμιτα  επιχειρείται  να  αποκοπούν.  Η  μορφή  αυτή 
καταχρήσεως του θεσμού της εταιρίας εκδηλώνεται κυρίως στις περιπτώσεις που ο 
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κυρίαρχος μέτοχος ή εταίρος χρησιμοποιεί τη νομική προσωπικότητα της εταιρίας για 
να καταστρατηγήσει τον νόμο ή για να προκαλέσει δολίως ζημία σε τρίτον ή για να 
αποφύγει την έναντι τρίτων εκπλήρωση των κατ' ουσίαν ατομικών του υποχρεώσεων. 
Σε  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις  ως  κύρωση  επιβαλλόμενη  προς  αποφυγή  της 
καταχρήσεως,  προσήκει  ή  άρση  ή  η  κάμψη  της  αυτοτέλειας  της  νομικής 
προσωπικότητας της εταιρίας. 
‐  Δημιουργείται  το  ζήτημα  αν  η  έννομη  συνέπεια  της  καταχρήσεως  της  νομικής 
προσωπικότητας  της  δεύτερης  των  αναιρεσιβλήτων  και  εντεύθεν  της  άρσεως  της 
περιουσιακής αυτοτέλειας της ίδιας είναι ότι η υποχρέωση εξοφλήσεως του ανωτέρω 
χρέους  προς  την  αναιρεσείουσα  βαρύνει  μόνο  τον  πρώτο  των  αναιρεσιβλήτων  ή 
αμφοτέρους  τους  αναιρεσιβλήτους,  εις  ολόκληρον  ή  διαιρετώς  τον  καθένα.  Το 
ζήτημα αυτό έχει  γενικότερο ενδιαφέρον,  διότι αφορά σε όλα τα νομικά πρόσωπα, 
όταν συντρέχει περίπτωση άρσεως της αυτοτέλειάς τους. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 281, 288,  
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 
Νόμοι: 959/1979, άρθ. 41, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2010 * ΔΕΕ 2010, σελίδα 1056  

 
Εταιρείες ‐ Αφανής εταιρεία 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 36 
Έτος: 2010 
Σύντομη Περίληψη:  ‐ Δικαίωμα εξαρτώμενο από αίρεση. Αφανής εταιρεία. Έλλειψη 
νόμιμης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση. 
‐ Κατά το άρθρο 204 ΑΚ, όποιος έχει δικαίωμα που εξαρτάται από αίρεση, μπορεί, αν 
πληρώθηκε  η  αίρεση,  να  ζητήσει  αποζημίωση  από  τον  άλλο,  εφόσον  κατά  τη 
διάρκεια της αβεβαιότητας ματαίωσε ή έβλαψε υπαίτια το δικαίωμα που εξαρτάται 
από την αίρεση. Κατά δε το άρθρ. 207 παρ. 1 ΑΚ, η αίρεση θεωρείται ότι πληρώθηκε, 
αν  την  πλήρωσή  της  εμπόδισε  αντίθετα  προς  την  καλή  πίστη,  εκείνος  που  θα  τον 
ζημίωνε  η  πλήρωσή  της.  Από  το  συνδυασμό  των  διατάξεων  αυτών  προκύπτει,  ότι 
προς πραγματική πλήρωση  της αιρέσεως  εξομοιώνεται  η πλασματική  πλήρωσή  της 
και θεμελιώνεται εναντίον εκείνου, ο οποίος εναντίον της καλής πίστης εμπόδισε την 
πλήρωση  της  αίρεσης,  επειδή  θα  ζημιωνόταν  από  την  πλήρωση,  δικαίωμα 
αποζημίωσης υπέρ εκείνου, ο οποίος είχε δικαίωμα εξαρτώμενο από την αίρεση. Η 
έννοια  της  καλής  πίστης  νοείται  αντικειμενικώς,  ως  η  αντίληψη  του  μετρίως 
ευπρεπούς και τιμίως φερομένου κοινωνικού ανθρώπου και μπορεί η συμπεριφορά 
να  συνίσταται  σε  θετική  ενέργεια  ή  σε  παράλειψη  οφειλόμενης  από  το  νόμο  ή  τη 
σύμβαση  ή  τα  συναλλακτικά  ήθη  ενέργειας.  Περαιτέρω  από  το  συνδυασμό  των 
διατάξεων  των  άρθρων  47‐50  ΕΝ,  741  επ.  758,  762,  361,  719  ΑΚ  συνάγεται  ότι  η 
στερούμενη  νομικής  προσωπικότητας  αφανής  εταιρία,  στην  οποία  ο  εμφανής 
εταιρία, υποχρεούται να καταστήσει κοινό όλων των εταίρων ο,τιδήποτε αποκτά από 
τη λειτουργία της εταιρίας, όταν λύεται δεν ακολουθεί στάδιο εκκαθάρισης, εφόσον 
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τούτο  δεν  συμφωνήθηκε  με  την  εταιρική  σύμβαση  ή  δεν  διατάχθηκε  από  το 
δικαστήριο ως τρόπος διακανονισμού των περιουσιακών σχέσεων των εταίρων.  
‐ Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19  του ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται, αν η 
απόφαση  δεν  έχει  νόμιμη  βάση  και  ιδίως  αν  δεν  έχει  καθόλου  αιτιολογίες  ή  έχει 
αιτιολογίες  αντιφατικές  ή  ανεπαρκείς  σε  ζητήματα  που  ασκούν  ουσιώδη  επίδραση 
την  έκβαση  της δίκης.  Από  τη διάταξη αυτή προκύπτει  ότι  ο  λόγος αναιρέσεως  για 
έλλειψη  νόμιμης  βάσης  της  αποφάσεως  ιδρύεται  όταν  από  τις  αιτιολογίες  της  δεν 
προκύπτουν  σαφώς  τα  περιστατικά  που  είναι  αναγκαία  για  να  κριθεί,  αν  στη 
συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν οι νόμιμοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρμόσθηκε  ή  δεν  συντρέχουν,  ώστε  να  αποκλείεται  η  εφαρμογή  της,  καθώς  και 
όταν  η  απόφαση  δεν  έχει  καθόλου  αιτιολογίες  ή  έχει  αιτιολογίες  ελλιπείς  ή 
αντιφατικές  ως  προς  το  νομικό  χαρακτηρισμό  των  πραγματικών  περιστατικών,  τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 204, 361, 719, 741, 758, 762, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 19, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση:  INLAW  2010  *  ΕΕμπΔ  2010,  σελίδα  914  *  ΔΕΕ  2010,  σελίδα  1047  * 
ΕΕμπΔ 2010, σελίδα 914 

 
Εταιρείες ‐ Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 294 
Έτος: 2009 
Σύντομη Περίληψη:  ‐  Ανάκληση διαχείρισης  για ορισμένο  χρόνο σε ΕΠΕ.  Ανάκληση 
διαχείρισης  αορίστου  χρόνου.  Πότε  επιτρέπεται  παρέμβαση  του  δικαστηρίου  για 
ανάκληση διαχειριστών ΕΠΕ. Περίπτωση διμελούς ΕΠΕ. Προσωρινή διοίκηση νομικού 
προσώπου. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.  
‐ Κατά τα άρθρα 28 του Ν. 2339/1995, 739 επ. ΚΠολΔ η διαχείριση που έχει ανατεθεί 
με το καταστατικό σε ένα ή περισσότερους εταίρους για ορισμένο  χρόνο μπορεί να 
ανακληθεί  από  το  Μονομελές  Πρωτοδικείο  κατά  τη  διαδικασία  της  εκούσιας 
δικαιοδοσίας για σπουδαίο λόγο,  εφόσον ελήφθη απόφαση από τη συνέλευση των 
εταίρων.  Τέτοια  απόφαση  δεν  απαιτείται  όταν  υπάρχουν  δύο  μόνο  εταίροι.  Σε 
περίπτωση  επείγοντος  αποφασίζει  προσωρινά  το Μονομελές  Πρωτοδικείο  κατά  τη 
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 
‐  Η  διαχείριση  που  έχει  ανατεθεί  με  το  καταστατικό  σε  εταίρους  για  χρόνο  μη 
ορισμένο ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε. Εάν οι 
εταίροι είναι δύο σε περίπτωση διαφωνίας η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από το 
δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Σε 
περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο.  
‐ Παρέμβαση του δικαστηρίου για την ανάκληση διαχειριστών ΕΠΕ απαιτείται σε δύο 
περιπτώσεις:  στην  ανάθεση  από  το  καταστατικό  της  διαχείρισης  σε  εταίρους  για 
ορισμένο χρόνο και στην ανάθεση για ορισμένο χρόνο με απόφαση της συνέλευσης 
των εταίρων της διαχείρισης διμελούς ΕΠΕ σε εταίρους ή τρίτους, εφόσον οι εταίροι 
διαφωνούν  στην  ανάκληση  του  διαχειριστή  και  συντρέχει  σπουδαίος  λόγος.  Δεν 
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προβλέπεται  παρέμβαση  του  δικαστηρίου  για  την  ανάκληση  καταστατικών 
διαχειριστών  διορισμένων  για  αόριστο  χρόνο,  τυχόν  δε  εκδιδόμενη  δικαστική 
απόφαση έχει μόνο αναγνωριστικό χαρακτήρα. 
‐  Για  τους  καταστατικούς  διαχειριστές  αορίστου  χρόνου  διμελούς  ΕΠΕ  δεν  ορίζεται 
ότι  δεν  απαιτείται  απόφαση  της  συνέλευσης  των  εταίρων  στην  περίπτωση,  που 
τίθεται  ζήτημα  ανάκλησης  καταστατικού  διαχειριστή,  αλλά  ο  νόμος  αρκείται  και 
προϋποθέτει μόνο απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, έστω και αν αυτή εκ των 
πραγμάτων  είναι  ανέφικτη.  Δικαιολογητικός  λόγος  για  την  εγκατάσταση 
διαφοροποιημένου  καθεστώτος ανάκλησης  είναι  ότι  η  υπό προϋποθέσεις  και  κατά 
συγκεκριμένη διαδικασία ανάκληση των διαχειριστών ‐ εταίρων, που διορίστηκαν για 
ορισμένο  χρόνο  από  το  καταστατικό  δηλαδή,  συνήθως  των  ιδρυτών  εταίρων, 
εξασφαλίζει  την  διαχειριστική  τους  δράση  καθόλη  την  προβλεφθείσα  ορισμένη 
διάρκεια από κάθε μεταγενέστερη αυθαίρετη ανάκληση. Στην αντίθετη περίπτωση, οι 
εταίροι αυτοί πιθανώς να μην προέβαιναν στην ίδρυση της εταιρίας, εάν γνώριζαν ότι 
διατρέχουν τον κίνδυνο της οποτεδήποτε και ελευθέρως προκαλούμενης ανάκλησής 
τους.  
‐ Κατά το άρθρο 69 ΑΚ, το δικαστήριο μόνο σε δύο περιπτώσεις διορίζει προσωρινή 
διοίκηση του νομικού προσώπου, όταν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη 
διοίκησή  του  και  όταν  τα συμφέροντα  των προσώπων  της  διοίκησης  συγκρούονται 
προς  εκείνα  του  νομικού  προσώπου  και  απαιτείται  η  προηγούμενη  καταφατική 
απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. 
‐  Υποστηρίζεται  ότι  επί  ελλείψεως  διαχειριστών  τίθεται  σε  εφαρμογή  η  νόμιμη 
διαδικασία του άρθρου 16 του Ν. 3190/1955, δηλαδή η διαχείριση θα ασκείται από 
όλους  τους  εταίρους  συλλογικώς.  Η  διάταξη  του  άρθρου  16  του  Ν.  3190/1955 
λειτουργεί  "εάν  δεν  συνεφωνήθη  άλλως"  και  έτσι  σε  περίπτωση  ύπαρξης  σχετικής 
συμφωνίας  και  αδυναμίας  για  οποιοδήποτε  λόγο  λειτουργίας  αυτής  θα  πρέπει  να 
λάβει χώρα διορισμός προσωρινών διαχειριστών κατά το άρθρο 69 ΑΚ. 
‐  Κατά  τα άρθρα 19  του  ν. 3190/1955, 786  παρ. 3  ΚΠολΔ  το  δικαστήριο  μπορεί  με 
αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον να αντικαταστήσει την προσωρινή διοίκηση ή 
τους εκκαθαριστές για σπουδαίους λόγους, πλην όμως δεν εθίγησαν οι υπάρχουσες 
διατάξεις του Ν. 3190/1955. Έτσι, για να διοριστούν από το δικαστήριο προσωρινοί 
διαχειριστές, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ανάκλησή των, δια του καταστατικού της 
ΕΠΕ ή κατόπιν απόφασης των εταίρων, ήδη διορισθέντων. 
‐ Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, λόγο αναιρέσεως συνιστά η παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού  δικαίου,  η  οποία  υπάρχει  όταν  λάβει  χώρα  ψευδής  ερμηνεία  ή 
εσφαλμένη  εφαρμογή  κανόνα  ουσιαστικού  δικαίου.  Ψευδής  ερμηνεία  είναι  η 
απόδοση  στο  συγκεκριμένο  κανόνα  μη  αληθινής  έννοιας,  εσφαλμένη  δε  είναι  η 
εφαρμογή  κάποιου  κανόνα  ουσιαστικού  δικαίου  αν  και  δεν  συνέτρεχαν  οι 
προϋποθέσεις του ή μη εφαρμογής εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, ενώ συνέτρεχαν οι 
νόμιμες προϋποθέσεις του. 
‐ Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1  εδ. β’ ΚΠολΔ η παράβαση των διδαγμάτων της κοινής 
πείρας  αποτελεί  λόγο  αναιρέσεως  μόνο  αν  αυτά  αφορούν  την  ερμηνεία  κανόνων 
δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σ' αυτούς. Για το ορισμένο του 
λόγου, πρέπει να προσδιορίζονται τα διδάγματα και να εκτίθεται η αποδοθείσα στον 
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κανόνα  δικαίου  έννοια,  που  χαρακτηρίζεται  εσφαλμένη  και  η  κατά  τη  γνώμη  του 
αναιρεσείοντος ορθή 
‐  Κατά  το  άρθρο  559  αριθ.  19  ΚΠολΔ  η  ευδοκίμηση  της  αναίρεσης,  προϋποθέτει 
ουσιαστική  κρίση  του  δικαστηρίου  και  δεν  ιδρύεται  αν  η  αγωγή  ή  η  αίτηση 
απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αόριστη. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 69, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 686, 739 επ., 786, 
Νόμοι: 3190/1955, άρθ. 3, 16, 19, 28, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση:  INLAW  2009  *  ΔΕΕ  2009,  σελίδα  952  *  ΕΕμπΔ  2009,  σελίδα  565  * 
Επιχείρηση  2009,  σελίδα  1241  *  ΧρΙΔ  2009,  σελίδα  840  *  Αρμ  2010,  σελίδα  862  * 
ΕλΔνη 2010, σελίδα 1003  

 
Εταιρείες ‐ Ομόρρυθμη Εταιρεία 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 794 
Έτος: 2008 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Ομόρρυθμη  εταιρία.  Μη  τήρηση  των  διατυπώσεων 
δημοσιότητας.  Συνέπειες.  Έκταση  της  ευθύνης  των  εταίρων.  Εικονικότητα 
δικαιοπραξίας.  Εφαρμογή  στην  περίπτωση  των  εταιριών.  Δικαιώματα  δανειστών. 
Ποιοι έχουν δικαίωμα αναίρεσης. Περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας. 
‐  Aπό  τον  συνδυασμό  των  διατάξεων  των  άρθρων  42  παρ.  3,  43  και  44  του  ΕΝ 
προκύπτει  ότι  η  ομόρρυθμη  εταιρεία,  που  είναι  προσωπική  εταιρεία  και  για  τη 
σύσταση  της  οποίας  δεν  τηρήθηκαν  οι  νόμιμες  διατυπώσεις  δημοσιότητας,  δεν 
αποκτά  νομική  προσωπικότητα.  Αν  όμως  λειτούργησε,  θεωρείται  αυτή  ως  "εν  τοις 
πράγμασι"  εταιρεία  με  όλες  τις  συνέπειες  που  απορρέουν  από  το  γεγονός  αυτό, 
δηλαδή  εφαρμόζεται  το  δίκαιο  της  ομόρρυθμης  εταιρείας  σε  όλη  του  την  έκταση, 
συνεπώς και ως προς τη διαχείριση της εταιρείας, την ευθύνη των εταίρων, τη λύση 
και τις συνέπειες της λύσεως της εταιρείας. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 22 ΕΝ, 
που  εφαρμόζεται  επί  ομόρρυθμης  και  "εν  τοις  πράγμασι"  εταιρείας,  οι  εταίροι 
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Ο νέος 
εταίρος,  δηλαδή  εκείνος  που  αποκτά  την  εταιρική  ιδιότητα  μετά  τη  σύσταση  της 
εταιρείας,  ευθύνεται  για  όλα  τα  χρέη  της  εταιρείας,  συνεπώς  και  για  τα 
προγενέστερα  της  εισόδου  του  χρέη,  εκτός  αν  υπάρχει  στο  καταστατικό  αντίθετη 
ρήτρα,  που  έχει  δημοσιευθεί  νόμιμα.  Έτσι,  οι  δανειστές  της  εταιρείας  μπορούν  να 
στραφούν  εναντίον  των  εκάστοτε  εταίρων  για  την  πλήρη  ικανοποίησή  τους, 
ανεξάρτητα  από  το  αν  συμπίπτει  το  χρονικό  σημείο  της  αποκτήσεως  της  εταιρικής 
ιδιότητας με αυτό της γεννήσεως του εταιρικού χρέους.  
‐ Κατά το άρθρο 138 εδ. α' ΑΚ, δήλωση βουλήσεως, που δεν έγινε στα σοβαρά παρά 
μόνο φαινομενικά (εικονική), είναι άκυρη, κατά δε το άρθρο 139 του αυτού Κώδικα, 
η  εικονικότητα  δεν  βλάπτει  εκείνον  που  συναλλάχθηκε  αγνοώντας  την.  Από  τις  εν 
λόγω διατάξεις προκύπτει ότι ο εικονικώς δικαιοπρακτήσας μπορεί να αντιτάξει την 
εικονικότητα  και  την  ακυρότητα  της  δικαιοπραξίας  απ'  αυτή  τόσο  κατά  του 
αντισυμβληθέντος  όσο  και  κατά  του  τρίτου,  που  συναλλάχθηκε  εν  γνώσει  της 
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εικονικότητας, όχι δε και κατά εκείνου που αγνοούσε οπωσδήποτε αυτή. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  18  ΕΝ  και  επί  της  προβλεπόμενης  από  τα 
άρθρα 20  και  επ.  αυτού  ομόρρυθμης  εταιρείας.  Οι  δανειστές  αυτής,  εφόσον,  όταν 
συναλλάχθηκαν,  δεν  γνώριζαν  την  εικονικότητα  της  εταιρείας  ή  της  συμμετοχής 
κάποιου  εταίρου  της,  δεν  βλάπτονται  από  την  εικονικότητά  της.  Έτσι  μπορούν  οι 
τελευταίοι να επιδιώξουν την είσπραξη των απαιτήσεών τους κατά της εταιρείας είτε 
από  την  περιουσία  αυτής  είτε  από  την  περιουσία  των  μελών  της,  τα  οποία  όμως 
μπορούν  να  αντιτάξουν  την  εικονικότητα  της  εταιρείας  ή  της  συμμετοχής  τους  σ' 
αυτή, εφόσον επικαλούνται και αποδεικνύουν ότι οι εταιρικοί δανειστές τελούσαν σε 
γνώση της εικονικότητας, όταν συναλλάχθηκαν. 
‐ Κατά το άρθρο 566 ΚΠολΔ δικαίωμα αναίρεσης έχουν, εφόσον νικήθηκαν ολικά ή εν 
μέρει στη δίκη που εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ο ενάγων, ο εναγόμενος, ο 
εκκαλών,  ο  εφεσίβλητος,  εκείνος  που  ζητεί  την  αναψηλάφηση,  εκείνος  κατά  του 
οποίου  στρέφεται  η  αναψηλάφηση,  εκείνοι  που  είχαν  ασκήσει  κύρια  ή  πρόσθετη 
παρέμβαση,  οι  καθολικοί  διάδοχοι  και  οι  ειδικοί  διάδοχοι,  εφόσον  απέκτησαν  την 
ιδιότητα αυτή μετά την άσκηση της αγωγής, καθώς και οι εισαγγελείς, μόνο αν ήταν 
διάδικοι.  Κατά  δε  το  άρθρο  558  ΚΠολΔ,  η  αναίρεση  απευθύνεται  κατά  εκείνων  οι 
οποίοι ήταν διάδικοι στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση 
ή  των  καθολικών  διαδόχων  τους  ή  των  κληροδόχων  τους.  Αν  υπάρχει  αναγκαστική 
ομοδικία,  η  αναίρεση  πρέπει  να  απευθύνεται  κατά  όλων  των  ομοδίκων,  αλλιώς 
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Από  τον  συνδυασμό  των  ανωτέρω  διατάξεων 
προκύπτει,  ότι  νομιμοποιείται  παθητικώς  ως  αναιρεσίβλητος  ο  αντίδικος  του 
αναιρεσείοντος,  εκείνος δηλαδή έναντι  του οποίου ο αναιρεσείων  νικήθηκε,  όχι  δε 
και ο ομόδικός του, ο οποίος νικήθηκε επίσης και ο οποίος ως εκ τούτου, έχοντας το 
ίδιο έννομο συμφέρον να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, μόνο ως ομόδικος 
του αναιρεσείοντος (με την άσκηση αναιρέσεως από κοινού ή αυτοτελώς) μπορεί να 
μετάσχει στην κατ' αναίρεση δίκη, εκτός αν, λόγω της φύσεως της δίκης, ήταν δυνατή 
η  δημιουργία  αντιδικίας  και  μεταξύ  των  ομοδίκων,  όπως  στη  δίκη  περί  διανομής. 
Συνεπώς,  η  αίτηση  αναιρέσεως,  την  οποία  ασκεί  ο  εκκαλών  ‐  εναγόμενος,  δεν 
επιτρέπεται να στραφεί κατά του συνεναγομένου του, που άσκησε έφεση αυτοτελώς.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: άρθ. 138, 139, 
ΚΠολΔ: άρθ. 242, 558, 559, 566, 576, 
ΕμπΝ: 3, 18, 20 επ., 22, 43, 44, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2008 * ΝοΒ 2008, σελίδα 2454 * ΧρΙΔ 2009, σελίδα 75 * ΕΕμπΔ 
2009,  σελίδα  305  *  ΕπισκΕΔ  2008,  σελίδα  1039,  σχολιασμός  Κωνσταντίνος 
Παμπούκης * Επιχείρηση 2009, σελίδα 590, σχολιασμός Από τη σύνταξη * Επιχείρηση 
2009, σελίδα 590, σχολιασμός Από τη σύνταξη * Αρμ 2009, σελίδα 1713, σχολιασμός 
Α.Δ.Μ. * ΕλΔνη 2010, σελίδα 738 

 
Εταιρείες ‐ Ομόρρυθμη Εταιρεία 
Δικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθμός απόφασης: 1845 
Έτος: 2008 
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Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Μετατροπή  ομόρρυθμης  εταιρείας  σε  ανώνυμη.  Μέχρι  ποιό 
χρόνο εκτίνεται η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων. 
Διατάξεις:  
Νόμοι: 2190/1920 άρθ. 67, 2335/1995 άρθ. 17, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕπισκΕΔ 2010, σελίδα 1208, σχολιασμός Κωνσταντίνος Παμπούκης 

 
Εταιρείες ‐ Ομόρρυθμη Εταιρεία 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 339 
Έτος: 2010 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Ομόρρυθμη  εταιρεία.  Αθέμιτος  ανταγωνισμός  ομορρύθμου 
εταίρου. Πράξεις αντικείμενες στα συμφέροντα της εταιρείας. Υφαρπαγή πελατείας. 
Έννομο συμφέρον για την άσκηση αγωγής. 
‐  Κατά  το  άρθρο  1  του  Ν.  146/1914  περί  αθεμίτου  ανταγωνισμού  "απαγορεύεται 
κατά τας εμπορικάς, βιομηχανικάς ή γεωργικάς συναλλαγάς πάσα προς τον σκοπόν 
ανταγωνισμού γενομένη πράξις αντικειμένη εις τα χρηστά ήθη. Ο παραβάτης δύναται 
να εναχθεί προς παράλειψιν και προς ανόρθωσιν της προσγενόμενης ζημίας". Από τη 
διάταξη  αυτή  προκύπτει  ότι,  για  την  εφαρμογή  της  απαιτείται  η  πράξη  αφενός  να 
έγινε προς το σκοπό ανταγωνισμού και αφετέρου να αντίκειται στα χρηστά ήθη, ως 
κριτήριο  των  οποίων  χρησιμεύουν  οι  ιδέες  του  μέσου  κοινωνικού  ανθρώπου  που 
κατά τη γενική αντίληψη σκέπτεται με χρηστότητα και φρόνηση. Από δε τη διάταξη 
του άρθρου 919 ΑΚ, στην οποία ορίζεται ότι "όποιος με πρόθεση ζημίωσε άλλον κατά 
τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει" προκύπτει 
ότι κύριο γνώρισμα της προβλεπόμενης από αυτήν αδικοπραξίας, η οποία μπορεί να 
συνιστά και αδικοπραξία του άρθρου 914 ΑΚ, είναι η προσβολή των χρηστών ηθών 
από την πράξη του υπαιτίου, που επιχειρείται από πρόθεση ή και από την παράλειψη 
αυτού. Η αντίθεση προς τα χρηστά ήθη, η έννοια των οποίων είναι νομική ως προς το 
επιτρεπτό του επιδιωχθέντος σκοπού και των χρησιμοποιηθέντων μεσών, εξετάζεται 
αντικειμενικά και σύμφωνα με την αντίληψη του υγιούς κατά το δίκαιο σκεπτόμενου 
μέσου κοινωνικού ανθρώπου. Όσον αφορά την πρόθεση δεν απαιτείται το πρόσωπο 
να  ενήργησε  τη  ζημιογόνο  πράξη  ή  παράλειψη  προς  τον  αποκλειστικό  σκοπό  της 
βλάβης  τρίτου,  αλλά  αρκεί  και  η  περί  της  επελθούσας  ζημίας  θέλησή  του,  δηλαδή 
είναι επαρκές ότι  τελούσε σε γνώση περί  του ότι η εκδηλωθείσα συμπεριφορά του 
ήταν  δυνατόν  να  προκαλέσει  ζημία  και  παρόλα  αυτά  δεν  απέσχε  της  πράξης  ή 
παράλειψης από την οποία επήλθε η ζημία (ΟλΑΠ 2/2008).  
‐  Κατά  την  ΑΚ  747,  που  εφαρμόζεται  και  στις  προσωπικές  εταιρείες  με  νομική 
προσωπικότητα,  ο  εταίρος  δεν  δικαιούται  να  ενεργεί  για  δικό  του  ή  αλλότριο 
λογαριασμό πράξεις αντικείμενες στα συμφέροντα της εταιρείας. Η από την ΑΚ 747 
απαγόρευση  ισχύει  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  παραγωγικής  ζωής  της  εταιρείας,  αλλά 
κατ' αρχήν και μετά τη λύση της και μέχρι λήξεως της εκκαθαρίσεως, οπότε θραύεται 
ο εταιρικός δεσμός. Η παράβαση της ΑΚ 747  νομιμοποιεί  την εταιρεία στην έγερση 
"αγωγής επί παραλείψει", έστω και αν ο εταίρος ενεργεί ανυπαίτια. Αντίθετα, για να 
γεννηθεί υποχρέωση του παραβάτη σε αποζημίωση της εταιρείας απαιτείται να τον 
βαρύνει  και  υπαιτιότητα  κατά  τις  ΑΚ  330  και  746.  Την  πρακτικά  δε  ίσως 
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σημαντικότερη  περίπτωση  παράβασης  της  ΑΚ  747  αποτελεί  η  διενέργεια  πράξεων 
ανταγωνισμού.  
‐  Από  τη  διάταξη  του  άρθρου 68  ΚΠολΔ,  το  οποίο  ορίζει  ότι  "δικαστική  προστασία 
έχει δικαίωμα να ζητήσει όποιος έχει άμεσο έννομο συμφέρον", συνάγεται ότι ένδικη 
προστασία παρέχεται υπέρ ή κατ' εκείνων μόνον των προσώπων, τα οποία κατά τους 
ισχυρισμούς του ενάγοντος αποτελούν τα υποκείμενα της επίδικης έννομης σχέσης ή 
μετέχουν  κατά  το  ουσιαστικό  δίκαιο  στη  διαχείριση  αυτής  της  σχέσης  και  αν  το 
δικόγραφο  της  αγωγής  είναι  ελλιπές  ως  προς  τα  στοιχεία  της  ενεργητικής  ή 
παθητικής  νομιμοποίησης  και  δεν  συμπληρωθούν  παραδεκτώς  οι  ελλείψεις  (βλ. 
άρθρα 224, 227 ΚΠολΔ), τότε απορρίπτεται η αγωγή ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας 
του δικογράφου της. Η  νομιμοποίηση του διαδίκου όπως και  το έννομο συμφέρον, 
αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την παροχή δικαστικής προστασίας και η 
εσφαλμένη κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων αυτών 
ελέγχεται αναιρετικά με το λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 330, 746, 747, 914, 919, 
ΚΠολΔ: 68,  
Νόμοι: 146/1914, άρθ. 1, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2010 * ΕλΔνη 2010, σελίδα 1002 

 
Εταιρείες ‐ Ομόρρυθμη Εταιρεία 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 32 
Έτος: 2010 
Σύντομη Περίληψη:  ‐ Εικοσαετής παραγραφή αξίωσης μετά την έκδοση τελεσίδικης 
απόφασης.  Αξιώσεις  κατά  της ομόρρυθμης  εταιρείας.  Αναιρείται η προσβαλλόμενη 
απόφαση.  
‐ Κατά τη διάταξη του άρθρου 268 εδ. α'  του ΑΚ "κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με 
τελεσίδικη  απόφαση  ή  με  δημόσιο  έγγραφο  εκτελεστό  παραγράφεται  μετά  είκοσι 
χρόνια και αν ακόμη η αξίωση καθεαυτή υπαγόταν σε συντομότερη παραγραφή". Η 
θεσμοθέτηση της διατάξεως αυτής προς το συμφέρον της έννομης τάξης, στο οποίο 
αποβλέπει  και  ο  θεσμός  της  παραγραφής  γενικότερα,  υπαγορεύθηκε  από  το  ότι, 
μετά  τη  βεβαίωση  της  αξιώσεως  με  τελεσίδικη  απόφαση  ή  δημόσιο  έγγραφο 
εκτελεστό δεν υφίσταται ούτε δυνατότητα αμφισβητήσεώς της ούτε δυσχέρεια στην 
απόδειξή της, που με την πάροδο του χρόνου, λόγω εξασθενήσεως των αποδεικτικών 
μέσων,  δημιουργεί  αβεβαιότητα,  καθιστώντας  την  απονομή  της  δικαιοσύνης 
προβληματική και επισφαλή. Διότι, μετά την τελεσιδικία της δικαστικής αποφάσεως 
ή τη βεβαίωση με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό για την απαίτηση παύει να υφίσταται 
η  ανάγκη  αποφυγής  των  προαναφερόμενων  δυσμενών  για  την  απονομή  της 
δικαιοσύνης  συνεπειών,  η  οποία  (ανάγκη)  αποτελεί  και  το  λόγο  για  τον  οποίο 
καθιερώθηκαν οι διάφορες βραχυχρόνιες παραγραφές. Στη ρύθμιση του άρθρου 268 
του ΑΚ εμπίπτουν και οι απαιτήσεις κατά ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, οι 
οποίες προ  της παρόδου πενταετίας από  τη λύση  της  εταιρίας  έχουν βεβαιωθεί με 
τελεσίδικη  δικαστική  απόφαση  σε  βάρος  των  εις  ολόκληρον  ευθυνομένων 
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ομορρύθμων  εταίρων  ‐  μη  εκκαθαριστών  (άρθρο  22  ΕΝ),  οπότε  δεν  ισχύει  έναντι 
αυτών ή των κληρονόμων τους η βραχυπρόθεσμη (5ετής) παραγραφή του άρθρου 64 
του  ΕΝ,  αλλά  η  εικοσαετής  παραγραφή.  Και  τούτο,  ενόψει  του  ότι  ναι  μεν  η 
θεσπιζόμενη  χάριν  των  ομορρύθμων  εταίρων  ειδική  (πενταετής  παραγραφή  του 
άρθρου 64 του ΕΝ ισχύει ανεξάρτητα από την παραγραφή έναντι της εταιρίας και δεν 
μεταπίπτει σε εικοσαετή κατά την ΑΚ 268 έναντι  του ομόρρυθμου εταίρου με μόνη 
την  έκδοση  εναντίον  της  εταιρείας  τελεσίδικης  δικαστικής  αποφάσεως  για  το 
εταιρικό  χρέος,  ωστόσο  από  τη  βεβαίωση  του  εταιρικού  χρέους,  πριν  από  την 
πάροδο  της  εν  λόγω  πενταετίας,  με  τελεσίδικη  δικαστική  απόφαση  σε  βάρος  των 
ομορρύθμων εταίρων προσωπικά, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΕμπΝ δεν συντρέχει 
πλέον αποχρών λόγος μη ισχύος και έναντι αυτών της εικοσαετούς παραγραφής του 
άρθρου  268  του  ΑΚ,  εφόσον  έχει  παύσει  έτσι  να  υφίσταται  η  ανάγκη  ταχείας 
εκκαθαρίσεως των εταιρικών χρεών, στην οποία απέβλεψε ο νομοθέτης του άρθρου 
64  του  ΕΝ,  χάριν  μετριασμού  της  απεριόριστης  και  εις  ολόκληρον  ευθύνης  των 
ομορρύθμων εταίρων.  
‐ Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται μόνον, αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί 
κανόνες  των  δικαιοπραξιών.  Ο  κανόνας  δικαίου  παραβιάζεται,  αν  δεν  εφαρμοστεί, 
ενώ  συνέτρεχαν  οι  πραγματικές  προϋποθέσεις  για  την  εφαρμογή  του,  ή  αν 
εφαρμοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί 
εσφαλμένα,  η  δε παραβίαση  εκδηλώνεται  είτε με ψευδή  ερμηνεία,  δηλαδή με  την 
απόδοση  στον  κανόνα  δικαίου  έννοιας  μη  αληθινής  ή  μη  αρμόζουσας  ή  έννοιας 
περιορισμένης ή στενής, είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 268, 
ΕμπΝ: 22, 64, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1,  
Σχόλια: 
Δημοσίευση:  INLAW  2010  *  ΕΕμπΔ  2010,  σελίδα  887,  σχολιασμός  Γιώργος 
Ψαρουδάκης * ΧρΙΔ 2010, σελίδα 689  

 
Ομόρρυθμη εταιρεία ‐ Λύση 
Δικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθμός απόφασης: 1723 
Έτος: 2003 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Καταγγελία  ομόρρυθμης  εταιρείας.  Άκαιρη  καταγγελία. 
Αδικοπραξία. Αποζημίωση. 

‐ Κατά τις διατάξεις του άρθρου 767 ΑΚ, η εταιρία που έχει αόριστη διάρκεια 
λύνεται οποτεδήποτε με καταγγελία οποιουδήποτε εταίρου (παρ. 1). Αν όμως 
η  καταγγελία  έγινε  άκαιρα  και  δεν  συντρέχει  σπουδαίος  λόγος  που  να 
δικαιολογεί το άκαιρο της καταγγελίας, ο εταίρος που κατήγγειλε άκαιρα την 
εταιρία ευθύνεται σε αποζημίωση των λοιπών εταίρων (παρ. 2). Θεωρείται δε 
άκαιρη η καταγγελία όταν έγινε σε χρόνο που η διατήρηση της εταιρίας έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα των εταίρων και ως εκ τούτου η λύση 
της  συνεπάγεται  γι`  αυτούς  την  πρόκληση  θετικής  ζημίας  ή  διαφυγόντος 
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κέρδους. Κατά την έννοια της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου 767 ΑΚ, που 
αποτελεί  ειδικότερη  εκδήλωση  της  αρχής  της  καλής  πίστης  (άρθρ.  288,  281 
ΑΚ) δεν αποκαθίσταται η ζημία που προκλήθηκε στους λοιπούς εταίρους από 
το  γεγονός  της  λύσης  της  εταιρίας,  αλλά  εκείνη  που  συνάπτεται  αιτιωδώς, 
κατά  την  έννοια  του  άρθρου  298  ΑΚ  προς  την  άκαιρη  λύση  της,  δηλαδή  η 
ζημία  που  προκλήθηκε  από  την  αδικαιολόγητη  επιλογή,  από  τον 
καταγγείλαντα,  του  χρονικού  σημείου  και  η  οποία  κατά  τη  συνηθισμένη 
πορεία  των  πραγμάτων  και  με  πιθανότητα  δεν  θα  επερχόταν  αν  ο  εταίρος, 
τηρώντας  τους  κανόνες  της  καλής  πίστης  και  των  συναλλακτικών  ηθών,  δεν 
είχε καταγγείλει ακαίρως την εταιρία. Η προκαλούμενη από το απλό γεγονός 
της  καταγγελίας  στέρηση  των  κερδών που άλλος  εταίρος  προσδοκούσε  από 
την εξακολούθηση της λειτουργίας της εταιρίας δεν αποκαθίσταται βάσει της 
ως άνω διάταξης  του άρθρου 767 ΑΚ, αφού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του  άρθρου  αυτού,  η  καταγγελία  αόριστης  διάρκειας  είναι  δικαίωμα  του 
εταίρου, μόνον δε το άκαιρο της καταγγελίας γεννά ευθύνη του εταίρου που 
ακαίρως  κατήγγειλε.  Έτσι,  αν  κατά  ορισμένη  χρονική  στιγμή  ή  ορισμένη 
περίοδο  υπήρχε  ειδική  προσδοκία  κερδών  ή  άλλη  ειδική  περίσταση  και 
ακριβώς πριν από αυτήν τη χρονική στιγμή ή περίοδο καταγγέλθηκε η εταιρία 
χωρίς σπουδαίο λόγο, αντίθετα προς τις επιταγές της καλής πίστης, η απώλεια 
των  κερδών,  που  θα  αποκόμιζαν  οι  λοιποί  εταίροι  κατά  τη  συγκεκριμένη 
στιγμή ή περίοδο, συνάπτεται αιτιωδώς με το άκαιρο της καταγγελίας  (ΟλΑΠ 
31/1998 ΕλΔνη 39.1261, ΑΠ 76/2001 ΕΕμπΔ 2001.275). Δεν αποκλείεται όμως 
η  καταγγελία  της  εταιρίας  με  αόριστη  διάρκεια  που  συνιστά  πράξη  (θετική 
ενέργεια)  και  ανάγεται  στην  άσκηση  του  παρεχομένου  από  τη  διάταξη  του 
άρθρου  767  ΑΚ  δικαιώματος  να  οφείλεται  σε  πρόθεση  (δόλο)  του 
καταγγείλαντος  προς  πρόκληση  ζημίας  στους  λοιπούς  εταίρους  κατά  τρόπο 
που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Στην περίπτωση αυτή γεννάται, σύμφωνα με 
τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, υποχρέωση προς αποζημίωση για τη ζημία, η 
οποία  μπορεί  να  συνίσταται  και  στην  απώλεια  των  κερδών  που  οι  λοιποί 
εταίροι  κατά  τη  συνήθη  πορεία  των  πραγμάτων  και  με  πιθανότητα  θα 
αποκόμιζαν αν η  εταιρία συνέχιζε  τη  λειτουργία  της,  και  να  καλύπτει  και  τη 
μέλλουσα  ζημία,  εφόσον  αυτή  μπορεί  να  προσδιορισθεί  κατά  το  χρόνο  της 
πρώτης συζήτησης  της αγωγής,  είτε συνολικά  είτε  κατά  χρονικές περιόδους, 
αρκεί  να  έχουν  συντελεσθεί  όλα  τα  γεγονότα  που  οδηγούν  στη  γένεση  της 
ενοχής και έχει αρχίσει να αναδίδεται η από το επιζήμιο γεγονός προερχόμενη 
ζημία. Η συνδρομή όμως σπουδαίου λόγου στο πρόσωπο του καταγγέλλοντος 
για την καταγγελία της εταιρίας καθιστά αυτήν σύμφωνη προς τα χρηστά ήθη 
(Μπαλής,  Γεν.  Αρχαί,  παρ.  173,  σελ.  452,  Καυκάς,  Ενοχικό  Δίκαιο,  τόμος  Β, 
άρθρ. 919, παρ. 4, σελ. 777, 778, ΕφΑθ 1017/2001 ΔΔΕ 2001.724). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 281, 288, 767,  
Σχόλια: 
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Δημοσίευση: Αρμ 2004, σελίδα 1428, σχολιασμός Αχχιλέας Μπεχλιβάνης  
 

Ομόρρυθμη εταιρεία ‐ Λύση 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 841 
Έτος: 2010 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Εταιρεία  αόριστης  διάρκειας.  Λύση  εταιρείας.  Καταγγελία. 
Καταχρηστική  άσκηση  δικαιώματος.  Αδικοπραξία.  Αναιρείται  η  προσβαλλόμενη 
απόφαση για έλλειψη νόμιμης βάσης.  
‐ Από τη διάταξη του άρθρου 767 ΑΚ, που αποτελεί εκδήλωση της αρχής της καλής 
πίστης, επιβαλλόμενης από τις διατάξεις των άρθρων 288 και 281 ΑΚ, προκύπτει ότι η 
εταιρία  που  έχει  αόριστη  διάρκεια  λύεται  οποτεδήποτε  με  καταγγελία  (τακτική) 
οποιουδήποτε  εταίρου,  η  οποία  αποτελεί  δικαίωμα  αυτού  και  ανεξάρτητα  από  τη 
συνδρομή  ή  όχι  σπουδαίου  προς  τούτο  λόγου,  επιφέρει  τη  λύση  της  εταιρίας.  Αν 
όμως  η  καταγγελία  έγινε  άκαιρα  και  δεν  συντρέχει  σπουδαίος  λόγος  που  να  τη 
δικαιολογεί, ο εταίρος που κατήγγειλε ενέχεται σε αποζημίωση των λοιπών εταίρων, 
εκτός αν επικαλεσθεί και αποδείξει την ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Από τα παραπάνω, 
σε συνδυασμό με τη δημόσιας τάξης διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, η οποία αποσκοπεί 
στην πάταξη της ανεντιμότητας και κακοπιστίας στις συναλλαγές και απαγορεύει την 
καταχρηστική  άσκηση  του  δικαιώματος,  συνάγεται  περαιτέρω  ότι  καταγγελία  της 
αορίστου  διαρκείας  εταιρίας,  που  αποτελεί  δικαίωμα  του  εταίρου,  αν  ασκήθηκε 
καταχρηστικώς, έγινε δηλαδή κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλονται 
από  την  καλή  πίστη  ή  τα  χρηστά  ήθη  ή  τον  κοινωνικό  ή  οικονομικό  σκοπό  του 
δικαιώματος,  επιφέρει  μεν  τη  λύση  της  εταιρίας,  πλην  όμως  συνιστά  αδικοπραξία, 
κατά  την  έννοια  του  άρθρου  914  ΑΚ,  από  την  οποία  γεννιέται  ευθύνη  προς 
αποζημίωση  η  και  χρηματική  ικανοποίηση  των  λοιπών  εταίρων,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 932 ΑΚ. Το δικαίωμα ασκείται καταχρηστκά, όταν 
η  συμπεριφορά  του  δικαιούχου,  που  προηγήθηκε  ή  η  πραγματική  κατάσταση  που 
διαμορφώθηκε  κατά  το  χρονικό  διάστημα  που  μεσολάβησε  ή  οι  περιστάσεις  που 
μεσολάβησαν,  χωρίς  κατά  νόμο  να  εμποδίζουν  τη  γένεση  ή  να  επάγονται  την 
απόσβεση  του  δικαιώματος,  καθιστούν  μη  ανεκτή  τη  μεταγενέστερη  άσκησή  του, 
κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού 
τείνουν  στην  ανατροπή  καταστάσεως  που  δημιουργήθηκε  υπό  ορισμένες  ειδικές 
συνθήκες  και  διατηρήθηκε  για  πολύ  χρόνο  με  το  επακόλουθο  να  συνεπάγεται 
επαχθείς  συνέπειες  για  τον  υπόχρεο.  Απαιτείται,  δηλαδή,  για  να  χαρακτηρισθεί 
καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος,  να έχει δημιουργηθεί στον υπόχρεο, από 
τη συμπεριφορά του δικαιούχου σε συνάρτηση με εκείνη του υπόχρεου, και μάλιστα 
ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα του. 
Απαιτείται  ακόμη  οι  πράξεις  του  υπόχρεου  και  η  υπ'  αυτού  δημιουργηθείσα 
κατάσταση, που συνεπάγεται ιδιαιτέρως επαχθείς για τον ίδιο επιπτώσεις, να τελούν 
σε ουσιώδη σχέση με την προηγούμενη συμπεριφορά του δικαιούχου. Το ζήτημα δε, 
αν οι συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώματος είναι επαχθείς για τον 
υπόχρεο,  πρέπει  ν'  αντιμετωπίζεται  και  σε  συνάρτηση με  τις αντίστοιχες  συνέπειες 
που  μπορεί  να  επέλθουν  σε  βάρος  του  δικαιούχου  από  την  παρακώλυση  της 
ικανοποιήσεως  του  δικαιώματος  του.  Ειδικότερα,  το  δικαίωμα  του  εταίρου,  να 
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προβεί  σε  λύση  με  καταγγελία  της  αορίστου  διάρκειας  εταιρίας,  δεν  ασκείται 
εναντίον των χρηστών ηθών, όταν η καταγγελία αυτή εντάσσεται στις αντικειμενικά 
προβλέψιμες  από  τους  λοιπούς  εταίρους  δυνατότητες  του  καταγγέλοντος  και  δεν 
είναι  άσχετο  προς  το  καλώς  εννοούμενο  συμφέρον  της  επιχείρησης,  ούτε 
αναγνωρίζεται από το νόμο το δικαίωμα αυτό στον καταγγέλοντα εταίρο, ως κύρωση 
έναντι της τυχόν αντισυμβατικής συμπεριφοράς των άλλων εταίρων. 
‐  Με  βάση  τα  πραγματικά  το  Εφετείο  περιστατικά  απέρριψε  την  επικουρική,  εξ 
αδικοπραξίας λόγω καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, βάση της αγωγής, μετ' 
εξαφάνιση της εκκαλουμένης. Έτσι που έκρινε, το Εφετείο στέρησε την απόφασή του 
από νόμιμη βάση λόγω έλλειψης επαρκών αιτιολογιών, με συνέπεια να καθίσταται 
αδύνατος  ο  αναιρετικός  έλεγχος  ως  προς  τη  μη  συνδρομή  των  νομίμων  όρων  και 
προϋποθέσεων εφαρμογής των ουσιαστικού δικαίου διατάξεων των άρθρων 914 και 
281 ΑΚ. Και τούτο διότι α) δεν δέχεται ότι ο ενάγων, που αρνείτο να συμμετάσχει στις 
δαπάνες  ανακαίνισης  του  εταιρικού  καταστήματος,  υποχρεούτο,  κατά  την  εταιρική 
σύμβαση, εν όψει της διατάξεως του άρθρου 745 ΑΚ, να αυξήσει ή συμπληρώσει την 
εισφορά  του  στην  εταιρία,  με  την  καταβολή  του  αναλογούντος  στην  εταιρική  του 
μερίδα  ποσοστού  επί  των  απαιτουμένων  για  την  ανακαίνιση  του  καταστήματος 
δαπανών και β) δεν αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση ποιο ποσό απαιτείτο 
για την ανακαίνιση του καταστήματος, ώστε να είναι δυνατό να κριθεί αν ο ενάγων, ο 
οποίος,  όπως  δέχεται  το  Εφετείο,  ήταν  ηλικίας  58  ετών  και  ανέμενε  τη 
συνταξιοδότησή  του  μετά  διετία  (2005),  θα  ανέμενε  κατά  τη  διετία  αυτή  την 
απόσβεση  των  δαπανών  στις  οποίες  θα  προέβαινε  για  την  ανακαίνιση  του 
καταστήματος,  δεδομένου  ότι,  όπως  επίσης  δέχεται  το  Εφετείο,  τα  κέρδη  από  την 
εταιρική  επιχείρηση  επαρκούσαν  για  την  αξιοπρεπή  συντήρηση  των  οικογενειών 
τους. Επομένως, ο δεύτερος λόγος από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ είναι 
βάσιμος και πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 281, 288, 297, 298, 767, 914, 932, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2010 * ΕλΔνη 2010, σελίδα 1001 * ΔΕΕ 2010, σελίδα 1049  

 
Πνευματική Ιδιοκτησία ‐ Λογισμικό Η/Υ 
Δικαστήριο: Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών 
Αριθμός απόφασης: 1002 
Έτος: 2007 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Πνευματική  ιδιοκτησία.  Προγράμματα  ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. 
‐ Από τις διατάξεις των άρθρων 1‐2 Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά 
δικαιώματα  και  πολιτιστικά  θέματα»  συνάγεται  ότι  το  έργο,  ως  πνευματικό 
δημιούργημα  λόγου,  τέχνης  ή  επιστήμης  που  εκφράζεται  με  οποιαδήποτε  μορφή 
προσιτή  στις  αισθήσεις,  προστατεύεται  από  την  πνευματική  ιδιοκτησία,  εφόσον 
ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της γενικής ρήτρας (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2121/1993, 
δηλαδή  εφόσον  είναι  πρωτότυπο.  Η  «πρωτοτυπία»,  η  έννοια  της  οποίας  δεν 
προσδιορίζεται  γενικά  από  το  νόμο  είναι,  κατά  τη  θεωρία  της  στατιστικής 
μοναδικότητος  που  επικρατεί  στη  νομολογία,  η  κρίση  ότι  κάτω  από  παρόμοιες 
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συνθήκες  και  με  τους  ίδιους  στόχους,  κανένας  άλλος  δημιουργός,  κατά  λογική 
πιθανολόγηση, δεν θα ήταν σε θέση να δημιουργήσει έργο όμοιο ή ότι παρουσιάζει 
μια  ατομική  ιδιομορφία  ή  ένα  ελάχιστο  όριο  «δημιουργικού  ύψους»  έτσι  ώστε  να 
ξεχωρίζει  και  να  διαφοροποιείται  από  τα  έργα  της  καθημερινότητας  ή  από  άλλα 
παρεμφερή γνωστά έργα  (ΑΠ 257/1995 ΝοΒ 43.893,  ΕφΑθ 8138/2000 ΔΕΕ 2001.60, 
Καλλινίκου,  Τα  θεμελιώδη  δικαιώματα  του  Ν.  2121/1993  κ.λπ.  σελ.  22  επ., 
Κουμάντου,  Πνευματική  ιδιοκτησία  έκδ.  1995,  σελ.  98  επ.,  Κοτσίρη,  Το  Δίκαιο 
Πνευματικής  Ιδιοκτησίας  σελ.  59‐67).  Στο  άρθρο  2  παρ.  1  του  ανωτέρω  νόμου 
απαριθμούνται  ενδεικτικώς  τα  πνευματικά  δημιουργήματα  τα  οποία,  εφόσον  είναι 
πρωτότυπα, θεωρούνται έργα και είναι αντικείμενα της πνευματικής ιδιοκτησίας, με 
πρώτα τα «γραπτά κείμενα», ενώ τα σύνθετα έργα, τα οποία μπορεί να προέρχονται 
από  την  ένωση  δύο  ή  περισσότερων  έργων  είτε  διάφορου  είδους  (συνθέσεις 
κειμένων γραπτών και ηλεκτρονικών μετά απεικονίσεων), δεν αναφέρονται μεν από 
το νόμο ως ιδιαίτερη κατηγορία, θα πρέπει όμως να γίνει δεκτό ότι καλύπτονται από 
την ανωτέρω γενική ρήτρα (με πεδίο προστασίας τόσο για το ενιαίο έργο όσο και για 
τα  (επιμέρους)  τμήματά  του).  Ως  έργα  λόγου,  προστατευόμενα  κατά  τις  διατάξεις 
περί  πνευματικής  ιδιοκτησίας  θεωρούνται  και  τα  προγράμματα  Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών  (Η/Υ)  και  το  προπαρασκευαστικό  υλικό  του  σχεδιασμού  τους,  ενώ  οι 
αρχές  στις  οποίες  και  στηρίζεται  οιοδήποτε  στοιχείο  προγράμματος  Η/Υ, 
περιλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες βασίζονται τα συστήματα συνδέσεώς του 
δεν  προστατεύονται.  Ένα,  επομένως,  πρόγραμμα  ηλεκτρονικού  υπολογιστή 
θεωρείται  πρωτότυπο  άρα  και  εκ  των  ανωτέρω  προστατεύεται,  εφόσον  είναι 
προσωπικό  πνευματικό  δημιούργημα  του  δημιουργού  και  με  μεγάλη  πιθανότητα 
αναμένεται  ότι  ο  τρίτος  δεν  ήταν  εις  θέσιν  να  δημιουργήσει  παράλληλο  το  αυτό. 
Ειδικότερα,  το  πρόγραμμα  Η/Υ  είναι  φορέας  των  πληροφοριών,  η  έλλειψη  του 
οποίου καθιστά την συνοδεύουσα αυτό συσκευή λειτουργικά ανενεργή. Στον τομέα 
των  Η/Υ  έχει  επικρατήσει  το  ζεύγος  εννοιών  hard‐ware  (ήτοι  μηχανικό  μέρος)  και 
soft‐ware  (λογισμικό  μέρος).  Η  έννοια  του  τελευταίου  περιλαμβάνει  όλα  τα  είδη 
προγραμμάτων Η/Υ  και  τα συνοδευτικά αυτών. Παράλληλα,  σύμφωνα με  το άρθρο 
10 Ν. 2121/1993, δημιουργός μπορεί να είναι μόνο φυσικό και όχι νομικό πρόσωπο, 
ειδικότερα  δε,  δημιουργός  προγράμματος  Η/Υ  μπορεί  να  είναι  το  φυσικό  εκείνο 
πρόσωπο  (ή  και  ομάδα  φυσικών  προσώπων  που  δρα  ως  ενιαίο  σύνολο  βάσει 
εντολών  και  οδηγιών)  που  φέρει  την  ιδιότητα  του  «προγραμματιστή»,  ήτοι 
καθιερώνεται  μαχητό  τεκμήριο  ότι  ως  δημιουργός  του  έργου  είναι  το  πρόσωπο 
εκείνο του οποίου το όνομα εμφανίζεται επί του υλικού φορέα του έργου κατά τον 
συνήθη  τρόπο  (που  αποτελεί  και  το  εξωτερικό  γεγονός  πιστοποίησης  τεκμηρίου). 
Σύμφωνα  δε,  με  την  παρ.  2  του  ανωτέρω  άρθρου,  τεκμαίρεται  ως  δικαιούχος  (όχι 
δημιουργός) της πνευματικής ιδιοκτησίας πλην των άλλων και σε προγράμματα Η/Υ, 
το  φυσικό  ή  και  το  νομικό  πρόσωπο,  του  οποίου  το  όνομα  ή  και  η  επωνυμία 
εμφανίζεται με τη σειρά της επί του υλικού φορέα του έργου, κατά τρόπον ο οποίος 
συνήθως και χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δικαιούχου. Με την τελευταία αυτή 
διάταξη  διευρύνεται  κατ’  αποτέλεσμα  και  το  τεκμήριο  του  δημιουργού  και  σε 
δικαιούχους  νομικά  πρόσωπα,  τα  οποία  και  κατά  το  ισχύον  σύστημα  πνευματικής 
ιδιοκτησίας  δεν  είναι  δυνατόν  να  αποτελούν  (πρωτογενώς)  δημιουργούς  με  την 
ανωτέρω  έννοια.  Το  άρθρο  1  του  ίδιου  νόμου  προβλέπει  ρητώς  ότι  η  πνευματική 
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ιδιοκτησία περιλαμβάνει δύο δικαιώματα, το ηθικό και το περιουσιακό δικαίωμα. Τα 
δικαιώματα  αυτά  χαρακτηρίζονται  από  το  νόμο  ως  αποκλειστικά  και  απόλυτα  και 
περιλαμβάνουν  τις  εξουσίες  που  απαριθμούνται  ενδεικτικώς  στα  άρθρα  3‐4  του 
νόμου  αυτού.  Το  ηθικό  δικαίωμα  έχει  προσωπικό  χαρακτήρα  και  αποσκοπεί  στην 
προστασία  του  προσωπικού  δεσμού  του  δημιουργού  με  το  έργο  του,  στο  δε 
περιεχόμενό  του,  περιλαμβάνονται,  μεταξύ  άλλων,  η  εξουσία  δημοσιεύσεως  και  η 
εξουσία  αναγνωρίσεως  της  πατρότητας  (άρθρο  4  παρ.  1  στ.  α’‐β’  Ν.  2121/1993.  Η 
πρώτη  επιτρέπει  στο  δημιουργό  να  αποφασίσει  αν  το  έργο  του  θα  δημοσιευθεί 
καθώς και για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα γίνει προσιτό 
στο κοινό. Η εξουσία αυτή δεν εξαντλείται με  την πρώτη δημοσίευση του έργου. Η 
δημοσίευση του (ολοκληρωμένου) έργου μπορεί να γίνει μετά από σύμβαση ή με τη 
συναίνεση του δημιουργού και από τρίτο πρόσωπο  (π.χ. εκδότη), χωρίς να θίγονται 
οι λοιπές εξουσίες του ηθικού δικαιώματος (Καλλινίκου, ό.π., σελ. 15, 17, 50 επ., 89, 
Κουμάντου ό.π., σελ. 234, 239). Η δεύτερη, αναλύεται σε δύο ειδικότερες εξουσίες: 
(α) την εξουσία της ουσιαστικής αναγνωρίσεως του γεγονότος ότι ο δικαιούχος είναι 
δημιουργός  του  έργου  και  (β)  στην  εξουσία  να απαιτεί  τη μνεία  του ονόματός  του 
πάνω  σε  κάθε  αντίτυπο  του  έργου  και  σε  κάθε  δημόσια  χρήση.  Συνέπεια  των  δύο 
αυτών  εξουσιών  είναι  ότι  απαγορεύεται  σε  κάθε  άλλον  να  ισχυρίζεται  ότι  είναι  ο 
δημιουργός ή να προβάλει το όνομά του πάνω στο έργο ως όνομα του δημιουργού. Η 
προσβολή  των  δύο αυτών  εξουσιών  δεν  γίνεται  μόνο  θετικώς με  την  ενέργεια  των 
απαγορευμένων πράξεων από κάποιο τρίτο, αλλά μπορεί να γίνει και αρνητικώς με 
την  αμφισβήτηση  της  ιδιότητας  του  δημιουργού,  χωρίς  αντίστοιχη  προβολή 
ισχυρισμού ότι κάποιος τρίτος είναι δημιουργός και χωρίς προβολή του ονόματός του 
ως  δημιουργού  (Κουμάντος,  ό.π.,  σελ.  242).  Σε  περίπτωση  προσβολής  των  ηθικών 
εξουσιών που παρέχει το δικαίωμα, ο δικαιούχος μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 65 παρ. 1‐2 Ν. 2121/1993 (και χωρίς επικουρική εφαρμογή των άρθρων 
57  και  60  του  ΑΚ)  να  ζητήσει  την  αναγνώριση  του  δικαιώματός  του,  την  άρση  της 
προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον (παρ. 1), εφόσον δε η προσβολή έγινε 
υπαιτίως,  αποκατάσταση  της  ηθικής  βλάβης,  επικαλούμενος  και  αποδεικνύοντας 
στην περίπτωση αυτή: (α) το γεγονός ότι είναι φορέας του δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας, (β) την πράξη προσβολής των ηθικών εξουσιών, (γ) την υπαιτιότητα του 
δράστη  και  (δ)  την  έκταση  της  ηθικής  ζημίας  η  οποία  είναι  ανάλογη  προς  τη 
βαρύτητα της προσβολής (Μαρίνος, ό.π., σελ. 1453 VII αριθ. 2). Συναφώς, πρέπει να 
σημειωθεί  ότι,  μετά  το  Ν. 2121/1993,  το  ηθικό  δικαίωμα  είναι  ανεξάρτητο  από  το 
δικαίωμα της προσωπικότητας, η δε προσβολή του δεν αποτελεί πλέον και προσβολή 
της προσωπικότητας. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η επικουρική εφαρμογή του άρθρου 
57 ΑΚ σε προσβολή ηθικού δικαιώματος, χωρίς να αποκλείεται η παράλληλη άσκηση 
απαιτήσεων από το άρθρο 57 ΑΚ, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, 
δηλαδή  στις  περιπτώσεις  όπου  δεν  συντρέχει  προσβολή  του  ηθικού  δικαιώματος 
αλλά  μόνο  της  προσωπικότητας  (ΕφΑθ  8138/2000  ό.π.,  Καλλινίκου,  σελ.  16,  43, 
Μαρίνος,  ό.π.,  σελ.  1445  IV  αριθ.  2,  Σκούρτης,  Κυρώσεις  για  την  προσβολή  του 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ. ΕλΔνη 35.988, 989 παρ. 45‐49, Ο ίδιος, Η 
προστασία  των  φωτογραφιών  κ.λπ.  ΕλΔνη  37.1235).  Εξάλλου,  το  περιουσιακό 
δικαίωμα, που έχει οικονομική αξία και είναι δεκτικό εκμεταλλεύσεως,  εξασφαλίζει 
στο  δημιουργό  τη  δυνατότητα  να  εκμεταλλευθεί  το  έργο  του  αποκομίζοντας  από 
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αυτό οικονομικά ωφελήματα.  Το άρθρο 3 Ν. 2121/1993 α‐παριθμεί  ενδεικτικώς  τις 
εξουσίες  που  απαρτίζουν  το  περιουσιακό  δικαίωμα  και  αντιστοιχούν  στους 
βασικότερους  τρόπους  εκμεταλλεύσεως  του  έργου.  Αναγνωρίζει  στο  δημιουργό, 
μεταξύ  άλλων,  τις  εξουσίες  να  επιτρέπει  ή  να  απαγορεύει:  (α)  την  εγγραφή  του 
έργου,  δηλαδή  την  πρώτη  υλική  ενσωμάτωσή  του  πάνω  σε  υλικό  φορέα  που 
αποτελεί  τη  βάση  για  την  αναπαραγωγή  του  σε  ένα  ή  περισσότερα  αντίτυπα,  με 
προορισμό συνήθως τη δημόσια χρήση, (β) την αναπαραγωγή του έργου, δηλαδή την 
παραγωγή  νέων  υλικών  υποστρωμάτων  (αντιτύπων)  όπου  επαναλαμβάνεται  η 
αρχική  ενσωμάτωση  του  έργου  και  η  οποία  μπορεί  να  γίνει  με  οποιοδήποτε  μέσο 
(μηχανικά,  ηλεκτρονικά,  με  μέσα  της  εκδοτικής  τεχνικής,  όπως  φωτοτύπηση, 
φωτοσύνθεση  κ.λπ.)  και  (γ)  τη  θέση  του  έργου  σε  κυκλοφορία,  εξουσία  που 
περιλαμβάνει  τις  πράξεις  με  τις  οποίες  το  έργο  γίνεται  προσιτό  στο  κοινό  (κυρίως 
διάδοση  και  διανομή)  και  υλοποιείται,  εκτός  άλλων,  με  τη  μεταβίβαση  (λόγω 
πωλήσεως  ή  δωρεάς)  της  κυριότητας  του υλικού φορέα  ενσωματώσεως  του  έργου 
(πρωτοτύπου ή αντιτύπων) η οποία όμως (μεταβίβαση της κυριότητος) δεν επιφέρει 
μεταβίβαση καμίας από τις εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος  (άρθρο 17  του 
Ν.  2121/1993,  εκτός  αν  υπάρχει  αντίθετη  συμφωνία  με  το  δημιουργό  (βλ.  ΕφΑθ 
138/2000, Κουμάντος, ό.π. σελ. 207, 208, 210, Καλλινίκου, ό.π. σελ. 61, 62, 65 επ.). 
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 2 του, ως άνω, νόμου σε περίπτωση 
υπαιτίου προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου, ο προσβολέας υποχρεούται 
σε αποζημίωση, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο της αμοιβής 
που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμεταλλεύσεως που έκανε 
χωρίς την άδεια ο υπόχρεος. Σημειώνεται ότι η προσβολή του απολύτου δικαιώματος 
πνευματικής  ιδιοκτησίας  αποτελεί  πράξη  παράνομη  και,  εφόσον  γίνεται  υπαιτίως, 
συνιστά και αδικοπραξία, επειδή ενέχει αφ’ εαυτής εναντίωση προς την αποκλειστική 
εξουσία  του  δικαιούχου.  Δηλαδή  το  γεγονός  της  «λογισμικής»  επεμβάσεως 
δημιουργεί και  την παράνομη πράξη κατά  την ειδική διάταξη  του, ως άνω, άρθρου 
65. Για το λόγο αυτό ο ενάγων‐δικαιούχος δεν οφείλει να αποδείξει το γεγονός ότι η 
προσβολή  έγινε  χωρίς  την  άδειά  του,  αφού  η  ίδια  η  πράξη  της  προσβολής 
συνεπάγεται  και  το  παράνομο,  αλλά  ο  εναγόμενος‐προσβολέας,  που  αρνείται  τη 
συνδρομή  της  προσβολής  (επικαλούμενος  λ.χ.  τη  συναίνεση  του  δικαιούχου),  θα 
πρέπει να ισχυριστεί κατ’ ένσταση και να αποδείξει τα γεγονότα που αποκλείουν τον 
παράνομο  χαρακτήρα  της  προσβολής  (Μαρίνος,  ό.π.  σελ.  1447,  ΠΠρΑθ  3318/1998 
ΔΕΕ  1999.403,  ΠΠρΑθ  9188/1995  ΕλΔνη  38,161  ‐  contra:  ότι  ο  ενάγων‐δικαιούχος 
υποχρεούται να αποδείξει ότι η προσβολή από τον εναγόμενο έγινε χωρίς την άδειά 
του,  ΠΠρΑθ  9456/1995  ΕΕμπΔ  1996.620,  Σκούρτης,  Δικονομικά  προβλήματα 
πνευματικής  ιδιοκτησίας  κ.λπ.  ΕλΔνη  40.512‐513).  Τέλος,  κατά  τη  διάταξη  της  3ης 
παραγράφου  του  ανωτέρω  άρθρου  «αντί  για  αποζημίωση  και  χωρίς  να  απαιτείται 
υπαιτιότητα του υποχρέου ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος 
μπορεί  να  αξιώσει  είτε  την  καταβολή  του  ποσού  κατά  το  οποίο  ο  υπόχρεος  έγινε 
πλουσιότερος  από  την  εκμετάλλευση  του  έργου  ή  του  αντικειμένου  συγγενικού 
δικαιώματος προβλεπόμενης στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του παρόντος νόμου χωρίς 
άδεια  του  δημιουργού  ή  του  δικαιούχου  είτε  την  καταβολή  του  κέρδους  που  ο 
υπόχρεος  αποκόμισε  από  την  εκμετάλλευση  αυτή».  Οι  ανωτέρω  αστικές  κυρώσεις 
έχουν  σχετική  αυτοτέλεια  και  μπορούν  να  λειτουργήσουν  χωρίς  άμεση  προσφυγή 
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στις  γενικές  διατάξεις  του  ΑΚ,  οι  οποίες  μόνο  συμπληρωματικώς  θα  τύχουν 
εφαρμογής,  η δε αξίωση  του αδικαιολόγητου πλουτισμού επιτρέπεται  να σωρευτεί 
επικουρικώς,  για  την  περίπτωση  απορρίψεως  της  κυρίας  βάσεως  της  αγωγής,  ήτοι 
για την περίπτωση κατά την οποία δεν θ’ αποδειχθεί υπαιτιότητα του προσβολέα ο 
οποίος  παρά  ταύτα  έγινε  πλουσιότερος  από  την  εκμετάλλευση  του  έργου  (ΠΠρΑθ 
3318/1998 ό.π., Μαρίνος, ό.π. σελ. 1447). 
Διατάξεις:  
Νόμοι: 2121/1993 άρθ. 1, 2, 3, 10, 65, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕφΑΔ 2008, σελίδα 682 

 
Πνευματική Ιδιοκτησία ‐ Συγγενικά Δικαιώματα 
Δικαστήριο: Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθμός απόφασης: 7285 
Έτος: 2005 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Πνευματική  ιδιοκτησία.  Συγγενικά  δικαιώματα  εκδοτών. 
Ενεργητική νομιμοποίηση διαδίκου. 
‐ Κατά την διάταξη του αρ. 1 παρ. 1 του Ν. 2121/1993, οι πνευματικοί δημιουργοί, με 
την  δημιουργία  του  έργου,  αποκτούν  πάνω  σ΄  αυτό  πνευματική  ιδιοκτησία,  που 
περιλαμβάνει,  ως  αποκλειστικά  και  απόλυτα  δικαιώματα  το  δικαίωμα  της 
εκμετάλλευσης του έργου  (περιουσιακό δικαίωμα)  και το δικαίωμα της προστασίας 
του προσωπικού  του δεσμού προς αυτό  (ηθικό δικαίωμα)  κατά δε  την διάταξη  του 
αρ.  2  παρ.  1  του  ιδίου  νόμου,  ως  έργο  νοείται,  κάθε  πρωτότυπο  πνευματικό 
δημιούργημα  λόγου,  τέχνης  ή  επιστήμης,  που  εκφράζεται  με  οποιαδήποτε  μορφή, 
ιδίως  τα  γραπτά  ή  προφορικά  κείμενα,  οι  μουσικές  συνθέσεις,  με  κείμενο  ή  χωρίς 
κλπ. Περαιτέρω, κατά την διάταξη του αρ. 3 παρ. 1 του ιδίου νόμου το περιουσιακό 
δικαίωμα  δίνει  στο  δημιουργό  ιδίως  την  εξουσία  να  επιτρέπει  ή  να  απαγορεύει, 
μεταξύ  άλλων,  την  εγγραφή  και  την  αναπαραγωγή  του  έργου  με  κάθε  μέσο,  όπως 
μηχανικά,  φωτοχημικά  ή  ηλεκτρονικά  μέσα,  την  θέση  σε  κυκλοφορία  του 
πρωτοτύπου  ή  αντιτύπου  του  έργου  και  την  παρουσίαση  του  έργου  στο  κοινό.  Το 
περιουσιακό δικαίωμα μπορεί να μεταβιβασθεί μεταξύ ζώντων ή αιτία θανάτου (αρ. 
12 παρ. 1 Ν. 2121/1993) ο δε δημιουργός του πνευματικού έργου, κατά τις διατάξεις 
του  άρθρου  13  παρ.  1  και  3  εδ.  τελ.  του  N.  2121/1993  μπορεί  να  καταρτίζει 
συμβάσεις  με  τις  οποίες  παρέχεται  στον  αντισυμβαλλόμενο  το  δικαίωμα  άσκησης 
εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα του, εφόσον δε δεν υπάρχει 
αντίθετη  συμφωνία  ο  αντισυμβαλλόμενος  νομιμοποιείται  να  ζητεί  στο  δικό  του 
όνομα τη δικαστική προστασία των εξουσιών που ασκεί από παράνομες προσβολές 
τρίτων. Ειδικότερα, όσον αφορά την εκδοτική σύμβαση, την σύμβαση δηλαδή με την 
οποία ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας αναλαμβάνει να παραδώσει το έργο 
του στον εκδότη, ο οποίος υποχρεούται να πολλαπλασιάσει κατά τον συμφωνημένο 
ή  προσήκοντα  τρόπο  το  έργο,  να  μεριμνήσει  για  την  κατάλληλη  διάθεση  του  στο 
κοινό και να καταβάλει στο δικαιούχο την συμφωνηθείσα αμοιβή (βλ. Γ. Κουμάντου, 
Πνευματική  Ιδιοκτησία,  έκδ.  Β'  1977.  σελ.  180  επ.  Β.Μελά,  Η  εκδοτική  σύμβασις 
ΕΕμπΔ Θ΄ σελ. 121 επ. Ιωάννου Λυκιαρδοπούλου σελ. 221 επ.).  
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‐  Aπό  το  δίκαιο  πνευματικής  ιδιοκτησίας  διακρίνονται  τα  λεγόμενα  συγγενικά 
δικαιώματα.  Πρόκειται  για  απόλυτα  και  αποκλειστικά  δικαιώματα  στο  αποτέλεσμα 
ορισμένων  δραστηριοτήτων  που  σχετίζονται  άμεσα  με  την  πνευματική  ιδιοκτησία, 
αλλά  δεν  έχουν  πρωτοτυπία  με  την  έννοια  του  άρθρου  2  Ν.  2121/1993.  Μεταξύ 
άλλων,  ως  συγγενικό  δικαίωμα  θεωρείται  το  δικαίωμα  των  εκδοτών  επί  της 
στοιχειοθεσίας και σελιδοποίησης των έργων που έχουν εκδώσει. Με το άρθρο 51 Ν. 
2121/93, αναγνωρίζεται για πρώτη φορά το συγγενικό δικαίωμα υπέρ των εκδοτών 
εντύπων.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  αυτό,  οι  εκδότες  εντύπων,  έχουν  το  δικαίωμα  να 
επιτρέπουν  ή  να απαγορεύουν  την αναπαραγωγή,  με φωτοτυπικές,  ηλεκτρονικές  ή 
όποιες  άλλες  μεθόδους,  για  σκοπούς  εκμετάλλευσης,  της  στοιχειοθεσίας  και  της 
σελιδοποίησης των έργων που έχουν εκδώσει. Η αναπαραγωγή θα πρέπει να γίνεται 
για εμπορικό σκοπό («για σκοπούς εκμετάλλευσης»), διότι στην αντίθετη περίπτωση 
συντρέχει  αναπαραγωγή  για  ιδιωτική  χρήση  (άρθρο  18).  Κατ'  αποτέλεσμα,  το 
δικαίωμα αυτό προστατεύει από τον αθέμιτο ανταγωνισμό (προστασία της εκδοτικής 
επένδυσης)  (Μαρίνος Σχόλιο στην ΜπρΑθ 8011/1992  ΕΕμπΔ 1992 670). Η πρακτική 
σημασία του άρθρου 51 Ν. 2121/1993 είναι μικρή, διότι αν το έργο είναι αντικείμενο 
πνευματικής  ιδιοκτησίας,  ο  εκδότης  στρέφεται  έναντι  των  τρίτων  με  βάση  το 
«εκδοτικό  δικαίωμα»  του  άρθρου  13  παρ.  3  Ν.  2121/1993  (Μαρίνος,  Πνευματική 
Ιδιοκτησία  εκδ. 2000,  σελ 272).  Το δικαίωμα αυτό  έχει απόλυτη  ισχύ ως προς  τους 
τρίτους,  και  η  προστασία  των  δικαιωμάτων  του  εκδότη  στην  τεχνική  και  αισθητική 
εμφάνιση του βιβλίου από πιστή φωτογραφική αναπαραγωγή του, γινόταν δεκτή και 
με  το  προϊσχύσαν  δίκαιο  με  τις  διατάξεις  του  αθέμιτου  ανταγωνισμού  (βλ.  Παν. 
Νικολακόπουλου,  Συμβάσεις  έντυπης  έκδοσης,  εκδ.  1996,  σελ.131).  Έχει  εξάλλου 
κριθεί ότι η αυθαίρετη φωτογραφική ανατύπωση ενός βιβλίου, από κάποιον που εν 
συνεχεία  το  θέτει  σε  κυκλοφορία με  την  πώληση  του  σε  τιμή  σημαντικά  κατώτερη 
από εκείνη, στην οποία το διαθέτει ο εκδότης, αντίκειται στα χρηστά ήθη και γίνεται 
με σκοπό ανταγωνισμού,  παρουσιάζει  την  ίδια απαξία,  τόσο από  την οπτική  γωνιά 
του  ειδικού  εκδοτικού δικαιώματος  του άρθρου 51  του Ν. 2121/1993  ερευνώμενη, 
όσο  και  από  τη  σκοπιά  του  αθέμιτου  ανταγωνισμού  (Ν.  146/1914),  (βλ.  ΜονΠρΑθ 
26196/1999 ΝοΒ 2001.73).  
‐ Το δίκαιο ανταγωνισμού μέσα από τη γενική ρήτρα του άρθρου 1 Ν. 146/1914 είναι 
σε  θέση  να  παράσχει  αποτελεσματική  βοήθεια,  καθώς  δεν  απαγορεύει  την  ίδια 
παράλληλη  εκτέλεση,  αλλά  την  αυτούσια  ή  σχεδόν  αυτούσια  ανάληψη  της 
ανταγωνιστικής εκτέλεσης που επιτρέπει στον προσβολέα να εξοικονομήσει όλες τις 
δαπάνες  και  τα  έξοδα  που  απαιτεί  η  δημιουργία  και  η  διάθεση  στην  αγορά  ενός 
προϊόντος.  Με  βάση  τις  σκέψεις  αυτές,  δεν  είναι  σημαντική  η  ύπαρξη  ή  όχι  ενός 
συγγενικού  δικαιώματος  αλλά  αποφασιστική  σημασία  έχει  ότι  ένας  ανταγωνιστής 
αποκτά με τις μοντέρνες μεθόδους ηλεκτρονικής αναπαραγωγής ένα αδικαιολόγητο 
ανταγωνιστικό  προβάδισμα  (βλ.  σχετ.  Σχόλια  Μιχ.  Μαρίνου,  κάτω  από  τη 
ΜονΠρωτΑθ 717/1995, ΕλΔνη 36.450 επ.)  
‐ Κατά το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγωνισμού απαγορεύεται κατά 
τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται προς το 
σκοπό  ανταγωνισμού  και  αντίκειται  στα  χρηστά  ήθη,  ο  δε  παραβάτης  δύναται  να 
εναχθεί  προς  παράλειψη  και  προς  ανόρθωση  της  προσγενομένης  ζημίας.  Από  τη 
διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι για την εφαρμογή της απαιτείται, αφ΄ ενός μεν η 
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πράξη να έγινε προς το σκοπό ανταγωνισμού και αφετέρου να αντίκειται στα χρηστά 
ήθη. Η έννοια των χρηστών ηθών δεν καθορίζεται εν προκειμένω από το νόμο, αλλά 
αφίεται  στο  δικαστή  να  κρίνει  μετά  από  επιμελή  εκτίμηση  κάθε  συγκεκριμένης 
περιπτώσεως,  αποβλέποντας  κυρίως  στο  εάν  οι  ενέργειες  του  ανταγωνισμού 
προσκρούουν  στο  αίσθημα  του  χρηστώς  και  εμφρόνως,  κατά  γενική  αντίληψη, 
σκεπτόμενου  κοινωνικού  ανθρώπου  και  στη,  βάση  αυτού,  διαμορφωμένη  κοινή 
συνείδηση,  λαμβανομένης  παραλλήλως  υπόψη  και  της  κρατούσης  κοινωνικής 
αντιλήψεως στις συναλλαγές και στον κύκλο των προσώπων στον οποίο εκδηλώνεται, 
(βλ. σχετ. ΑΠ 241/1991 ΕλΔνη 34.60, ΑΠ 15/1972 ΝοΒ 20.500, ΕφΑθ 5489/1991 ΕλΔνη 
34.610,  Ν.  Ρόκα,  Ο  Αθέμιτος  Ανταγωνισμός  σελ.  25  έτη.  Τέτοια  πράξη  αθεμίτου 
ανταγωνισμού  αποτελεί  αναμφιβόλως  και  η  απομίμηση  ή  αντιγραφή  ξένου  έργου, 
προστατευομένου από τις περί πνευματικής ιδιοκτησίας διατάξεις και καθιερωμένου 
στις  συναλλαγές,  και  η  εκμετάλλευση  τούτου  από  μη  δικαιούχο  προς  επίτευξη 
εμπορικού κέρδους (βλ. ΕφΘεσ 1322/2002 ΕπισκΕΔ 2003.167, ΕφΠειρ 220/2004 ΔΕΕ 
2004.748,  σχετ.  ΑΠ  1123/2002  ΕΕμπΔ  2002.887).  Εφετείο  Πειραιώς  281/2005 
ΠειρΝομ 2005.174).  
‐  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  68  του  ΚΠολΔ  "δικαστική  προστασία  έχει  δικαίωμα  να 
ζητήσει όποιος έχει άμεσο έννομο συμφέρον". Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει, ότι 
ενεργητικά μεν νομιμοποιείται να ζητήσει έννομη προστασία εκείνος που ισχυρίζεται 
ότι είναι δικαιούχος του επίδικου δικαιώματος, παθητικά δε εκείνος, που κατά τους 
ισχυρισμούς του ενάγοντος, μετέχει στην επίδικη έννομη σχέση (Κ. Μπέης, ΠολΔ, υπ΄ 
άρθρο  68  τ.  2,  σελ.  360  και  εκεί  παραπομπές).  Η  νομιμοποίηση,  των  διαδίκων 
αποτελεί  διαδικαστική  προϋπόθεση  και  πρέπει  να  υπάρχει  γενικά  τόσο  κατά  την 
έναρξη της δίκης όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση 
αποφάσεως  από  το  δικαστήριο  και  να  μπορεί  να  ικανοποιηθεί  το  δικαίωμα, 
δικαιούχος  του  οποίου  αναγνωρίζεται  ο  διάδικος  (ΕφΑθ  6152/82  ΝοΒ  30.1282, 
ΕφΠειρ  133/87  ΝοΒ  35.1069).  Και  όταν  μεν  η  νομιμοποίηση  αναφέρεται  στη 
δικαιολόγηση  ότι  το  δικαίωμα  για  το  οποίο  πρόκειται,  ανήκει  στην  εξουσία  του 
ενάγοντος,  τότε  γίνεται  λόγος  για  ενεργητική  νομιμοποίηση,  ενώ  όταν  η 
νομιμοποίηση  αφορά  στην  υποχρέωση  που  βαρύνει  τον  εναγόμενο,  τότε  γίνεται 
λόγος  για  παθητική  νομιμοποίηση.  Με  άλλα  λόγια,  η  νομιμοποίηση  των  διαδίκων 
δηλ.  το  δικαίωμα  και  η  αντίστοιχη  υποχρέωση  τους  να  δικάζονται  ως  ενάγοντες 
ενεργητική νομιμοποίηοη ή ως εναγόμενοι ‐ παθητική νομιμοποίηση ‐ αναφορικά με 
την επίδικη έννομη σχέση,  σημαίνει  στο όνομα ποίου ή κατά ποίου επιτρέπεται  να 
παρασχεθεί  έννομη  προστασία  και  για  το  λόγο  αυτό  η  νομιμοποίηση  αποτελεί 
διαδικαστική  προϋπόθεση  της  δίκης  για  την  παροχή  δικαστικής  προστασίας,  η 
έλλειψη  της  οποίας  έχει  ως  συνέπεια  την  απόρριψη  της  αγωγής  ως  απαράδεκτης, 
(σχετ.  ΑΠ  718/1984,  ΑΠ  748/1969  ΝοΒ  18.671,  ΕφΑθ  1172/1998  ΕλΔνη  1998.658 
ΕφΚρ  61/1990  ΕλΔνη  33.1287,  ΕφΑθ  7943/1987  ΕλΔνη  30.356,  ΕφΑθ  2051/198δ 
ΕλΔνη  28.638),  αφού  σκοπός  της  νομιμοποιήσεως  είναι  η  αποφυγή  ασκήσεως 
αγωγών  από  πρόσωπο  ή  εναντίον  προσώπου,  που  είναι  άσχετο  με  το  διαγνωστέο 
επίδικο  δικαίωμα  ή  δεν  έχουν  ανάγκη  να  τύχουν  προστασίας  με  την  δικαστική 
διάγνωση αυτού  του δικαιώματος  (Μπέης  ‐ Πολιτική Δικονομία,  τ.  ΙΑ υπό  το αρθρ. 
68,  σελ.  357  επ.  ΕφΑθ  5685/1999  ΕλΔνη  41.526,  ΠολΠρΠειρ  526/1995,  ΕΝαυτΔ 
1995494). 
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Διατάξεις:  
ΚΠολΔ: 68,  
Νόμοι: 2121/1993 άρθ. 1, 2, 3, 12, 13, 51, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2005  

 
Πνευματική Ιδιοκτησία ‐ Συγγενικά Δικαιώματα 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 161 
Έτος: 2009 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Συσκευές  τηλεόρασης  σε  ξενοδοχείο.  Έννοια  της 
«παρουσιάσεως στο κοινό». Έργα που παρουσιάζονται μέσω συσκευών τηλεοράσεως 
εγκατεστημένων σε δωμάτια ξενοδοχείου. Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας;  
‐  Απευθύνεται  προς  το  Δικαστήριο  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  το  ακόλουθο 
ερώτημα: 
"Ερωτάται  αν  απλώς  και  μόνο  η  τοποθέτηση,  από  τον  ξενοδόχο  στα  δωμάτια  του 
ξενοδοχείου,  συσκευών  τηλεόρασης και η σύνδεσή  τους με  την εγκατεστημένη στο 
ξενοδοχείο κεντρική κεραία, χωρίς καμία άλλη ενέργεια ή μεσολάβηση ή παρέμβαση 
του  ξενοδόχου,  συνιστούν  παρουσίαση  του  έργου  στο  κοινό  κατά  την  έννοια  του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ και ειδικότερα αν σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα  από  7‐12‐2006  απόφαση  του  ΔΕΚ  (υπόθεση  C‐  306/05  Sociedad 
General de Autores Y Editores de Espana (SGAE) κατά Rafael Hoteles SA) υπάρχει εν 
προκειμένω  διανομή  σήματος,  μέσω  συσκευών  τηλεόρασης  στους  πελάτες  που 
διαμένουν  στα  δωμάτια  του  ξενοδοχείου,  με  σχετική  τεχνική  παρέμβαση  του 
ξενοδόχου". 
Διατάξεις: 
Οδηγίες: 2001/29/ΕΚ, 
ΣυνθΕΚ: 234, 
Νόμοι: 2121/1993, άρθ. 3, 
ΝΔ: 3184/2003,  
Σχόλια: 
Δημοσίευση:  INLAW  2009  *  ΔίΜΕΕ  2009,  σελίδα  377  *  ΧρΙΔ  2009,  σελίδα  540, 
σχολιασμός  Διονυσία  Καλλινίκου  *  ΑρχΝ  2009,  σελίδα  176,  σχολιασμός  Χρήστος 
Νικολαϊδης * ΕλΔνη 2010, σελίδα 739  

 
Πτώχευση και Εξυγίανση ‐ Πτώχευση 
Δικαστήριο: Εφετείο Δωδεκανήσου 
Αριθμός απόφασης: 73 
Έτος: 2007 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Πτώχευση.  Διαδικασία  επαλήθευσης.  Ανακοπή.  Καταχώρηση 
τιμολογίων σε εμπορικά βιβλία. Απόδειξη απαίτησης. 
‐ Από τις διατάξεις των άρθρων 582 επ. του ΕμπΝ προκύπτει ότι μετά την έκδοση της 
αποφάσεως, με την οποία κηρύσσεται η πτώχευση, οι πτωχευτικοί πιστωτές μπορούν 
να  αναγγείλουν  τις  απαιτήσεις  τους  προς  επαλήθευση  μέσα  στην  καθοριζόμενη 
εικοσαήμερη προθεσμία,  ενώ οι πιστωτές που απώλεσαν την προθεσμία αυτή,  είτε 
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είναι  γνωστοί  είτε  άγνωστοι,  αποκλείονται  της  συμμετοχής  στις  διασκέψεις  της 
πτωχεύσεως  και  ιδίως  στη  συνέλευση  περί  συμβιβασμού  και  τις  διανομές  που  θα 
γίνουν.  Εν  τούτοις,  επιεικώς  ο  νόμος  (ΕμπΝ  596)  δέχεται  ότι  οι  πιστωτές,  που  δεν 
μετείχαν στη διαδικασία της επαληθεύσεως είτε γιατί αμέλησαν είτε γιατί τους ήταν 
για  οποιονδήποτε  λόγο  αυτό  αδύνατο,  διατηρούν  το  δικαίωμα  της  εξελέγξεως  των 
απαιτήσεών  τους  μέχρι  της  τελευταίας  διανομής  και  αυτής  συμπεριλαμβανομένης, 
ασκώντας με δική τους δαπάνη ανακοπή, η οποία στρέφεται κατά του συνδίκου και 
εισάγεται στο κατά τις γενικές διατάξεις αρμόδιο καθ΄ ύλην (λόγω ποσού) δικαστήριο 
του  τόπου  όπου  διεξάγεται  η  πτώχευση,  δικάζεται  δε  κατά  την  τακτική  διαδικασία 
(ΑΠ 1416/1995 ΕλΔνη 1998.856, ΑΠ 1070/1979 ΕΕμπΔ 31.316, ΕφΠειρ 109/2006 ΔΕΕ 
2006.776,  ΕφΠειρ  992/1995  ΕΕμπΔ47.151,  ΔΕΕ  1996.55,  ΕφΘεσ  952/1982  ΕΕμπΔ 
34.671,  Αναστασιάδου,  Ελλ.  Εμπορ.  Δίκαιον  τόμ.  Γ΄  παρ. 504  σελ 295,  Ρόκα,  Πτωχ. 
Δίκαιον, έκδ. 11η παρ. 71  ΙΙΙ 1 σελ. 270, Α. Κοτσίρη, Πτωχ. Δίκαιο έκδ. Στ, 1998 παρ. 
281 σελ 516‐517). Αντικείμενο της ανακοπής είναι η εξέλεγξη και όχι η επιδίκαση της 
απαιτήσεως  (ΕφΘεσ 3029/1995 ΔΕΕ 1995.1079, ΕφΑθ 2334/1975 ΕΕμπΔ 27.498). Το 
δικαίωμα  αυτό  του  πιστωτή  να  ζητήσει  με  τον  τρόπο  αυτό  την  εξέλεγξη  της 
πιστώσεώς του, όπως αναφέρθηκε, δεν υπόκειται σε ρητή προθεσμία, αφού ασκείται 
μέχρι  την  τελευταία  διανομή  του  προϊόντος  της  εκκαθαρίσεως  της  πτωχευτικής 
περιουσίας  και  αυτής  συμπεριλαμβανομένης,  ενώ  δεν  αποδυναμώνεται  εφόσον 
συνεχίζονται  οι  διανομές  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  (ΕφΑθ  2325/1990  ΕλΔνη 
31.1537, ΕφΘεσ 2532/2000 Αρμ 2001.228, Α. Κοτσίρη, όπ.π. σελ. 518). 
‐ Τα επίδικα τιμολόγια έχουν καταχωρηθεί νομίμως στα προσκομιζόμενα με επίκληση 
αντίγραφα  των  επίσημων  βιβλίων  εσόδων‐εξόδων  του  ανακόπτοντος,  ώστε  η 
απαίτησή του αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 18 εδ. ιθ 
του Ν. 2479/1997. 
Διατάξεις:  
ΕμπΝ: 582 επ., 596, 
Νόμοι: 2479/1997 άρθ. 18, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕΕμπΔ 2008, σελίδα 882  

 
Συνεταιρισμοί ‐ Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 1669 
Έτος: 2009 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Δασικοί συνεταιρισμοί και η σύστασή τους. Δικαιώματα ψήφου 
των μεριδούχων των συνεταιρισμών. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση. 
‐  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  1  του  ΑΝ  1627/1939  "περί  δασικών  Συνεταιρισμών"  οι 
δασικοί  συνεταιρισμοί  διακρίνονται  σε  συνεταιρισμούς  δασοκτημόνων  και  σε 
συνεταιρισμούς  εργασίας  ή  δασικών  εργατών.  Οι  συνεταιρισμοί  δασοκτημόνων 
έχουν ως σκοπό την άσκηση της δασοπονίας και διακρίνονται: α) σε συνεταιρισμούς 
ιδιοκτησίας  ή  περιορισμένης  εκμεταλλεύσεως  δασών,  οσάκις  πρόκειται  περί  εξ 
αδιαιρέτου  κυρίων  ή  νομέων  του  δάσους  και  β)  σε  συνεταιρισμούς  πλήρους  ή 
περιορισμένης  εκμεταλλεύσεως,  οσάκις πρόκειται  περί από  κοινού συνεταιριστικής 
εκμεταλλεύσεως  δασοτεμαχίων  που  γειτονεύουν  και  ανήκουν  ξεχωριστά  σε  κατ' 
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ιδίαν κυρίους ή  νομείς.  Σε εκτέλεση της από το άρθρο 2  παρ. 7  του ως άνω νόμου 
παρεχόμενης ειδικής εξουσιοδοτήσεως εκδόθηκε το ΒΔ της 15/20 Ιουνίου 1940 "περί 
δασικών Συνεταιρισμών" και καθορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία συστάσεως των 
ως  άνω  συνεταιρισμών,  ορίστηκε  δε  με  το  άρθρο  19  του  ως  άνω  ΒΔ  ότι  τα 
καταστατικά  των  δασικών  συνεταιρισμών  πάσης  φύσεως  πρέπει  να  συντάσσονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 1627/1939 και το εν λόγω ΒΔ.  
‐  Σε σχέση με  τη διαχείριση  των Αναγκαστικών  Συνεταιρισμών κυριότητας,  νομής ή 
κλασματικών  δικαίων  δάσους  ορίστηκε  με  το  άρθρο  3  του  πιο  πάνω  ΒΔ  ότι  κάθε 
μέρος  του  συνεταιρισμού  δικαιούται  μία  ψήφο  εφόσον  το  εξ'  αδιαιρέτου  μερίδιο 
αυτού  κυριότητας,  νομής  ή  κλασματικού  δικαίου  επί  του  όλου  δάσους  είναι 
τουλάχιστον το 1/30 του όλου δάσους, εάν η έκταση του δάσους είναι μικρότερη από 
200  εκτάρια,  το  1/40  τουλάχιστον  για  έκταση  από  200‐500  εκτάρια,  το  1/60  για 
έκταση από 1000 έως 1500 εκτάρια, το 1/70 για έκταση από 1500 έως 2000 εκτάρια 
και  το  1/80  εφόσον  η  έκταση  είναι  μεγαλύτερη  από  2000  εκτάρια.  Σε  δάση,  στα 
οποία έκταση μεγαλύτερη από το μισό κατανέμεται σε συνιδιοκτησία μικρότερη των 
ορίων που αναφέρονται πιο πάνω, κάθε μέλος του Συνεταιρισμού δικαιούται ψήφο, 
εφόσον το εξ αδιαιρέτου μερίδιο κυριότητας νομής ή κλασματικού δικαίου αυτού επί 
του  όλου  δάσους  αντιστοιχεί  σε  εμβαδόν  εκατόν  εξήντα  στρεμμάτων.  Μέλη 
συνεταιρισμού  που  έχουν  μερίδια  δάσους  ή  κλασματικού  δικαίου  κατώτερα  από 
αυτά  που  ορίζονται  για  την  απόκτηση  μιας  ψήφου,  δύνανται  συνενούμενοι  να 
αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου, εφόσον υποβάλλουν δήλωση κοινής εκπροσωπήσεως 
στο  συνεταιρισμό.  Το  δικαίωμα  ψήφου  ασκούν,  στην  περίπτωση  αυτή,  με 
αντιπρόσωπό  τους  που  εκλέγουν  κάθε  έτος  με  απόλυτη  πλειοψηφία  ύστερα  από 
πρόσκληση και με την παρουσία του Προέδρου του συνεταιρισμού, εφόσον έχει ήδη 
συσταθεί ο συνεταιρισμός, αλλιώς με την παρουσία του αρμοδίου δασάρχη. Για την 
εκλογή του αντιπροσώπου απαιτείται η παρουσία του ημίσεος του όλου αριθμού των 
συμμεριδούχων  που  αποφαίνονται  με  απόλυτη  πλειοψηφία.  Εάν  κατά  την  πρώτη 
εκλογή  δεν  πετύχει  κανένας  απόλυτη  πλειοψηφία  επαναλαμβάνεται  την  επόμενη 
ημέρα με  την παρουσία οιωνδήποτε συμμεριδούχων στενότερη εκλογή μεταξύ  των 
δύο  πρώτων  που  πέτυχαν  σχετική  πλειοψηφία.  Στην  περίπτωση  ισοψηφίας  καθώς 
και  όταν  πρόκειται  για  δύο  στμμεριδούχους  η  εκλογή  γίνεται  με  κλήρο.  Στην 
περίπτωση κατά την οποία οι κληθέντες συμμεριδούχοι δεν προσέλθουν τα μερίδια 
αυτών  θεωρούνται  κατά  τις  συνελεύσεις  ως  απόντα.  Μετά  από  απόφαση  των 
συμμεριδούχων  που  λαμβάνεται  κατ'  απόλυτη  πλειοψηφία  δύναται  να  ανακληθεί 
οποτεδήποτε  η  δοθείσα  εντολή.  Προκειμένου  όμως  περί  δύο  συμμεριδούχων  η 
πληρεξουσιοδότηση δεν ανακαλείται κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Οσάκις κάποιο 
μέλος του συνεταιρισμού έχει μερίδιο δάσους επί του όλου δάσους μεγαλύτερο των 
οριζομένων στην παρ. 1  του ως άνω άρθρου ορίων για  την απόκτηση μιας ψήφου, 
τότε  δικαιούται  τούτο  τόσους ψήφους  όσα  πολλαπλάσια  των  ορίων  για  μια ψήφο 
έχει τούτο, ουδέποτε όμως περισσότερες των 20% του συνόλου των ψήφων. Τέλος, 
με  την  παρ.  5  του  άρθρου  3  ανωτέρω  Β.Δ  ορίστηκε  ότι  τα  καταστατικά  των 
αναγκαστικών συνεταιρισμών κυριότητας, νομής ή κλασματικών δικαίων αδιαιρέτου 
δάσους δύνανται  να  επαυξάνουν  τα όρια που ορίζονται  με  την παρ. 1  του ως άνω 
άρθρου.  Από  τις  προεκτεθείσες  διατάξεις  προκύπτει  ότι  ορίστηκε  ως  θεμελιώδης 
αρχή  του  δικαίου  διοικήσεως  και  διαχειρίσεως  των  αναγκαστικών  δασικών 
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συνεταιρισμών  κυριότητας  νομής  ή  κλασματικών  δικαίων  αδιαιρέτου  δάσους,  η 
ισότητα των μεριδίων ανεξαρτήτως του αριθμού των κατόχων καθεμιάς απ' αυτές (1 
μερίδα = 1 ψήφος).  
‐  Με  το  άρθρο  47  του  Ν.  2169/1993,  "Αγροτικές  Συνεταιριστικές  Οργανώσεις  και 
άλλες  διατάξεις",  που διατηρήθηκε σε  ισχύ με  τις  διατάξεις  των άρθρων 39  του Ν. 
2810/2000  και 18  παρ. 18  του Ν. 3147/2003  ορίστηκε,  στην  παρ. 1  και 2  εδαφ.  στ 
αυτού,  ότι  "οι  αναφερόμενες  στην  παρ.  2  του  παρόντος  άρθρου  Αναγκαστικές 
Συνεταιριστικές  Οργανώσεις,  μεταξύ  των  οποίων  συγκαταλέγονται  και  οι 
αναγκαστικοί  συνεταιρισμοί  δασοκτημόνων  του  ΑΝ  1627/1939,  διατηρούνται  και 
διέπονται  από  τους  ειδικούς  νόμους  που  προβλέπουν  τη  λειτουργία  τους.  Όπου 
στους  ειδικούς  αυτούς  νόμους  γίνεται  παραπομπή  στην  ισχύουσα  νομοθεσία 
εφαρμόζεται  ο  παρών  νόμος",  ενώ  με  την  παρ.  4  ορίστηκε  ότι  "μέλη  των 
Αναγκαστικών  Συνεταιρισμών  διαχειρίσεως  ακινήτου  συνιδιοκτησίας  και  κοινής 
χαρτονομής, καθώς και των Συνεταιρισμών Δασοκτημόνων καθίστανται υποχρεωτικά 
όλοι  οι  ιδιοκτήτες  ολοκλήρου  ιδανικού  μεριδίου  ή  κλάσματος  αυτού.  Οι  κάτοχοι 
ολοκλήρου ιδανικού μεριδίου διαθέτουν τρεις ψήφους στη Γενική Συνέλευση", χωρίς 
όμως στο άρθρο αυτό (47), ή με άλλη διάταξη του ίδιου Ν. 2169/1993, να ρυθμίζεται 
το  ζήτημα  της  εκπροσωπήσεως  των  κατόχων  κλασματικών  ποσοστών  ιδανικής 
μερίδας  στη  γενική  Συνέλευση  του  αναγκαστικού  συνεταιερισμού.  Τέλος,  με  το  Ν. 
2810/2000  "Αγροτικές  Συνεταιριστικές  Οργανώσεις"  ορίζεται  στο  άρθρο  8  ότι  "η 
συνεταιρική μερίδα είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής κάθε μέλους στο 
κεφάλαιο  του  συνεταιρισμού.  Κάθε  μέλος  συμμετέχει  στο  συνεταιρισμό  με  μια  (1) 
υποχρεωτική μερίδα και έχει μια ψήφο. Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση 
για όλα τα μέλη" και στο άρθρο 10 παρ. 1 ότι "στη γενική συνέλευση κάθε μέλος έχει 
μία  (1) ψήφο",  πλην όμως με  το άρθρο 39  παρ. 2  του  ίδιου Ν. 2810/2000  ορίζεται 
ειδικώς ότι από τις διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται και στις Αναγκαστικές 
Οργανώσεις  του  άρθρου  47  του  Ν.  2169/1993  μόνον  τα  άρθρα  14,  16  και  17,  τα 
οποία  όμως  δεν  αφορούν  στο  ζήτημα  δικαιώματος  ψήφου  των  συνεταίρων,  αλλά 
ρυθμίζουν  διαφορετικά  θέματα  και  κυρίως  εκείνα  της  συνθέσεως  και  λειτουργίας 
των  διοικητικών  συμβουλίων  καθώς  και  της  κρατικής  εποπτείας  και  ελέγχου  των 
συνεταιρισμών.  Από  το  συνδυασμό  των  παραπάνω  διατάξεων,  και  λαμβανομένης 
υπόψη της ιδιόμορφης φύσεως των αναγκαστικών συνεταιρισμών και των ουσιωδών 
διαφορών  τους σε σύγκριση με  τους  ελεύθερους  συνεταιρισμούς,  συνάγεται  ότι  οι 
αναγκαστικοί  συνεταιρισμοί,  όπως  ο  αναιρεσίβλητος  "Αναγκαστικός  Συνεταιρισμός 
Διαχειρίσεως Συνιδιοκτήτου εξ αδιαιρέτου δάσους Ριζωμάτων Ημαθίας ΣΥΝ. ΠΕ του 
ΑΝ 1627/1939, μετά την ισχύ του Ν. 2810/2000, διέπονται, σε ότι αφορά το δικαίωμα 
ψήφου των μελών τους στη γενική συνέλευση, από τους ανωτέρω ειδικούς νόμους 
που προβλέπουν τη λειτουργία τους και συγκεκριμένα από του ΑΝ 1627/1939, το ΒΔ 
της 15/20 Ιουνίου 1940, που εκδόθηκε σε εκτέλεση αυτού και το άρθρο 47 παρ. 4 του 
Ν.  2169/1993  "Αγροτικές  Συνεταιριστικές  Οργανώσεις  και  άλλες  διατάξεις"  και, 
επομένως,  καθένας  από  τους  περισσότερους  συνιδιοκτήτες  ενός  ιδανικού 
συνεταιριστικού  μεριδίου  δεν  έχει  μία  ψήφο  στη  γενική  συνέλευση  του 
συνεταιρισμού,  δηλαδή  δεν  του  παρέχεται  δικαίωμα  μιας  ψήφου  εκ  της  ιδιότητας 
του  και  μόνον ως  μέλους,  αλλά προϋπόθεση απονομής  δικαιώματος ψήφου  στους 
πλείονες κατόχους κλασματικών ποσοστών είναι το άθροισμα αυτών (ποσοστών) να 
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ισούται  τουλάχιστον  με  το  1/3  μίας  συνεταιριστικής  μερίδας.  Αντίθετη  εκδοχή,  ότι 
δηλαδή  ο  κάτοχος  κλάσματος  επί  ιδανικής  μερίδας,  ανεξαρτήτως  ποσοστού,  έχει 
δικαίωμα μιας ψήφου, κατά τα οριζόμενα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2810/2000, 
άγει  σε  αφόρητη  ανισότητα  μεταχειρίσεως  συνεταίρων  με  ανόμοια  ποσοστά 
κλασματικού  μεριδίου,  αφού,  για  παράδειγμα,  θα  είχαν  από  μία  ψήφο  τόσο  ο 
κάτοχος  του  1/30  μιας  μερίδας  όσο  και  ο  κάτοχος  1/3  αυτής,  δηλαδή  ο  κάτοχος 
δεκαπλάσιου ποσοστού. Επιπρόσθετα θα επέτρεπε, κατά περίπτωση, το σχηματισμό 
αριθμητικής πλειοψηφίας μελών που αντιπροσωπεύουν τη μειοψηφία στο ποσοστό 
συνιδιοκτησίας  της  εκτάσεως  που  διαχειρίζεται  ο  συνεταιρισμός,  καθόσον,  για 
παράδειγμα, θα μπορούσε να σχηματίζεται έτσι πλειοψηφία από 8 μέλη με συνολικό 
ποσοστό συγκυριότητας 2/10,  έναντι 4  μελών με ποσοστό συγκυριότητας συνολικά 
8/10.  
Διατάξεις: 
Νόμοι: 2169/1993, αρθ. 47, 2810/2000, αρθ. 39, 3147/2003, αρθ. 18, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2009 * ΕλΔνη 2010, σελίδα 776  

 
Τραπεζικό Δίκαιο ‐ Αλληλόχρεος λογαριασμός 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 1022 
Έτος: 2008 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Έννοια  αλληλόχρεου  λογαριασμού.  Κατάλοιπο.  Στοιχεία 
αγωγής. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση. 
‐ Όπως συνάγεται από  τις  διατάξεις  των άρθρων  361  και 874  ΑΚ, 112  ΕισΝΑΚ, 669 
ΕμπΝ και 47 και 64‐67 του ΝΠ "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών" της 
17‐7‐/14‐8‐1929, αλληλόχρεος λογαριασμός είναι η σύμβαση δυνάμει της οποίας δύο 
πρόσωπα,  από  τα  οποία  το  ένα  τουλάχιστον  είναι  έμπορος,  συμφωνούν  να  μην 
επιδιώκουν ούτε να διαθέτουν μεμονομένα τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις 
μεταξύ τους συναλλαγές, αλλά να τις φέρουν σε κοινό λογαριασμό, με σκοπό να τις 
εκκαθαρίσουν κατά το κλείσιμο του λογαριασμού, που γίνεται σε ορισμένα χρονικά 
διαστήματα, ή οριστικώς με καταγγελία ενός από τα μέρη, η οποία μπορεί να γίνει 
οποτεδήποτε  (άρθρ.  112  παρ.  2  ΕισΝΑΚ),  έτσι  ώστε  το  τυχόν  κατάλοιπο  να 
αποτελέσει  πλέον  τη  μοναδική  μεταξύ  τους  απαίτηση.  Στη  σύμβαση  αλληλόχρεου 
λογαριασμού  μπορεί  να  υπαχθεί  κάθε  συναλλακτική  σχέση  ανάμεσα  στους 
συμβαλλόμενους, που άγει στην πραγματοποίηση αμοιβαίων παροχών.  
‐  Όπως  προκύπτει  από  τα  άρθρα  118  και  216  ΚΠολΔ,  το  δικόγραφο  της  αγωγής 
πρέπει  να  περιέχει  σαφώς  και  ορισμένως  τα  περιστατικά  που  θεμελιώνουν  κατά 
νόμο  το  αξιούμενο  δικαίωμα,  διαφορετικά  η  αγωγή  απορρίπτεται ως  απαράδεκτη. 
Επομένως,  το  δικόγραφο  της  αγωγής  με  την  οποία  επιδιώκεται  η  πληρωμή  του 
καταλοίπου αλληλόχρεου  λογαριασμού μετά  το  κλείσιμό  του,  πρέπει  να αναφέρει, 
αν  η  αγωγή  δεν  στηρίζεται  σε  σύμβαση αναγνωρίσεως  του  καταλοίπου,  εκτός από 
την  κατάρτιση  της  συμβάσεως,  και  καθένα  από  τα  κονδύλια  του  λογαριασμού 
χωριστά με τα στοιχεία του, ήτοι πρέπει να αναφέρει με πληρότητα όχι μόνον όλες 
τις πιστοχρεώσεις κατά χρόνο και ποσό αλλά και όλα τα πραγματικά περιστατικά που 
θεμελιώνουν τη σχετική απαίτηση ή συνιστούν τη σχετική καταβολή. Αντιθέτως την 
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ύπαρξη και άλλων, μη αναγραφομένων στην αγωγή, απαιτήσεων ή καταβολών, που 
μειώνουν  ή  μηδενίζουν  το  κατάλοιπο  πρέπει  να  επικαλεσθεί  προς  απόκρουση  της 
αγωγής ο εναγόμενος. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 361, 874,  
ΕισΝΑΚ: 112,  
ΕμπΝ: 669, 
ΚΠολΔ: 118, 216,  
Σχόλια: 
Δημοσίευση:  INLAW  2008  *  ΕπισκΕΔ  2009,  σελίδα  98,  σχολιασμός  Κωνσταντίνος 
Παμπούκης * ΕλΔνη 2010, σελίδα 969 

 
Τραπεζικό Δίκαιο ‐ Αλληλόχρεος λογαριασμός 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 1763 
Έτος: 2009 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Αλληλόχρεος  λογαριασμός.  Εγγύηση.  Έκταση  ευθύνης  του 
εγγυητή. Πραγματογνωμοσύνη. Παραμόρφωση εγγράφου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. 
‐ Από τις διατάξεις των άρθρων 361, 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 669 ΕμπΝ, 47 και 64‐67 του 
ΠΔ 17.7/ 13.8.1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών" προκύπτει, ότι 
αλληλόχρεος (ή ανοικτός ή τρεχούμενος) λογαριασμός, από τον οποίο δημιουργείται 
μία  διαρκής  έννομη  σχέση,  υπάρχει,  όταν  δύο  πρόσωπα,  από  τα  οποία  ένα 
τουλάχιστον  είναι  έμπορος,  συμφωνούν  με  σύμβαση,  όπως  μη  επιδιώκουν  ή 
διαθέτουν μεμονομένως τις εκατέρωθεν απαιτήσεις από τις μεταξύ τους συναλλαγές, 
αλλά  καταχωρίζουν  αυτές  σε  τρέχοντα  λογαριασμό,  με  μορφή  χρεοπιστωτικών 
κονδυλίων,  με  σκοπό  να  οφείλεται  το  μέλλον  να  προκύψει  από  το  κλείσιμο  του 
λογαριασμού  κατάλοιπο.  Από  τις  διατάξεις  αυτές,  σε  συνδυασμό  με  εκείνες  των 
άρθρων 847, 848 και 851 ΑΚ, προκύπτει περαιτέρω, ότι ο εγγυητής απαιτήσεως του 
δανειστή  για  την  καταβολή,  από  μέρους  του  οφειλέτη  του  καταλοίπου  που  θα 
προκύψει  από  τη  λειτουργία  της  συμβάσεως  πιστώσεως  με  ανοικτό  λογαριασμό, 
κατά  το  κλείσιμο  αυτού,  ευθύνεται,  λόγω  του  παρεπομένου  χαρακτήρα  της 
εγγυήσεως, μέχρι του ποσού της κυρίας οφειλής  (ήτοι της πιστώσεως), για το οποίο 
εγγυήθηκε  και  όχι  για  χρηματικές  απαιτήσεις  (κονδύλια  του  λογαριασμού)  που 
αναφέρονται  σε  άλλη  μεταγενέστερη  σύμβαση  παροχής  πιστώσεως  προς  τον 
πρωτοφειλέτη, την οποία αυτός δεν εγγυήθηκε, εκτός αν η μεταγενέστερη σύμβαση 
δεν  είναι  αυτοτελής,  αλλά  πρόσθετη  (συμπληρωματική),  με  την  οποία  απλώς 
αυξάνεται  το  ποσό  της  πιστώσεως,  χωρίς  να  επέρχεται  άλλη  μεταβολή,  οπότε  ο 
εγγυητής ευθύνεται για την πληρωμή οποιουδήποτε χρεωστικού καταλοίπου από τη 
λειτουργία  του  λογαριασμού  και  αν  ακόμη  δεν  έλαβε  μέρος  (με  την  ιδιότητα  του 
εγγυητή) στην πρόσθετη αυτή σύμβαση, μέχρις όμως του ποσού της πιστώσεως της 
αρχικής βασικής συμβάσεως ή και των προσθέτων στη συνέχεια συμβάσεων (όλων ή 
μερικών) εφόσον και αυτές εγγυήθηκε.  
‐  Από  τη  διάταξη  του  άρθρου  368  ΚΠολΔ  προκύπτει,  ότι  η  συμπλήρωση  των 
αποδείξεων  με  τη  διενέργεια  πραγματογνωμοσύνης,  εναπόκειται  στην  κυριαρχική 
και  με  ελεγχόμενη  αναιρετικώς  κρίση  του  δικαστηρίου  της  ουσίας,  το  οποίο 
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ελευθέρως κρίνει για την αναγκαιότητα του αποδεικτικού αυτού μέσου, με εξαίρεση 
την  περίπτωση  κατά  την  οποία  κάποιος  από  τους  διαδίκους  ζήτησε  τη  διεξαγωγή 
πραγματογνωμοσύνης και  το δικαστήριο κρίνει ότι απαιτούνται  ιδιάζουσες  γνώσεις 
επιστήμης ή τέχνης, οπότε οφείλει να διορίσει πραγματογνώμονα. Επομένως, αν δεν 
υπάρχει  παραδοχή  του δικαστηρίου ότι πρόκειται  για  ζητήματα,  που  για  να  γίνουν 
αντιληπτά  απαιτούνται  ιδιάζουσες  γνώσεις  επιστήμης  ή  τέχνης,  η  μη  λήψη  υπόψη 
ισχυρισμού  του  διαδίκου  για  ανάγκη  διενέργειας  πραγματογνωμοσύνης  ή  η 
απόρριψη ρητώς ή σιωπηρώς σχετικού αιτήματος δεν δημιουργεί λόγο αναίρεσης.  
‐ Ο από το άρθρο 559 αρ. 20 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο της 
ουσίας,  παραμόρφωσε  το  περιεχόμενο αποδεικτικού,  κατά  την  έννοια  των άρθρων 
339 και 432 επ.  του  ίδιου Κώδικα, εγγράφου. Τέτοιο όμως έγγραφο δεν αποτελεί η 
γνωμοδότηση  του  διορισθέντος  από  το  δικαστήριο  πραγματογνώμονα,  ως 
αποτελούσα ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, διακρινόμενο των εγγράφων.  
‐ Ο από το άρθρο 559 αρ. 12 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο της 
ουσίας αποδίδει σε ορισμένο αποδεικτικό μέσο μεγαλύτερη ή μικρότερη αποδεικτική 
δύναμη  από  εκείνη  που  δεσμευτικά  προσδίδει  σ'  αυτό  ο  νόμος,  ενώ  δεν 
δημιουργείται όταν το δικαστήριο εκτιμώντας ελεύθερα τα αποδεικτικά μέσα, όπως 
κατ'  άρθρο  387  ΚΠολΔ  και  τις  γνωμοδοτήσεις  των  πραγματογνωμόνων,  αποδίδει 
μεγαλύτερη ή μικρότερη αποδεικτική βαρύτητα ή αξιοπιστία σε ένα ή ορισμένα από 
αυτά.  
‐ Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολΔ, ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία, 
που  έχει  ως  συνέπεια  την  αναίρεση  της  απόφασης  για  έλλειψη  νόμιμης  βάσης, 
υπάρχει όταν από το αιτιολογικό  της απόφασης δεν προκύπτουν κατά  τρόπο σαφή 
και  χωρίς  αντιφάσεις  τα  πραγματικά  περιστατικά,  τα  οποία,  σύμφωνα  με  το  νόμο, 
είναι  αναγκαία  για  τη  θεμελίωση  του  κανόνα  δικαίου  που  εφαρμόστηκε  στη 
συγκεκριμένη  περίπτωση,  όχι  όμως  και  όταν  υπάρχουν  ελλείψεις  αναγόμενες  στην 
ανάλυση  και  στάθμιση  των αποδεικτικών μέσων  και  γενικότερα στην  εκτίμηση  των 
αποδείξεων, εφόσον το σχετικό αποδεικτικό πόρισμά εκτίθεται σαφώς. Εξ άλλου, ως 
"ζητήματα", των οποίων η μη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή 
αντιφατικό  στερεί  από  την  απόφαση  τη  νόμιμη  βάση  της,  νοούνται  μόνον  οι 
ισχυρισμοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεμελίωση 
ή την κατάλυση δικαιώματος, που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αμυντικό μέσο 
όχι  όμως  και  τα  απλά  πραγματικά  ή  νομικά  επιχειρήματα,  που  συνέχονται  με  την 
αξιολόγηση  και  στάθμιση  των  αποδείξεων  και  για  τα  οποία  η  έλλειψη  ειδικής  και 
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 361, 874, 
ΕισΝΑΚ: 112,  
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19,  
ΠΔ: 17.7/13.8./1923, άρθ. 64, 65, 66, 67, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2009 * ΔΕΕ 2010, σελίδα 695 * ΕλΔνη 2010, σελίδα 686  

 
Τραπεζικό Δίκαιο ‐ Αλληλόχρεος λογαριασμός 
Δικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
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Αριθμός απόφασης: 5317 
Έτος: 2009 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Έννοια  σύμβασης  αλληλόχρεου  λογαριασμού.  Η  σύμβαση 
αλληλόχρεου  λογαριασμού  είναι  παρεπόμενη  σύμβαση,  εφόσον  εξυπηρετεί  άλλη 
βασική  σχέση.  Εφόσον  ο  ενάγων  δεν  επικαλείται  αναγνώριση  του  καταλοίπου, 
οφείλει  να  παραθέσει  στην  αγωγή  του  όλα  τα  κονδύλια  του  λογαριασμού,  από  τα 
οποία προκύπτει το κατάλοιπο που ζητείται. Ανταγωγή. Δωσιδικία. 

‐ Η σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού είναι παρεπόμενη σύμβαση, εφόσον 
εξυπηρετεί  άλλη  βασική  σχέση.  Από  το  γεγονός,  ότι  η  σύμβαση  αυτή 
προορίζεται για να εξυπηρετήσει άλλη σύμβαση, τη βασική, συνεπάγεται, ότι, 
αν  η  βασική  σχέση  πάσχει  από  κάποιο  ουσιαστικό  ή  νομικό  ελάττωμα,  εξ 
αιτίας  του  οποίου  υπόκειται  λ.χ.  σε  ακύρωση,  καθίσταται  ανενεργής  και  η 
σύμβαση  του  αλληλόχρεου  λογαριασμού  (βλ.  Γ.  Βελέντζα,  Δίκαιο 
Αλληλόχρεου Λογαριασμού, 2004, σελ. 24 επ. και 42 επ.).  
‐ Εφόσον ο ενάγων δεν επικαλείται αναγνώριση του καταλοίπου, οφείλει να 
παραθέσει στην αγωγή του όλα τα κονδύλια του λογαριασμού, από τα οποία 
προκύπτει  το  κατάλοιπο  που  ζητείται  (ΑΠ  1795/2007  ΧρΙΔ  2007.925,  ΑΠ 
192/2005  ΕλΔνη  47.458,  ΕφΔωδ  148/2007  Τράπεζα  Νομικών  Πληροφοριών 
«Νόμος»). (…) 
‐ Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 268 παρ. 6 ΚΠολΔ, μετά την άσκηση της 
ανταγωγής η δωσιδικία της διατηρείται και αν η κύρια αγωγή απορριφθεί ή ο 
ενάγων την ανακαλέσει ή παραιτηθεί από αυτήν. Η πιο πάνω διάταξη  ισχύει 
για  την  περίπτωση  απόρριψης  της  αγωγής  για  ουσιαστικούς  λόγους.  Όταν, 
όμως, η απόρριψη της κύριας αγωγής γίνεται για τυπικούς λόγους θα πρέπει 
να γίνει διάκριση ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε η ανταγωγή. 
Ειδικότερα ερευνάται μεν η ανταγωγή που ασκήθηκε με αυτοτελές δικόγραφο 
όχι όμως και αυτή που ασκήθηκε με τις προτάσεις. Τούτο, διότι η παράλειψη 
τήρησης  της  κατ΄  άρθρο  215  ΚΠολΔ  προδικασίας,  έχει  ως  συνέπεια  η 
ασκηθείσα με τις προτάσεις ανταγωγή να μην μπορεί να ισχύσει ως αυτοτελής 
αγωγή  (ΑΠ 1272/1997 ΕλΔνη 1999.74,  Γ. Διαμαντόπουλου, Η ανταγωγή κατά 
τον ΚΠολΔ, εκδ. 2003, σελ. 416 επ.).  
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕλΔνη 2010, σελίδα 131 * ΕλΔνη 2010, σελίδα 137 

 
Τραπεζικό Δίκαιο ‐ Αλληλόχρεος λογαριασμός 
Δικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθμός απόφασης: 4425 
Έτος: 2009 
Σύντομη Περίληψη: ‐ Σύμβαση αλληλόχρεου λογαρισμού. Ευθύνη εγγυητή. 

‐  Σύμβαση  ανοίγματος  πίστωσης  υφίσταται,  όταν  ο  ένας  από  τους 
συμβαλλόμενους  συμφωνείται  να  θέσει  στη  διάθεση  του  άλλου  ορισμένη 
πίστωση  για  ορισμένο  χρόνο,  η  οποία  συνίσταται,  είτε  σε  αυτούσιο  χρήμα, 
είτε σε παροχή πίστης (π.χ. εγγυητική επιστολή) είτε και στα δύο. Η σύμβαση 
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ανοίγματος  πίστωσης  συνιστά,  κατά  την  ορθότερη  άποψη,  δάνειο  που 
καταρτίζεται  με  μόνη  την  κοινή  συναίνεση  των  συμβαλλομένων.  Η  πίστωση 
αυτή  είναι  δυνατόν  να  συνδυάζεται  με  αλληλόχρεο  (ανοικτό)  λογαριασμό, 
οπότε  έχουν  εφαρμογή  και  οι  σχετικοί  με  τον  αλληλόχρεο  λογαριασμό 
κανόνες  (βλ.  και  Ι.  Ρόκα,  στον  Γεωργιάδη  ‐  Σταθόπουλο,  άρθρα 806‐809  αρ. 
27, 28). Συνεπώς, επί ανοίγματος πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό υπάρχουν 
δύο συμβάσεις που διακρίνονται  μεταξύ  τους,  δηλαδή από  το  ένα μέρος  το 
άνοιγμα  της  πίστωσης  (δάνειο)  και  από  το  άλλο  μέρος,  παράλληλα,  ο 
τηρούμενος, προς εξυπηρέτηση της πίστωσης, αλληλόχρεος λογαριασμός. Για 
τις συμβάσεις αυτές εφαρμόζονται οι κανόνες δικαίου που αφορούν την κάθε 
μία.  Ειδικότερα,  το  άνοιγμα  πίστωσης  (δάνειο)  λήγει,  είτε  από  λόγους 
γενικούς,  όπως  κάθε  σύμβαση,  δηλαδή  με  την  πάροδο  προθεσμίας,  με 
αντίθετη  συμφωνία,  κ.λπ.,  είτε,  ως  διαρκής  σύμβαση,  με  καταγγελία,  αν 
συμφωνήθηκε  για  αόριστο  χρόνο.  Μόλις  λήξει  η  σύμβαση  ανοίγματος 
πίστωσης  (κύρια  σχέση),  κλείνεται  και  η  παρεπόμενη  σύμβαση  του 
αλληλόχρεου λογαριασμού. 
‐  Από  το συνδυασμό  των διατάξεων  των άρθρων 669  ΕμπΝ, 361  ΑΚ  και 112 
ΕισΝΑΚ  συνάγεται,  ότι  αλληλόχρεος  λογαριασμός  είναι  η  σύμβαση  μεταξύ 
δύο  προσώπων,  από  τα  οποία  το  ένα  τουλάχιστον  είναι  έμπορος  (όπως  η 
ανώνυμη εταιρία κατά το άρθρο 1 Ν. 2190/1920), με την οποία συμφωνείται 
να καταχωρούνται σε ένα λογαριασμό, με τύπο πιστοχρεωτικών κονδυλίων, οι 
μεταξύ τους συναλλαγές και να οφείλεται, κατά το κλείσιμο του λογαριασμού, 
το  κατάλοιπο.  Στην  έννοια  του  αλληλόχρεου  λογαριασμού  περιλαμβάνεται, 
σύμφωνα με την πάγια νομολογία, και ο ανοικτός λογαριασμός πίστωσης σε 
τράπεζα  που  κινείται  με  διαδοχικές  αναλήψεις  του  δανείου  (πίστωσης)  από 
τον πιστούχο και τμηματικές αποδόσεις τούτου από τον ίδιο, με τους οικείους 
τόκους  και  προμήθειες.  Δηλαδή,  η  εξέλιξη  της  πίστωσης  παρακολουθείται, 
διαφορετικά εξυπηρετείται, διαφορετικά κινείται με άλληλόχρεο λογαριασμό, 
μέσω του οποίου η  χρήση  της πίστωσης μπορεί  να γίνεται  κατ`  επανάληψη, 
εφόσον  ο  πιστούχος  φροντίζει  όπως,  το  υφιστάμενο  ανά  πάσα  στιγμή, 
υπόλοιπο  του  λογαριασμού,  μην  υπερβαίνει  το  συμφωνηθέν  όριο  της 
πίστωσης. 
‐  Από  το  συνδυασμό  των  διατάξεων  των  άρθρων  847,  848  και  851  ΑΚ 
προκύπτει, ότι ο εγγυητής της απαίτησης του δανειστή, για την είσπραξη από 
τον  πρωτοφειλέτη  του  οριστικού  καταλοίπου  λογαριασμού  σύμβασης 
πίστωσης,  ευθύνεται,  λόγω  του παρεπόμενου  χαρακτήρα  της  εγγύησης,  έως 
το ποσό της κύριας οφειλής, δηλαδή εκείνης από την πίστωση, για την οποία 
εγγυήθηκε, και όχι για άλλες απαιτήσεις του δανειστή κατά του πρωτοφειλέτη 
από  σύμβαση,  την  εκπλήρωση  της  οποίας  δεν  εγγυήθηκε,  όπως  μπορεί  να 
είναι και η σύμβαση αύξησης της πίστωσης. Ωστόσο, ο ίδιος ευθύνεται για το 
κατάλοιπο του λογαριασμού, έως το ποσό, βέβαια, της κύριας οφειλής, ακόμη 
και αν στο λογαριασμό εισήλθαν και παρέμειναν έως το οριστικό κλείσιμο του 
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και  μη  ασφαλιζόμενες  προηγούμενα  με  την  εγγύηση  του  απαιτήσεις,  οι 
οποίες,  είναι  πιθανό,  με  τις  καταβολές  του  πρωτοφειλέτη  κατά  τη  διάρκεια 
της λειτουργίας του λογαριασμού να έχουν υπερκαλυφθεί. Τούτο διότι, ούτε η 
είσοδος  και  παραμονή  μέχρι  τέλους  στο  λογαριασμό  μη  αρχικά 
ασφαλιζομένων με την εγγύηση απαιτήσεων, ούτε η τυχόν κατά τη λειτουργία 
του ισοσκέλιση του λογαριασμού, επηρεάζουν την ευθύνη του εγγυητή για το 
κατάλοιπο,  εκτός  αν  η  πιστώτρια  τήρησε,  κατά  τη  συμφωνία  των  μερών, 
χωριστό  λογαριασμό  για  τις  εγγυημένες  απαιτήσεις  και  χωριστό  για  τις  μη 
εγγυημένες,  οπότε  ο  εγγυητής  ευθύνεται  για  το  οριστικό  κατάλοιπο  του 
λογαριασμού  στον  οποίο  έχουν  υπαχθεί  οι  καλυπτόμενες  με  την  εγγύηση 
απαιτήσεις. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 361, 847, 848, 851, 
ΕισΝΑΚ: 112, 
ΕμπΝ: 669,  
Νόμοι: 2190/1920, άρθ. 1,  
Σχόλια: 
Δημοσίευση: ΕλΔνη 2010, σελίδα 132  

 
Τραπεζικό Δίκαιο ‐ Αμοιβαία κεφάλαια 
Δικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθμός απόφασης: 7212 
Έτος: 2007 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Αμοιβαία  κεφάλαια.  Ασφαλιστικός  σύμβουλος.  Παράνομη 
ιδιοποίηση  χρηματικού  ποσού  που  δόθηκε  για  επένδυση  σε  αμοιβαία  κεφάλαια. 
Πρόστηση. 

‐ Ο εναγόμενος (εκκαλών) δεν επένδυσε τα χρηματικά ποσά που του δόθηκαν 
από  την  ενάγουσας  στο  όνομα  της  (ενάγουσας),  αλλά  τα  ιδιοποιήθηκε 
παράνομα και προκάλεσε σ΄ αυτήν  ισόποση ζημία,  την οποία και οφείλει να 
αποκαταστήσει  μόνο  εκείνος  και  όχι  και  οι  εναγόμενες  εταιρίες,  αφού  η 
συγκεκριμένη  παράνομη  και  υπαίτια  συμπεριφορά  του  τρίτου  εναγομένου 
βρίσκεται εκτός του κύκλου της δραστηριότητας του στις εναγόμενες εταιρίες 
και θα μπορούσε να υπάρξει, όπως και πράγματι υπήρξε, ανεξάρτητα από την 
πιο  πάνω  συνεργασία  του  με  αυτές.  Ο  απαιτούμενος  αιτιώδης  σύνδεσμος 
μεταξύ  της  συγκεκριμένης  συμπεριφοράς  του  τρίτου  εναγομένου  και  της 
ανατεθείσης σ΄ αυτόν υπηρεσίας ελλείπει και συνακόλουθα δεν θεμελιώνεται 
ευθύνη των εναγομένων εταιρειών από πρόστηση. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 340, 345, 914, 922, 926, 932, 
ΚΠολΔ: 70, 176, 
ΠΔ: 433/1933,  
Νόμοι: 1969/1991, άρθ. 1, 17, 18, 19, 20, 2533/1997, άρθ. 111‐115, 
Σχόλια: 
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Δημοσίευση: ΕπισκΕΔ 2008, σελίδα 218, σχολιασμός Κωνσταντίνος Παμπούκης  
 

Χρηματιστηριακό Δίκαιο ‐ Χρηματιστηριακή παραγγελία 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 264 
Έτος: 2009 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Έννοια  χρηματιστηριακής  συναλλαγής.  Έννοια 
χρηματιστηριακής παραγγελίας. Μη αυτοτέλεια χρηματιστηριακής παραγγελίας από 
τη  συναλλαγή.  Παραγραφή  αξιώσεων.  Μη  νόμιμη  βάση  απόφασης.  Ανεπαρκείς  ή 
αντιφατικές  αιτιολογίες.  Λήψη  ή  μη  υπόψη  από  το  δικαστήριο  ουσιωδών 
ισχυρισμών.  Επιδίκαση  περισσοτέρων  από  όσα  ζητήθηκαν.  Δικαστική  ομολογία. 
Παραμόρφωση εγγράφου. 
‐ Kατά το άρθρο 15 παρ. 1, 6, 20 παρ.1  του Ν. 3632/1928, κάθε αξίωση πηγάζουσα 
από χρηματιστηριακή συναλλαγή, παραγράφεται μετά την πάροδο έτους από τη λήξη 
του έτους κατά το οποίο συνήφθη η συναλλαγή. Xρηματιστηριακές συναλλαγές είναι 
οι  δικαιοπραξίες  που  συνάπτονται  χρηματιστηριακώς  και  έχουν  αντικείμενο 
χρηματιστηριακά πράγματα.  
‐  Κατά  το  άρθρο  20  παρ.  1  του  Ν.  1806/1988  χρηματιστηριακές  συναλλαγές  είναι 
μόνο η πώληση τοις μετρητοίς, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
την  νομοθεσία  για  χρηματιστήρια αξιών,  η  πώληση με  ειδικές  συμφωνίες  και  κάθε 
δικαιοπραξία συναφής με τη διενέργεια και εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων. 
‐  Κατά  το  άρθρο  1  παρ.  26  του  Ν.  2533/1997  ως  χρηματιστηριακές  συναλλαγές 
νοούνται οι συμβάσεις επί χρηματιστηριακών πραγμάτων που καταρτίζονται στο ΧΑΑ 
σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονιστικές διατάξεις.  
‐ Η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 3632/1928 δεν αναφέρεται μόνο στις κύριες 
χρηματιστηριακές  συναλλαγές,  αλλά  και  στις  συναφείς  ή  παρεπόμενες  των  κύριων 
χρηματιστηριακών  συναλλαγών,  όπως  είναι  η  σύμβαση  παραγγελίας 
χρηματιστηριακής αγοραπωλησίας και στις συναλλαγές με τη συμμετοχή μέλους του 
χρηματιστηρίου  στην  κατάρτισή  τους.  Η  σύμβαση  παραγγελίας  χρηματιστηριακής 
αγοραπωλησίας δεν συνάπτεται απ' ευθείας μεταξύ των μελών του χρηματιστηρίου, 
δεν τελεί υπό καθεστώς δημοσιότητας και δεν τοποθετείται εντός του ΄΄κύκλου΄΄ του 
χρηματιστηρίου  γι  αυτό  ο  νομοθέτης  την  περιέλαβε  στην  έννοια  των 
χρηματιστηριακών συναλλαγών.  
‐  Δεν  νοείται  αυτοτέλεια  της  συμβάσεως  χρηματιστηριακής  παραγγελίας  από  την 
κύρια  χρηματιστηριακή  συναλλαγή  και  λόγω  αντικειμένου,  που  είναι  αφενός  η 
ανάληψη από το χρηματιστή της υποχρεώσεως να εκτελέσει την εντολή του πελάτη 
για  αγορά  ή  πώληση  χρηματιστηριακών  πραγμάτων  και  αφετέρου  η  ανάληψη από 
τον  πελάτη  της  υποχρεώσεως  να  καταβάλει  στο  χρηματιστή  τη  συμφωνηθείσα 
αμοιβή  καθώς  και  το  τίμημα  των  χρεωγράφων που αποτέλεσαν  το αντικείμενο  της 
συναλλαγής. 
‐  Το  άρθρο  15  παρ.  1  του  Ν.  3632/1928  ρυθμίζει  την  παραγραφή  αξιώσεων  που 
πηγάζουν  από  χρηματιστηριακές  συναλλαγές  λόγω  ειδικότητας,  σε  σχέση  με  τα 
άρθρα 249, 250 αριθ.1,5 ΑΚ περί εικοσαετούς και πενταετούς παραγραφής, συνεπώς 
οι πηγάζουσες από τη σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής αξιώσεις υπόκεινται 
στην ειδική ενιαύσια παραγραφή του άρθρου αυτού.  
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‐ Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσεως της 
αποφάσεως  ιδρύεται  όταν  δεν  προκύπτουν  από  το  αιτιολογικό  της  τα  περιστατικά 
που  είναι  αναγκαία  για  την  κρίση  του  δικαστηρίου,  περί  της  συνδρομής  ή  μη  των 
προϋποθέσεων  της  διατάξεως  που  εφαρμόσθηκε  καθώς  και  όταν  η  απόφαση  έχει 
ανεπαρκείς  ή  αντιφατικές  αιτιολογίες  ως  προς  το  νομικό  χαρακτηρισμό  των 
περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
Αντίθετα  δεν  υπάρχει  έλλειψη  νόμιμης  βάσεως,  όταν  πρόκειται  για  ελλείψεις 
αναγόμενες στην εκτίμηση των αποδείξεων. 
‐ Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως  ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
παρά  το  νόμο  έλαβε  υπόψη  πράγματα  που  δεν  προτάθηκαν  ή  δεν  έλαβε  υπόψη 
πράγματα που προτάθηκαν και ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγματα"  νοούνται  οι  αυτοτελείς  πραγματικοί  ισχυρισμοί  που  τείνουν  στη 
θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούμενου δικαιώματος. 
‐  Κατά  το  άρθρο  559  αριθ.  9  ΚΠολΔ  λόγος  αναιρέσεως  ιδρύεται  αν  το  δικαστήριο 
επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν.  
‐  Κατά  τα άρθρα 352  παρ. 1, 2, 559 αρ. 11  περ. α'  ΚΠολΔ αναίρεση  ιδρύεται αν  το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τη δικαστική ομολογία. Δικαστική ομολογία είναι μόνον 
εκείνη που γίνεται γραπτώς ή προφορικώς ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει τη 
δίκη. Κάθε άλλη ομολογία θεωρείται εξώδικη και εκτιμάται ελευθέρως, έστω και αν 
έγινε ενώπιον άλλου δικαστηρίου. 
‐ Κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολΔ, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
δέχθηκε ότι  το  έγγραφο  έχει  περιεχόμενο  καταδήλως διάφορο από  το αληθινό  και 
κατέληξε  σε  πόρισμα  επιζήμιο  για  τον  αναιρεσείοντα  δικαστήριο  μορφώνοντας  τη 
γνώμη του αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το περιεχόμενο του εγγράφου. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 249, 250, 
ΚΠολΔ: 352, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
Νόμοι: 3632/1928, άρθ. 15, 20, 1806/1988, άρθ. 20, 38, 2533/1997, άρθ. 1, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση: INLAW 2009 * Αρμ 2009, σελίδα 1890, σχολιασμός Α.Δ.Μ. * ΕλΔνη 2010, 
σελίδα 1025  

 
Χρηματιστηριακό Δίκαιο ‐ Χρηματιστηριακή παραγγελία 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολομέλεια 
Αριθμός απόφασης: 7 
Έτος: 2010 
Σύντομη  Περίληψη:  ‐  Παραγγελία  στον  χρηματιστή.  Χρηματιστηριακή  συναλλαγή. 
Απόδειξη συναλλαγής με μάρτυρες. Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 
‐ Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 του Ν. 3632/1928, όπως ίσχυε πριν καταργηθεί με 
το άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 3152/2003, η παραγγελία προς το χρηματιστή (εντολή) για να 
ενεργήσει  νόμιμη  χρηματιστηριακή  συναλλαγή  για  λογαριασμό  του  μπορεί  να 
αποδεικνύεται από έγγραφο σημείωμα που φέρει την υπογραφή του τελευταίου.  
‐ Tο άρθρο 27 παρ. 1 και 2 Ν. 1806/1988 προέβλεπε ότι α) όλες οι εντολές προς μέλος 
του  χρηματιστηρίου  και  όλες  οι  χρηματιστηριακές  συμβάσεις,  καταγράφονται  με 
πλήρη στοιχεία, ώστε τα αρμόδια όργανα να μπορούν να ελέγχουν την τήρηση των 
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σχετικών διατάξεων, β) για το σκοπό αυτό μπορούν με απόφαση του Υπουργού και 
ύστερα  από  γνώμη  του  Δ.Σ.  του  ΧΑΑ  και  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς  να 
τροποποιούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα βιβλία και τα στοιχεία 
των  χρηματιστών  και  γ)  το  μέλος  του  ΧΑΑ  δεν  μπορεί  να  επικαλεστεί 
χρηματιστηριακή συναλλαγή, η οποία δεν αποδεικνύεται από τα παραπάνω νομίμως 
τηρούμενα  βιβλία  και  τα  εκδιδόμενα  και  παραδιδόμενα  όπου  ο  νόμος  ορίζει 
στοιχεία.  Το άρθρο αυτό  τροποποιήθηκε με  το άρθρο 59  παρ. 1  του Ν. 2533/1997, 
σύμφωνα  με  το  οποίο  οι  εντολές  προς  κάθε  Εταιρεία  Παροχής  Επενδυτικών 
Υπηρεσιών  (ΕΠΕΥ),  που  διενεργεί  συναλλαγές  στο  ΧΑΑ,  καθώς  και  όλες  οι 
χρηματιστηριακές  συμβάσεις,  τις  οποίες  η  ΕΠΕΥ που συμμετέχει  στο  ΧΑΑ συνάπτει 
για δικό της λογαριασμό, καταγράφονται με πλήρη στοιχεία, ώστε τα αρμόδια για την 
εποπτεία  όργανα  να  ελέγχουν  την  τήρηση  των  σχετικών  διατάξεων.  Για  το  σκοπό 
αυτό  τηρούνται  τα  βιβλία  και  στοιχεία  που  προσδιορίζονται  από  το  παραπάνω 
άρθρο.  Στη  δεύτερη  παράγραφο  του  ιδίου  άρθρου,  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε, 
επαναλαμβάνεται  ουσιαστικά  και  πάλι  η  προγενέστερη  ρύθμιση,  σύμφωνα  με  την 
οποία  μέλος  του  ΧΑΑ  ή  άλλη  ΕΠΕΥ  που  συμμετέχει  στο  ΧΑΑ  δεν  δικαιούται  να 
επικαλεστεί  χρηματιστηριακή  συναλλαγή,  η  οποία  δεν  αποδεικνύεται  από  τα 
νομίμως  τηρούμενα βιβλία και  εκδιδόμενα και  νομίμως παραδιδόμενα στοιχεία.  Σε 
εκτέλεση δε νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως που χορηγήθηκε με το άρθρο 27 παρ. 1 
του  Ν.  1806/1988,  είχε  εκδοθεί  η  υπό  αριθ.  6280/β508/17‐5‐1989  Απόφαση  του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την οποία υποχρεούνταν οι χρηματιστές να τηρούν 
τριπλότυπο βιβλιάριο εντολών  (πινακίδια συναλλαγών) και να αναγράφουν σε αυτό 
τις  προς  αυτούς  διδόμενες  από  τους  πελάτες  τους  εντολές.  Σύμφωνα  με  την 
παραπάνω  Υπουργική  Απόφαση  το  πρώτο  αντίγραφο  υπογράφεται  από  το 
χρηματιστή και παραδίδεται στον εντολέα, ενώ ο τελευταίος υπογράφει μόνο αν το 
ζητήσει  ο  χρηματιστής,  το  δεύτερο  αντίγραφο  συμπληρώνεται  με  τα  στοιχεία  της 
συναλλαγής,  εκτός  από  το  ονοματεπώνυμο  και  την  υπογραφή  του  εντολέα  και 
ρίπτεται σφραγισμένο με την ώρα της ρίψης του σε ειδική κάλπη τοποθετημένη στο 
χρηματιστήριο και το τρίτο αντίγραφο παραμένει στο στέλεχος του βιβλιαρίου. Από 
τα παραπάνω, συνάγεται ότι η απόδειξη της κατάρτισης της σύμβασης εντολής από 
το  χρηματιστή  με  έγγραφο  υπογεγραμμένο  από  τον  εντολέα  πελάτη  του  είναι 
δυνητική,  πράγμα  που  δεν  θα  συνέβαινε  αν  ο  σκοπός  του  νομοθέτη  ήταν  η 
καθιέρωση  του  εγγράφου  αποδεικτικού  τύπου  αμφιμερώς  και  γενικώς.  Ήτοι  ο 
νομοθέτης  απέκλεισε  την  απόδειξη  χρηματιστηριακών  συναλλαγών  μη 
καταχωρημένων  στα  καθοριζόμενα  βιβλία  και  στοιχεία,  ειδικά  και  μόνο  για  την 
περίπτωση  της  επίκλησης  τους  από  τον  χρηματιστή  ή  της  ΑΧΕ  και  ΕΠΕΥ  προς 
διασφάλιση της δυνατότητας ελέγχου αυτών από τα αρμόδια για την εποπτεία τους 
όργανα προς την τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Ας σημειωθεί ότι με το 
Ν. 2396/1996 καθιερώθηκε ο θεσμός των Εταιρειών Λήψης και Διαβίβασης Εντολών 
(ΕΛΔΕ).  Ο  παραπάνω  νόμος  καθορίζει  τη  λειτουργία  των  ΕΛΔΕ  και  τα  πλαίσια 
συνεργασίας τους με τις ΑΧΕ, σε κανένα όμως σημείο του δεν ρυθμίζει τη διαδικασία 
καταγραφής των εντολών, ήτοι δεν προβλέπει το γραπτό τύπο για τη χορήγηση των 
εντολών από τους επενδυτές προς τις ΕΛΔΕ ή από τις ΕΛΔΕ προς ΑΧΕ. Τέλος ούτε οι 
διατάξεις των άρθρων 40 και 25 του Ν.3606/2007 επιβάλλουν τον έγγραφο τύπο για 
την  χορήγηση  των  ανωτέρω  χρηματιστηριακών  εντολών.  Επομένως,  ως  προς  την 
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κατάρτιση  σύμβασης  χρηματιστηριακής  παραγγελίας  μεταξύ  των  διαδίκων  με 
αντικείμενο νόμιμη χρηματιστηριακή συναλλαγή και την εκτέλεση αυτής, η απόδειξη 
μπορεί  να  γίνει  με  κάθε  νόμιμο  αποδεικτικό  μέσο.  Η ως  άνω  τελολογική  ερμηνεία 
ανταποκρίνεται και στη συστηματική ένταξη των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 1 και 
2  του  Ν.  1806/1988  στο  κεφάλαιο  Ζ1  του  εν  λόγω  νόμου,  το  οποίο  αφορά  τη 
διαφάνεια των συναλλαγών "ώστε τα αρμόδια για την εποπτεία των χρηματιστηρίων 
όργανα να μπορούν να ελέγχουν την τήρηση των σχετικών διατάξεων".  
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 11, 
Νόμοι: 3632/1928, άρθ. 12,1806/1988, αρθ. 27, 2533/1997, αρθ. 15, 59, 3152/2003, 
αρθ. 18, 
Σχόλια: 
Δημοσίευση:  ΕΤρΑξΧρΔ  2010,  σελίδα  514  *  ΕλΔνη  2010,  σελίδα  671  *ΧρΙΔ  2010, 
σελίδα 780 



 

[78] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διδότου 9‐11, 10680 Αθήνα, τηλ. 210 3390555, Fax: 210 3637811 e‐mail: info@inlaw.gr 


