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Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 520 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Ενδοσυµβατική και αδικοπρακτική ευθύνη. Ευθύνη νοµίµων 
εκπροσώπων Ανώνυµης Εταιρείας. Προσωποκράτηση. Καλυµµένη λόγω 
πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 79 του Ν. 5960/1933, 914, 297, και 298 του ΑΚ 
συνάγεται, ότι ο εκδίδων επιταγή εις διαταγήν γνωρίζοντας ότι δεν έχει διαθέσιµα 
κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα ζηµιώνει τον κοµιστή, από την µη πληρωµή της 
επιταγής κατά την εµφάνιση της, παρά το νόµο, ήτοι εναντίον της διατάξεως του 
άρθρου 79 του Ν. 5960/1933, η οποία χαρακτηρίζει την πράξη αυτή του εκδότη και 
ως ποινικό αδίκηµα. Συνεπώς είναι υπόχρεος κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών 
εις αποζηµίωση του κοµιστή, διότι η διάταξη αυτή του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933 
θεσπίσθηκε νια να προστατεύσει όχι µόνο το δηµόσιο συµφέρον, αλλά και το ατοµικό 
συµφέρον του δικαιούχου της επιταγής (ΑΠ 218/1962 ΝοΒ 10.801, ΕφΑθ 6999/1999 
Ελ∆νη 31.1519). Η αξίωση αυτή προς αποζηµίωση κατά το άρθρο 914 του ΑΚ 
συρρέει παραλλήλως προς την αξίωση αυτή εκ του νόµου περί επιταγών, διότι όπως 
γίνεται δεκτό, επί συρροής αξιώσεων από συµβατική και αδικοπρακτική ευθύνη, οι 
οποίες τείνουν στον αυτό σκοπό, δηλαδή στην ικανοποίηση της αυτής παροχής, είναι 
δυνατή η παράλληλη άσκηση αµφοτέρων των αξιώσεων και µόνο η ικανοποίηση της 
µιας εξ αυτών έχει αποτέλεσµα την απόσβεση και της άλλης εκτός αν δια αυτής 
ζητείται κάτι πλέον, οπότε σώζεται µόνο ως προς αυτό (ΕφΑθ 10303/1991 Ελ∆νη 
34.1384, ΕφΠειρ 459/1991 Ελ∆νη 33.1503).  
- Εξάλλου, ο δικαιούχος κοµιστής της επιταγής ασκεί την προς αποζηµίωση αξίωση 
κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών, παρέχεται σ΄ αυτόν η ευχέρεια να ζητήσει 
ταυτοχρόνως κατά την τακτική διαδικασία και την απαγγελία προσωπικής κράτησης 
κατά του εναγόµενου εκδότη της ακάλυπτης επιταγής κατά το άρθρο 1047 παρ. 1 του 
ΚΠολ∆.  
Περαιτέρω, κατά τη σαφή έννοια της διατάξεως του άρθρου 71 ΑΚ, το νοµικό 
πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το 
αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δηµιουργεί υποχρέωση αποζηµιώσεως. Στην 
περίπτωση δε που η πράξη ή η παράλειψη του αρµοδίου οργάνου είναι υπαίτια και 
παράγει υποχρέωση αποζηµιώσεως, τότε ευθύνεται και αυτό σε ολόκληρο µε το 
νοµικό πρόσωπο. ∆ηλαδή, το καταστατικό όργανο έχει πρόσθετη µετά του νοµικού 
προσώπου υποχρέωση, ανεξάρτητη, όµως, αυτής του νοµικού προσώπου. Ειδικότερα, 
επί ανώνυµης εταιρίας, οι διοικούντες αυτή, δεν έχουν µεν προσωπική υποχρέωση για 
τα χρέη της εταιρίας, είναι, όµως, δυνατή η ευθύνη των διοικούντων την εταιρία 
προσωπικά από αδικοπραξία κατά το άρθρο 914 ΑΚ, αφού η αρχή της µη ευθύνης 
των διοικούντων ανώνυµη εταιρία κάµπτεται και δεν ισχύει όταν υπάρχει πταίσµα 
αυτών από αδικοπραξία, βάσει των γενικών αρχών (ΑΚ 914 ), οπότε υφίσταται 
ευθύνη τους. Έτσι, επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από νοµικό πρόσωπο, όπως η 
ανώνυµη εταιρία, υπόχρεος σε αποκατάσταση της σχετικής ζηµίας του κοµιστή της 
είναι (πλέον του νοµικού προσώπου) και ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, που 
υπέγραψε την επιταγή, εν γνώσει της µη υπάρξεως αντικρύσµατος κατά τον χρόνο 
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της εκδόσεως ή της πληρωµής της. Τέλος, κατά το άρθρο 23 του Ν. 5960/1933, η 
οπισθογράφηση µπορεί να περιέχει τη ρήτρα «αξία εις κάλυψη», «προς είσπραξη», 
«κατά πληρεξουσιότητα» ή κάθε άλλη µνεία, που ενέχει απλή εντολή. Η 
οπισθογράφηση αυτή, µορφή της οποίας είναι και η καλυµµένη λόγω 
πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση, δεν επάγεται µετάσταση της κυριότητας του 
τίτλου και του δικαιώµατος που πηγάζει απ΄ αυτόν, αλλά ο κοµιστής λόγω 
πληρεξουσιότητας ασκεί τα από την επιταγή δικαιώµατα πάντοτε ως αντιπρόσωπος 
του εντολέα του και όχι στο δικό του όνοµα. Και ναι µεν η λόγω πληρεξουσιότητας 
οπισθογράφηση απαιτεί, στην τυπική µορφή της, να σηµειώνεται µία από τις πιο 
πάνω φράσεις πάνω στο τίτλο, δεν αποκλείεται όµως και η καλυµµένη λόγω 
πληρεξουσιότητος οπισθογράφηση, που γίνεται βάσει ιδιαίτερης, χωρίς την χρήση 
τύπου, συµφωνίας µεταξύ οπισθογράφου και κοµιστή, οπότε ο οπισθογράφος µπορεί 
να την αποδείξει και στην συνέχεια να ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατα του (ΕφΑθ 
9166/2000 ΕΕµπ∆ 2001, 289, όπου και παραποµπές σε Ι. Μάρκου, το δίκαιο της 
επιταγής, άρθρο 23 σελ. 176 επ., του ιδίου, ∆ίκαιο συναλλαγµατικής, Β΄ έκδοση, σελ. 
7, Αναστασιάδη, Πιστωτικοί τίτλοι Β΄ παρ. 36 σηµ. 105, 109α, 112, ΑΠ 280/1997 
Ελ∆νη 39, 1998, ΕφΑθ 1778/1976 ΝοΒ 24.972, ΕφΑθ 75/1979 ΕΕµπ∆ 1980.267, 
ΕφΚρ 17/1996 ΕΕµπ∆ 1997.739).  
- Πλην των δικαιωµάτων που έχει ο οπισθογράφος επιταγής, που έδωσε εντολή σε 
άλλον να την εισπράξει για λογαριασµό του µε ιδιαίτερη συµφωνία (καλυµµένη λόγω 
πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση), από την σύµβαση της επιταγής, νοµιµοποιείται 
επίσης, αυτό ο ίδιος, ως αντιπροσωπευόµενος - εντολέας, και όχι ο ως αντιπρόσωπος 
του καταστάς κοµιστής της , να ζητήσει να του επιδικαστεί αποζηµίωση κατά του 
εκδότη της ακάλυπτης επιταγής για το ισόποσο της, από την αδικοπραξία, σύµφωνα 
µε τα ως άνω άρθρα 914, 297 ΑΚ και 79 του Ν. 5960/1933, αφού αυτός τελικά είναι 
ο άµεσος ζηµιούµενος (Προβλ. ΑΠ 157/1994 Ελ∆νη 1995.1058, ΑΠ 461/1991 
ΕλΣυγκ∆ 1994.293, ΕφΑθ 9166/2000 ό.π., ΕφΑθ 9207/1998 Ελ∆νη 1999.1137). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 67, 68, 71, 297, 298, 299, 340, 346, 480, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 908, 1047, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 23, 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 1829 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Ευθύνη νοµίµου εκπροσώπου κεφαλαιουχικής εταιρείας. 
- Κατά την σαφή έννοια της διατάξεως του άρθρου 71 ΑΚ το Νοµικό Πρόσωπο 
ευθύνεται εκ των πράξεων ή παραλείψεων των κατά τα άρθρα 65, 67, 68 ΑΚ 
αντιπροσωπεύονται και εκφραζόντων την βούληση αυτού οργάνων, εφόσον η πράξη 
ή η παράλειψη έλαβε χώρα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων, που ανατέθηκαν σε 
αυτό και παράγει υποχρέωση προς αποζηµίωση. Στην περίπτωση που η πράξη ή η 
παράλειψη του αρµοδίου οργάνου είναι υπαίτια και παράγει υποχρέωση 
αποζηµιώσεως για τον πράξαντα ή παραλείποντα ευθύνεται και αυτός εις ολόκληρον 
µετά του νοµικού προσώπου, δηλαδή το καταστατικό όργανο έχει πρόσθετη µετά του 
νοµικού προσώπου υποχρέωση ανεξάρτητη αυτής του νοµικού προσώπου (ΑΠ 
296/2007 ΝοΒ 55.1162, ΑΠ 1844/2006 ΧρΙ∆ 2007.246). 
Ειδικώτερα στην ανώνυµη εταιρία και την εταιρία περιορισµένης ευθύνης ο 
διαχειριστής αυτής δεν έχει µεν υποχρέωση για τα χρέη της εταιρίας, είναι όµως 
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δυνατή η ευθύνη του από αδικοπραξία κατά την διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ. Η αρχή 
δηλαδή της µη ευθύνης του διαχειριστή, δεν ισχύει, όταν υπάρχει ευθύνη αυτού από 
αδικοπραξία κατά τις γενικές αρχές, οπότε θεµελιώνεται η ιδιαίτερη αυτού 
ευθύνη/Ετσι επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από τον διαχειριστή ανώνυµης 
εταιρίας στο όνοµα και για λογαριασµό της η υποχρέωση προς αποζηµίωση του 
κοµιστή επιταγής βαρύνει κατά πρώτο λόγο τον «εκδόντα την επιταγή» εν γνώσει της 
ανεπαρκείας των διαθεσίµων κεφαλαίων και κατά δεύτερο λόγο το ίδιο το νοµικό 
πρόσωπο της εταιρίας (ΕφΘεσ 544/2005 Αρµ 2005.880). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 68, 71, 914, 
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2010, σελίδα 1080  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 888 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από νοµικό πρόσωπο. Αδικοπραξία. Στοιχεία αγωγής. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 79 Ν. 5960/33, 914 επ., 297, 298 ΑΚ προκύπτει ότι 
εκείνος που εκδίδει επιταγή σε διαταγή εν γνώσει ότι δεν έχει διαθέσιµα κεφάλαια 
στην πληρώτρια τράπεζα, είτε κατά το χρόνο της εκδόσεως είτε κατά το χρόνο της 
πληρωµής, ζηµιώνει τον κοµιστή από τη µη πληρωµή της επιταγής κατά την 
εµφάνιση της παρά το νόµο, δηλαδή παρά την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 79 Ν. 
5960/1933 που χαρακτηρίζει την πράξη του εκδότη του ποινικό αδίκηµα. Εποµένως, 
υποχρεούται σε αποζηµίωση του κοµιστή, αφού η διάταξη έχει θεσπισθεί για να 
προστατεύσει όχι µόνο το δηµόσιο αλλά και το συµφέρον του δικαιούχου της 
επιταγής. Η αξίωση αυτή προς αποζηµίωση εκ του άρθρου 914 Α.Κ. συρρέει µε την 
αξίωση από την επιταγή και απόκειται στον δικαιούχο να ασκήσει αυτήν που 
προκρίνει µε την ικανοποίηση όµως της µιας από αυτές επιφέρει την απόσβεση και 
της άλλης. Στοιχεία της αγωγής προς αποζηµίωση, που οφείλει να αποδείξει ο 
ενάγων, είναι η ύπαρξη ζηµίας του δικαιούχου, η οποία προκαλείται υπαίτια µε την 
έκδοση επιταγής από τον εκδότη εναγόµενο, ενώ αυτός γνώριζε ότι δεν είχε 
διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά τον χρόνο έκδοσης και 
πληρωµής, όπως και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ζηµίας και της παράνοµης ως 
άνω συµπεριφοράς του εκδότη. Με την έλλειψη διαθεσίµων κεφαλαίων εξοµοιώνεται 
η ανεπάρκεια τους προς πληρωµή του όλου ποσού της επιταγής, όπως και η δέσµευση 
υπαρχόντων κεφαλαίων λόγω ανακλήσεως της εντολής προς πληρωµή από µέρους 
του εκδότη (ΑΠ 587/2002 ∆ΕΕ 3.186).  
- Επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από νοµικό πρόσωπο, ποινικά υπεύθυνος υπό 
τους όρους του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933 και άρα αυτοτελώς υπόχρεος σε 
αποζηµίωση κατά τα άρθρα 71 εδ.β,914,297 και 298 ΑΚ, είναι το φυσικό πρόσωπο το 
οποίο του εξέδωσε ως καταστατικό όργανο του νοµικού προσώπου κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του. Η διάταξη του άρθρου 71 Α.Κ., κατά την οποία «το 
νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων που το 
αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων, που τους είχαν ανατεθεί και δηµιουργεί υποχρέωση αποζηµίωσης. Το 
υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επιπλέον εις ολόκληρον», δεν είναι αυτοτελής, αφού για 
την εφαρµογή της απαιτείται η προσφυγή σε άλλον κανόνα, που προβλέπει την 
υποχρέωση προς απoζηµίωση και στην προκειµένη περίπτωση στα πιο πάνω άρθρα 
914, 297, 298 Α.Κ. και 79 Ν. 5960/1933. Η διάταξη του άρθρου 71 αποβλέπει απλώς 
στον προσδιορισµό των προϋποθέσεων, κάτω από τις οποίες επιρρίπτεται στο νοµικό 
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πρόσωπο η ευθύνη για ζηµιoγόνo πράξη, που επιχειρήθηκε από τα όργανα του. Η 
ευθύνη των τελευταίων θεσπίζεται χωρίς την εφαρµογή του άρθρου 71, το δεύτερο 
εδάφιο του οποίου ετέθη για να µην υποτεθεί ότι η ευθύνη µεταβιβάζεται 
αποκλειστικά στο νοµικό πρόσωπο (ΑΠ 25/2000 Ελ∆νη 41.713, ΕφΘεσ 797/2004 
∆ΕΕ 4.1023 ΕφΑθ 6586/2000 Ελ∆νη 42.203). Έτσι επί εκδόσεως ακάλυπτης 
επιταγής στο όνοµα του νοµικού προσώπου, ο υπογράψας ως εκπρόσωπος του 
ευθύνεται και ο ίδιος από αδικοπραξία (ΑΠ 1536/2000,Ελ∆νη 42.1305, 
ΕφΘεσ797/2004, ΕφΑθ 4704/1999 Ελ∆νη 34.1365). Ειδικότερα, επί ανώνυµης 
εταιρίας, οι διοικούντες αυτήν (πρόεδρος, διευθύνων σύµβουλος ή άλλο µέλος του 
∆.Σ.) δεν έχουν µεν προσωπική υποχρέωση για τα χρέη τη εταιρίας, είναι όµως 
δυνατή η ευθύνη τους προσωπικά από αδικοπραξία κατά το άρθρο 914 επ. ΑΚ. 
∆ηλαδή η αρχή της µη ευθύνης των καταστατικών οργάνων ανώνυµης εταιρίας δεν 
ισχύει όταν υπάρχει πταίσµα αυτών από αδικοπραξία µε βάση τις γενικές αρχές (αρ. 
914 ΑΚ), οπότε υπάρχει στην περίπτωση αυτή ευθύνη τους (ΕφΘεσ 797/2004, ΕφΑθ 
7018/1998 Ελ∆νη 40.1139, ΕφΑθ 4704/1998 Ελ∆νη 39.1365).  
- Για την πληρότητα δε του δικογράφου της αγωγής, µε την οποία διώκεται η κατά τις 
περί αδικοπραξιών διατάξεις απoζηµίωση του κοµιστή µη πληρωθείσας, αν και 
νοµοτύπως και εµπροθέσµως εµφανισθείσας επιταγής απαιτείται κατ' άρθρο 216 
ΚΠολ∆ να διαλαµβάνεται σ' αυτό: 1) η έκδοση της επιταγής από τον εναγόµενο εν 
γνώσει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά τον 
χρόνο της έκδοσης ή της πληρωµής, 2) η ύπαρξη ζηµίας, 3) ο αιτιώδης σύνδεσµος 
µεταξύ ζηµίας και της παράνοµης ως άνω συµπεριφοράς του εκδότη και 4) η 
εµπρόθεσµη εµφάνιση αυτής προς πληρωµή όχι όµως και η βεβαίωση της µη 
πληρωµής µε ένα από τους υπαλλακτικώς αναφερόµενους στα άρθρα 40 Ν 5960/1933 
τρόπους (ΑΠ 1708/2005 Ελ∆νη 48.1672, ΑΠ 587/2002 Ελ∆νη 44.450, ΕφΑθ 
766/2006 Ελ∆νη 47.1107, ΕφΠειρ 109/2009 ∆ΕΕ 2010/78.452 ΕΕµπ∆ 2010/634).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 71, 297, 298, 914,  
ΚΠολ∆: 216, 270, 528, 
Νόµοι: 5960/1933,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου 
Αριθµός απόφασης: 6 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Λευκή επιταγή. Συµπλήρωση ατελούς επιταγής. Ένσταση πλαστογραφίας. Κακή 
πίστη κοµιστή της επιταγής. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
- Κατά τα άρθρα 1, 2 και 13 του Ν. 5960/1933, η επιταγή είναι έγκυρη, όταν περιέχει 
1) την ονοµασία επιταγή µέσα στο κείµενο, 2) την εντολή πληρωµής ορισµένου 
ποσού, 3) το όνοµα εκείνου που πρέπει να πληρώσει, 4) τον τόπο της πληρωµής, 5) 
τον χρόνο και τον τόπο εκδόσεως της επιταγής και 6) την υπογραφή αυτού, που την 
εκδίδει. Ο Ν. 5960/1933 δεν αναγνωρίζει ρητώς την λευκή επιταγή, πλην όµως από 
το άρθρο 13 αυτού συνάγεται ότι είναι δυνατό να υπάρξει ηθεληµένη έλλειψη ενός ή 
περισσοτέρων τυπικών στοιχείων της επιταγής, όπως συνήθως το ποσό της επιταγής ή 
η χρονολογία εκδόσεως αυτής, προκειµένου αυτά να συµπληρωθούν µεταγενεστέρως 
από τον λήπτη, δυνάµει συµφωνίας µεταξύ αυτού και του εκδότη, µε την οποία 
παρέχεται εξουσιοδότηση στον πρώτο να συµπληρωθούν τα εν λόγω στοιχεία κατά τα 
συµφωνηµένα. Εάν η συµπλήρωση των στοιχείων αυτών γίνει εναντίον των 
συµφωνηµένων, τότε η τυχόν αγωγή, που θα ασκηθεί από τον λήπτη της επιταγής 
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απορρίπτεται για τον λόγο τούτο, σε περίπτωση προβολής και ευδοκιµήσεως του 
ισχυρισµού του εναγοµένου εκδότη περί αντισυµβατικής συµπληρώσεως της 
επιταγής. Η συµπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων της λευκής επιταγής, ελλείψει 
αντιθέτου συµφωνίας, µπορεί να γίνει και από περαιτέρω κοµιστή, εκτός του αρχικού 
λήπτη, δοθέντος ότι επιτρέπεται η µεταβίβαση του δικαιώµατος προς συµπλήρωση σε 
κοµιστή µεταγενέστερο του αρχικού λήπτη. Κατά του περαιτέρω κοµιστή της 
επιταγής µπορεί να αντιταχθεί από τον εκδότη αυτής η ένσταση της αντισυµβατικής 
συµπληρώσεως των ελλειπόντων στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι απέκτησε τον 
τίτλο µε κακή πίστη ή διέπραξε κατά την απόκτηση του βαρύ πταίσµα. Η µη τήρηση 
της συµφωνίας συµπληρώσεως της λευκής επιταγής, που µπορεί να είναι και 
σιωπηρή, τεκµαιρόµενη µάλιστα σε περίπτωση που αφέθηκε σ΄ αυτή συγκεκριµένο 
κενό για να συµπληρωθεί αργότερα, δεν αποτελεί πλαστογράφηση της. Τέτοια 
πλαστογραφία υπάρχει εάν συµπληρωθεί ατελής επιταγή για την οποία δεν υπάρχει 
συγκεκριµένη έστω και σιωπηρή συµφωνία περί του τρόπου συµπληρώσεως της (ΑΠ 
839/1994 Ελ∆νη 1996.150, ΑΠ 799/1991 ΕΕµπ∆ 1992.251, ΑΠ 923/2002 ΧρΙ∆ 
2002.820, ΑΠ 179/1995 ∆ΕΕ 1996.64).  
- Όποιος κατ΄ άρθρο 463 ΚΠολ∆ προβάλλει ισχυρισµούς πλαστότητας εγγράφου 
είναι ταυτοχρόνως υποχρεωµένος να προσκοµίσει τα έγγραφα, τα οποία 
αποδεικνύουν την πλαστότητα και να αναφέρει ονοµαστικώς τους µάρτυρες και τα 
άλλα αποδεικτικά µέσα, άλλως οι ισχυρισµοί του είναι απαράδεκτοι. Εν αντιθέσει 
προς την ένσταση πλαστότητας, όπου κατονοµάζεται ο πλαστογράφος, η οποία 
προτείνεται προνοµιακώς σε κάθε στάση της δίκης µε αγωγή, ανακοπή ή ένσταση, αν 
η πλαστότητα δεν αποδίδεται σε ορισµένο πρόσωπο, τότε, όπως και επί απλής 
αµφισβήτησης γνησιότητας, πρέπει να προταθεί µόνον κατά τη συζήτηση, κατά την 
οποίαν προσκοµίζεται το έγγραφο (464 ΚΠολ∆) και όχι σε µεταγενέστερη συζήτηση, 
εκτός εάν κατονοµασθεί πλαστογράφος, οπότε η ένσταση αναλαµβάνει τον 
προνοµιακό της χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, όµως, κατ΄ άρθρο 463 ΚΠολ∆ η 
πλαστότητα πρέπει να προποδεικνύεται, ήτοι ο προσβάλλων έγγραφο ως πλαστό µε 
ένσταση, για το παραδεκτό της ένστασής του, οφείλει σε αυτό να κατονοµάσει τους 
µάρτυρες και να επικαλεσθεί τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την πλαστότητα, 
άλλως η ένσταση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η επίκληση των εγγράφων και η 
ονοµαστική αναφορά των µαρτύρων πρέπει να γίνει κατά την προβολή της ένστασης 
και όχι µεταγενέστερα κατά την προσήκουσα ενώπιον του δικάζοντος δικαστηρίου 
διαδικασία. Το άρθρον 463 ΚΠολ∆ είναι εντεταγµένο στο κεφάλαιο της απόδειξης 
και συνιστά, εν όψει και της θέσης του στον ΚΠολ∆, παρά την γενική του διατύπωση, 
εικόνα της αποδεικτικής µόνο διαδικασίας. Προϋποθέτει, δηλαδή, εκκρεµή δίκη, 
ενώπιον της οποίας προσκοµίστηκε ως αποδεικτικό µέσο ένα έγγραφο, το οποίον 
προσβάλλεται ήδη κατ΄ ένσταση ως πλαστό. Εποµένως ο περιορισµός, τον οποίον 
τάσσει, δεν ανάγεται στο ουσιαστικό δικαίωµα της κηρύξεως εγγράφου ως πλαστού. 
Για το λόγο αυτόν η προβλεποµένη από την διάταξη αυτήν υποχρέωση έχει 
εφαρµογή, µόνον όταν ο ισχυρισµός της πλαστότητας προβάλλεται κατ΄ ένσταση ή µε 
παρεµπίπτουσα αγωγή (ΟλΑΠ 23/1999 Ελ∆νη 2000.29), όχι δε και όταν η 
πλαστότητα του εγγράφου προτείνεται µε κύρια αυτοτελή αγωγή ή και µε ανακοπή, η 
οποία αποτελεί εισαγωγικό αυτοτελούς δίκης δικόγραφο, αφού κατ΄ άρθρον 585 παρ. 
1 ΚΠολ∆ οι διατάξεις για την άσκηση της αγωγής, την εισαγωγή της προς συζήτησιν 
και την συζήτηση στο ακροατήριο εφαρµόζονται και στην ανακοπή (ΑΠ 922/2002 
Ελ∆νη 44.1352, ΕφΑθ 8102/2007, ∆ΕΕ 2008.846, Αρµ 2008.911). 
- Από τα άρθρα 1, 2, 22 και 28 του Ν. 5960/1933 προκύπτει ότι η ενοχή από την 
επιταγή είναι αναιτιώδης και ο δικαιούχος από την τραπεζική επιταγή που επιδιώκει 
την είσπραξη της δεν είναι υποχρεωµένος να επικαλεσθεί και να αποδείξει την 
ύπαρξη νόµιµης και έγκυρης αιτίας, για την οποία εκδόθηκε ο τίτλος αυτός. Ο 
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οφειλέτης από την επιταγή, όταν ενάγεται από τον λήπτη ή από τον κοµιστή αυτής ή 
όταν διατάσσεται, κατόπιν διαταγής πληρωµής, να καταβάλει σ΄ αυτόν το ποσό της 
επιταγής, δικαιούται να προτείνει, εφόσον επικαλεσθεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 
22 του άνω νόµου, την έλλειψη υποκείµενης αιτίας ή την ελαττωµατικότητα αυτής, 
βαρυνόµενος µε την απόδειξη της. Η ελαττωµατική δηλαδή βασική σχέση δεν επιδρά 
στο κύρος της υποχρεώσεως από την επιταγή, γεννά όµως απαίτηση για απόδοση του 
αδικαιολόγητου πλουτισµού η οποία µπορεί να προβληθεί µε την ανακοπή κατά της 
διαταγής πληρωµής που εκδόθηκε µε βάση την επιταγή (άρθρα 632 επ. ΚΠολ∆). Με 
την ανακοπή αυτήν, ειδικότερα, ο εκδότης της επιταγής µπορεί ν΄ αντιτάξει το 
γεγονός ότι ο καθού η ανακοπή κοµιστής της επιταγής απέκτησε περιουσιακό 
στοιχείο, µε το οποίο πλούτισε αδικαιολόγητα σε βάρος του και να αντισταθεί στην 
ενάσκηση του από την επιταγή δικαιώµατος. Εάν όµως ο κοµιστής της επιταγής, µετά 
του οποίου υφίσταται η ελαττωµατική βασική σχέση, µεταβίβασε αυτή προς τρίτον 
µε οπισθογράφηση, τότε την ανωτέρω ένσταση µπορεί να την προτείνει ο υπόχρεος 
από την επιταγή εκδότης κατά του νέου κοµιστή, ο οποίος εξέδωσε τη διαταγή 
πληρωµής, µόνο εάν ο τελευταίος κατά τον χρόνο κτήσεως της επιταγής γνώριζε την 
ύπαρξη της ανωτέρω ενστάσεως κατά του προηγούµενου κοµιστή του τίτλου και 
ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη, γνώριζε δηλαδή κατά την απόκτηση της επιταγής 
ότι µε τη µεταβίβαση της προς αυτόν είναι δυνατό να µαταιωθεί η προβολή της 
ενστάσεως και να επιτευχθεί έτσι η πληρωµή του τίτλου, η οποία χωρίς τη 
µεταβίβαση αυτή δεν θα επιτυγχανόταν (ΑΠ 1128/1994 Ελ∆νη 1996.646, ΑΠ 482/90 
ΝοΒ 39.923, ΕφΑθ 8060/99 Ελ∆νη 41.491). Για να είναι δυνατή λοιπόν η προβολή 
της ένστασης αυτής µε απαλλακτική ενέργεια, θα πρέπει ο τρίτος κοµιστής να είναι 
κακόπιστος. Η κακή πίστη έχει εξειδικευµένο περιεχόµενο, απαρτίζεται δε 
συγκεκριµένα από δύο στοιχεία, που είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συνυπάρχουν για 
να συγκροτηθεί η ζητούµενη έννοια. Ειδικότερα απαιτείται α΄) ο κοµιστής να γνώριζε 
κατά το 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 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 και ότι επιτυγχάνεται έτσι η πληρωµή του τίτλου, η 
οποία χωρίς τη µεταβίβαση του προς αυτόν δε θα επιτυγχανόταν. Για να 
πραγµατοποιηθεί το περιεχόµενο του στοιχείου αυτού, δεν αρκεί απλή πιθανολόγηση 
της βλάβης, αλλά πρέπει να υπάρχει συνείδηση βλάβης, δηλαδή γνώση του δυνατού 
της βλάβης (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 (ΕφΑθ 446/99 Ελ∆νη 40.1137).  
- Η διάταξη του άρθρο 281 του ΑΚ, η οποία απαγορεύει την άσκηση δικαιώµατος 
όταν αυτή υπερβαίνει τα στη διάταξη αυτή αναφερόµενα όρια, έχει εφαρµογή, όταν 
πρόκειται περί ασκήσεως του δικαιώµατος από τον δικαιούχο του, όχι δε και όταν ο 
διάδικος αρνείται απλά ή αιτιολογηµένα να δεχθεί την ύπαρξη ή άσκηση δικαιώµατος 
του αντιδίκου του (ΑΠ 950/1989 Ελ∆νη 1999.77).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 904, 914,  
ΚΠολ∆: 216, 463, 464, 585, 632, 635 επ.,  
ΠΚ: 386,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 2, 13, 22, 28,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 3729 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Προσωπική κράτηση. Ευθύνη οµορρύθµων 
εταίρων. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, κατά την οποία όποιος ζηµιώνει άλλον 
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, κατά το οποίο τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες σ' αυτό ποινές 
εκείνος που µε πρόθεση εκδίδει επιταγή χωρίς να έχει τα αντίστοιχα διαθέσιµα 
κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο της έκδοσης 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 επ. ΑΚ, προκύπτει ότι, εκείνος που εκδίδει ακάλυπτη 
επιταγή, ζηµιώνοντας έτσι παράνοµα και υπαίτια άλλον, υποχρεούται να τον 
αποζηµιώσει. Η αξίωση προς αποζηµίωση από τα άρθρο 914 επ. ΑΚ, συρρέει µε την 
αξίωση από την επιταγή των άρθρων 40-47 του Ν. 5960/1933 και απόκειται στο 
δικαιούχο να ασκήσει αυτήν που προκρίνει. ∆ικαιούχος της αποζηµίωσης είναι όχι 
µόνο ο κοµιστής της επιταγής κατά το χρόνο της εµφάνισης 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 απότοκη της παράνοµης συµπεριφοράς 
του εκδότη και τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια µε αυτήν.  
- Από άποψη εννόµου συµφέροντος, εκείνος που δικαιούται αποζηµίωση από την 
παραπάνω αδικοπραξία, νοµιµοποιείται στην έγερση σχετικής αγωγής ακόµη και 
στην περίπτωση που έχει εφοδιασθεί µε εκτελεστό τίτλο, όπως διαταγή πληρωµής ή 
δικαστική απόφαση µε βάση την αξίωση από την επιταγή, εφόσον µε την έγερση 
αγωγής ζητεί και µπορεί να επιτύχει την προσωπική κράτηση του υπόχρεου.  
- Με βάση το άρθρο 1047 παρ. 1 εδ. α' ΚΠολ∆, µε την άσκηση αξίωσης αποζηµίωσης 
από αδικοπραξία, παρέχεται στον κοµιστή της ακάλυπτης επιταγής, η ευχέρεια να 
ζητήσει και την απαγγελία προσωπικής κράτησης κατά του εναγοµένου εκδότη της 
ακάλυπτης επιταγής. Εφόσον αποδειχθεί δε η αδικοπραξία, στην κρίση του 
∆ικαστηρίου της ουσίας εναπόκειται να διατάξει ή όχι την προσωπική κράτηση. 
Εποµένως για το ορισµένο του αιτήµατος της επιβολής προσωπικής κράτησης, δεν 
απαιτείται καν η αναφορά των στοιχείων εκείνων που σχετίζονται µε το πρόσωπο του 
εναγοµένου ή την οικονοµική του δυνατότητα, από τα οποία προκύπτει το αναγκαίο 
της επιβολής της. 
- Στην περίπτωση άσκησης της αξίωσης αποζηµίωσης, η οποία στηρίζεται σε 
αδικοπραξία, τόκοι οφείλονται από τη -µετά από όχληση - υπερηµερία του 
εναγοµένου, άλλως από την επίδοση της αγωγής και όχι από την εµφάνιση της 
επιταγής. ∆εν εφαρµόζεται δηλαδή η διάταξη του άρθρου 45 αριθ. 2 του ν. 5960/1933 
περί επιταγής, για οφειλή τόκων από την ηµέρα εµφάνισης της επιταγής, διότι αυτή η 
διάταξη ισχύει µόνο όταν ασκείται αξίωση από επιταγή και όχι από αδικοπραξία 
(ΕφΑΘ 6847/2007 ΤΝΠ Νόµος, ∆ΕΕ 2008.345, ΕφΛαρ 63/2007 ΤΝΠ ∆ΣΑ, ΕφΠειρ 
601/2002 ΤΝΠ Νόµος, ΠειρΝοµ 2002. 436, ΕφΠειρ 665/1999 ΤΝΠ Νόµος, Ελ∆νη 
2000. 491, Ι. Μάρκου ∆ίκαιο επιταγής, σελ. 310).  
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- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 71 ΑΚ, το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για 
τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή 
η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και 
δηµιουργεί υποχρέωση αποζηµίωσης. Στην περίπτωση αυτή ευθύνεται επιπλέον εις 
ολοκληρον µε το νοµικό πρόσωπο και το υπαίτιο όργανο αυτού. ∆ηλαδή, το 
καταστατικό όργανο έχει πρόσθετη µετά του νοµικού προσώπου υποχρέωση, 
ανεξάρτητη, όµως, αυτής του νοµικού προσώπου. Έτσι, σε περίπτωση έκδοσης 
ακάλυπτης επιταγής από νοµικό πρόσωπο, υπόχρεος σε αποκατάσταση της σχετικής 
ζηµίας του κοµιστή της είναι (επιπλέον του νοµικού προσώπου) και ο νόµιµος 
εκπρόσωπος αυτού, που υπέγραψε την επιταγή, εν γνώσει της µη ύπαρξης 
αντικρίσµατος κατά τον χρόνο της έκδοσης ή της πληρωµής.  
- Όσον αφορά την ευθύνη των οµορρύθµων εταίρων για τα χρέη της (οµόρρυθµης ή 
της ετερόρρυθµης) εταιρείας στην οποία συµµετέχουν, αυτή από το συνδυασµό των 
διατάξεων των άρθρων 22, 23 παρ. 1 ΕµπΝ, 29 ΕισΝΑΚ και 481 ΑΚ (εκ των οποίων 
η πρώτη είναι αναγκαστικού δικαίου), προκύπτει ότι είναι προσωπική, απεριόριστη 
και εις ολόκληρον. ∆ηλαδή οι οµόρρυθµοι εταίροι ευθύνονται ως πρωτοφειλέτες και 
όχι ως εγγυητές, µε υπέγγυα ολόκληρη την ατοµική τους περιουσία και είναι δυνατό 
να εναχθούν κατ' επιλογή του δανειστή για την καταβολή ολόκληρης της εταιρικής 
οφειλής και όχι σύµµετρα - ανάλογα µε την εταιρική τους µερίδα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 71, 297, 298, 346, 481, 914, 
ΚΠολ∆: 907, 908, 1047, 1049, 
ΕµπΝ: 22, 23, 
ΕισΝΑΚ: 29, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 28, 29, 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου 
Αριθµός απόφασης: 88 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επιταγή ευκολίας. Κακοπιστία κοµιστή. Ατελής επιταγή. Ένσταση πλαστογραφίας. 
Έλεγχος παραστατικών από Τράπεζα σχετικά µε την υποκείµενη αιτία έκδοσης της 
επιταγής. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής», τα εξ΄ επιταγής 
εναγόµενα πρόσωπα δύνανται να αντιτάξωσι κατά του κοµιστού τας ενστάσεις τας 
στηριζοµένας επί των προσωπικών σχέσεων αυτών µετά του εκδότου ή των 
προηγουµένων κοµιστών, µόνον εάν ο κοµιστής, κατά την κτήσιν της επιταγής 
ενήργησεν εν γνώσει προς βλάβην του οφειλέτου». Από τη διάταξη αυτή, η οποία 
εκφράζει το αναιτιώδες της εκ της επιταγής ενοχής και κυρίως το µη αντιτάξιµο των 
προσωπικών ενστάσεων, συνάγεται ότι προϋπόθεση της προβολής από τον εκδότη ή 
προηγούµενο οπισθογράφο κάποιας ένστασης στηριζόµενης στις προσωπικές σχέσεις 
αυτού µε τον εκδότη ή προηγούµενους οπισθογράφους, είναι να γνωρίζει ο κοµιστής, 
κατά το χρόνο απόκτησης της επιταγής, την ύπαρξη της ένστασης και ότι µε την προς 
αυτόν µεταβίβαση της επιταγής επιτυγχάνεται η είσπραξη της εξ΄ αυτού απαίτησης η 
οποία διαφορετικά θα ήταν αδύνατη (ΕφΑθ 6222/2008, Ελ∆νη 50, 863). Τέτοια 
ένσταση είναι και η ένσταση περί επιταγής ευκολίας, της οποίας το περιεχόµενο 
συνίσταται στο ότι ουδεµία έννοµη σχέση υπήρξε µεταξύ του εκδότη και του λήπτη 
της επιταγής, που να δικαιολογεί την έκδοση της, κατά δε την πρόθεση αµφοτέρων, η 
έκδοση της επιταγής έγινε για την εξυπηρέτηση του λήπτη ή του κοµιστή, ώστε να 
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φανεί φερέγγυος έναντι τρίτων (ΕφΛαρ 428/2010, ΕφΛαρ 434/2010, ΕφΑθ 
6519/2009 δηµ. Νόµος, ΕφΑθ 492/2006 Ελ∆νη 48.282, 1324/2000 Ελ∆νη 41.1392, 
Εφ Ιω 280/2004, Ελ∆νη 47.249). Μόνη η γνώση της ύπαρξης τέτοιας ένστασης - της 
οποίας κρίσιµος χρόνος είναι αυτός της απόκτησης της επιταγής χωρίς να βλάπτει η 
τυχούσα επιγενόµενη γνώση του κοµιστή - δεν αρκεί αλλά συµπλεκτικώς απαιτείται 
να ενεργεί ο κοµιστής προς τον σκοπό πληρωµής της επιταγής και µαταίωσης της 
ένστασης την οποία θα εδικαιούτο να προβάλει κατά του προηγούµενου 
οπισθογράφου ο εκδότης (ΑΠ 155/1999, ΕΕµΠ∆ Ν΄538, Εφ. Αθ. 2009/2009, Ελ∆νη 
51.150). Άλλωστε, από τη λεκτική διατύπωση της διάταξης «εν γνώσει» προς βλάβη, 
συνάγεται ότι υποκειµενικά απαιτείται δόλος του κοµιστή και δη άµεσος, ενώ από 
την πρόθεση «προς», συνάγεται ότι απαιτείται επιδίωξη βλάβης του οφειλέτη της 
επιταγής. Άρα, αν ο κοµιστής κατά την κτήση του τίτλου, επέδειξε αµέλεια, έστω και 
βαριά (330 εδ. β΄ ΑΚ), έτσι ώστε να όφειλε να γνωρίζει την ύπαρξη και το 
περιεχόµενο της προσωπικής ένστασης (υπαίτια άγνοια), δεν στοιχειοθετείται το 
στοιχείο της κακοπιστίας του άρθρου 22 του Ν. 5960/1933 και συνεπώς δεν 
κάµπτεται ο κανόνας του απροβλήτου των προσωπικών ενστάσεων έναντι του καλής 
πίστης κοµιστή της επιταγής. Είναι διαφορετικό ζήτηµα η γνώση του κοµιστή 
(ισοδυναµούσα µε πλήρη βεβαιότητα), από την υπαίτια άγνοια (αµέλεια), δηλαδή το 
καθήκον πληροφόρησης της ύπαρξης και του περιεχοµένου της προσωπικής 
ένστασης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής», «εάν η επιταγή, 
ατελής κατά την έκδοσιν, συνεπληρώθη εναντίον των γενοµένων συµφωνιών, η µη 
τήρηση των συµφωνιών τούτων δύναται να αντιταχθή κατά του κοµιστού µόνον, εάν 
ούτος απέκτησε την επιταγήν κακή τη πίστει ή εάν κατά την κτήσιν αυτής διέπραξε 
βαρύ πταίσµα». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η επιταγή µπορεί να τεθεί σε 
κυκλοφορία φέρουσα 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. Η µη τήρηση της συµφωνίας αυτής για 
συµπλήρωση της λευκής επιταγής δεν αποτελεί πλαστογράφηση αυτής. Τέτοια 
υπάρχει εάν συµπληρωθεί ατελής επιταγή, για την οποία δεν υπάρχει συµφωνία για 
τη συµπλήρωση της (ΑΠ 923/2002 Ελ∆νη 2003.1319, ΑΠ 839/1994 Ελ∆νη 
1996.151).  
- Κατά το άρθρο 463 ΚΠολ∆, όποιος προβάλλει ισχυρισµούς για πλαστότητα 
εγγράφου είναι ταυτόχρονα υποχρεωµένος να προσκοµίσει τα έγγραφα που 
αποδεικνύουν την πλαστότητα και να αναφέρει ονοµαστικά τους µάρτυρες και τα 
άλλα αποδεικτικά µέσα, αλλιώς οι ισχυρισµοί του είναι απαράδεκτοι. Το άρθρο αυτό 
είναι εντεταγµένο στο κεφάλαιο της απόδειξης και συνιστά, ενόψει και της θέσης του 
στον ΚΠολ∆, παρά τη γενική του διατύπωση, κανόνα της αποδεικτικής µόνο 
διαδικασίας. Προϋποθέτει δηλαδή εκκρεµή δίκη, ενώπιον της οποίας προσκοµίσθηκε 
ως αποδεικτικό µέσο ένα έγγραφο που προσβάλλεται ήδη κατ΄ ένσταση ως πλαστό. 
Εποµένως, ο περιορισµός που τάσσει δεν ανάγεται στο ουσιαστικό δικαίωµα της 
κήρυξης εγγράφου ως πλαστού. Για το λόγο αυτό η προβλεποµένη από τη διάταξη 
αυτή υποχρέωση έχει εφαρµογή µόνο όταν ο ισχυρισµός της πλαστότητας 
προβάλλεται κατ΄ ένσταση ή µε παρεµπίπτουσα αγωγή, όχι δε και όταν η πλαστότητα 
του εγγράφου προτείνεται µε κύρια αυτοτελή αγωγή, αλλά και µε ανακοπή που 
αποτελεί εισαγωγικό δικόγραφο αυτοτελούς δίκης, αφού σύµφωνα µε το άρθρο 585 
παρ. 1 του ΚΠολ∆ οι διατάξεις για την άσκηση της αγωγής, την εισαγωγή της για 
συζήτηση και τη συζήτηση στο ακροατήριο εφαρµόζονται και στην ανακοπή (ΟλΑΠ 
23/1999 Ελ∆νη 2000.29, ΑΠ 93/2006 ΕΕµπ∆ 2006.354, ΑΠ 922/2002 Ελ∆νη 
2003.1352). Για την υποβολή της παραπάνω ένστασης από πληρεξούσιο δικηγόρο 
απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα, η έλλειψη της οποίας αναπληρώνεται µε την 
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έγκριση του ενισταµένου, που µπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή και να συνάγεται από 
την αυτοπρόσωπη εµφάνιση του στο ακροατήριο, µε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του 
(ΕφΘεσ 2183/1999 ΑρχΝ 2001.1375, ΕφΠειρ955/1996 ΕΕµπ∆ 1997.71, ΜονΠρΘεσ 
24184/2002 ΝοΒ 2003.82).  
- Πλην όµως, το ότι οφείλει η καθής η ανακοπή να ζητήσει παραστατικά έγγραφα τα 
οποία να αποδεικνύουν την ύπαρξη ή µη συναλλαγής µεταξύ του εκδότη και του 
λήπτη µίας επιταγής, από νοµική άποψη δε συνιστά θετική γνώση, αλλά ενδεχοµένως 
υπαίτια άγνοια, η οποία ισοδυναµεί µε αµέλεια. Όπως όµως προαναφέρθηκε και στη 
µείζονα σκέψη της παρούσας, για την προβολή προσωπικής ένστασης έναντι τρίτου 
κοµιστή εξ΄ οπισθογραφήσεως, δεν αρκεί η όποια απρόσεκτη ή αµελής συµπεριφορά, 
αλλά προαπαιτείται το στοιχείο του δόλου, ήτοι της γνώσης της ύπαρξης και του 
περιεχοµένου της προσωπικής ένστασης και επιπρόσθετα της επιδίωξης βλάβης. 
Άλλωστε, ούτε και αµελής συµπεριφορά υφίσταται εκ µέρους της καθής µε την µη 
συµµόρφωση προς τις σχετικές εγκυκλίους των τραπεζών περί προσκοµιδής 
τιµολογίων ή άλλων στοιχείων, από τα οποία θα αποδεικνύεται εµπορική συναλλαγή, 
µε την οποία συνδέονται οι προηγούµενοι υπογραφείς της επιταγής. Και τούτο διότι η 
ως άνω υποχρέωση δεν επιβάλλεται πάντοτε, αλλά µόνο όποτε τα καταστήµατα της 
τράπεζας το κρίνουν αναγκαίο. Πέραν τούτου, οποιαδήποτε εγκύκλιος ή τραπεζική 
πρακτική έχει σχέση µε την εσωτερική λειτουργία των διαφόρων καταστηµάτων της 
τράπεζας και δεν έχει ισχύ νόµου, µε αποτέλεσµα να µη γεννώνται δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις από αυτές (ΕφΑθ 2009/2009). Άλλωστε προς προστασία της 
κυκλοφορικής ικανότητας της επιταγής ο νοµοθέτης (άρθρο 19 Ν. 5960/1933) 
αρκείται για την ενεργητική νοµιµοποίηση του κοµιστή εξ΄ οπισθογραφήσεως την 
ύπαρξη δύο άκρως τυπικών και εξωτερικών στοιχείων (τυπική νοµιµοποίηση), ήτοι α) 
κατοχή του τίτλου και β) αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων. ∆εν υποχρεούται ο 
εκάστοτε κοµιστής να ελέγχει τις εσωτερικές σχέσεις, ήτοι να ανατρέχει στις 
υποκείµενες σχέσεις των αξιόγραφων. ∆ιαφορετικά δεν θα πρόκειται για εις διαταγήν 
αξιόγραφα, των οποίων βασικό γνώρισµα αποτελεί ο αποκλεισµός των προσωπικών 
ενστάσεων (άρθρο 22 του Ν. 5960/33). Αν κάθε φορά «χρεώνεται» κακοπιστία στον 
εκάστοτε κοµιστή του εις διαταγήν τίτλου, επειδή δεν ανατρέχει στις υποκείµενες 
σχέσεις των υπογραφέων, τότε η επιταγή µετατρέπεται υπόρρητα σε ονοµαστικό 
αξιόγραφο, ενώ µοναδικός (νόµιµος) τρόπος για να συµβεί κάτι τέτοιο (µε την βασική 
συνέπεια της απεριόριστης προβολής ενστάσεων έναντι του νέου δικαιούχου 
εκδοχέα- 463 ΑΚ) είναι η θέση επί του τίτλου της αρνητικής ρήτρας «ουχί εις 
διαταγήν» (άρθρο 5 εδ. β Ν. 5960/1933). Στη συντριπτική πλειοψηφία όµως των 
επιταγών οι οποίες κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά (όπως άλλωστε και στις 
επίδικες) δεν αναγράφεται τέτοια είδους ρήτρα αλλά αντίθετα οι επιταγές 
µεταβιβάζονται στα πιστωτικά ιδρύµατα λόγω ενεχυρικής οπισθογράφησης, οπότε 
δεν µπορεί να επιβάλλεται σε αυτά (όπως άλλωστε και σε κάθε κοµιστή εξ΄ 
οπισθογραφήσεως) η υποχρέωση ελέγχου των υποκείµενων σχέσεων. Μόνο όταν 
συντρέχει το στοιχείο της κακής πίστης, όπως η έννοια της προσδιορίζεται µε 
αυστηρά κριτήρια στο άρθρο 22 του Ν. 5960/1933, δύναται ο οφειλέτης εκ του τίτλου 
να «ανασύρει» την υποκείµενη σχέση, µε την προβολή σχετικής ένστασης. Γενική και 
αόριστη υποχρέωση του κοµιστή εξ΄ οπισθογραφήσεως να ανατρέχει στην 
υποκείµενη αιτία έκδοσης ή οπισθογράφησης µιας επιταγής δεν υπάρχει και δεν 
µπορεί να υπάρχει µε βάση το ισχύον αξιογραφικό δίκαιο, το οποίο χαρακτηρίζει η 
ταχύτητα, η ευελιξία και η τυπικότητα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 330, 
ΚΠολ∆: 460, 461, 585, 632, 635, 636, 463, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 22,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 735 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επιταγή ευκολίας. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η ενοχή από την επιταγή είναι αναιτιώδης, µε την έννοια ότι η αιτία η οποία έδωσε 
αφορµή στην έκδοσή της δεν αποτελεί, κατ' αρχήν προϋπόθεση του κύρους της. 
Όµως, ο οφειλέτης από επιταγή και ειδικά ο εκδότης µπορεί, όπως σε κάθε περίπτωση 
αναιτιώδους δικαιοπραξίας, να αποκαλύψει την αιτιώδη σχέση (υποκείµενη αιτία), η 
οποία τον συνδέει µε το λήπτη που ενασκεί την απαίτηση από την επιταγή, 
αντιτάσσοντας εναντίον του την ένσταση ότι δεν υπάρχει αιτία για την έκδοση της µε 
την ευρεία έννοια, δηλαδή είτε διότι η αιτία είναι παράνοµη ή ανήθικη, είτε διότι 
αυτή έληξε ή δεν επακολούθησε ή δεν υπήρχε καθόλου αιτία από την αρχή κατά την 
έκδοση της συναλλαγµατικής, καθώς και το τυχόν ελάττωµα της αιτιώδους σχέσεως, 
οπότε, εάν αποδειχθεί η ένσταση αυτή καθίσταται ανενεργός η αξίωση από τη 
συναλλαγµατική (ΑΠ 896/2006). 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 της, ενώ κατά την πρόθεση αµφοτέρων η έκδοση της επιταγής δεν πρόκειται 
να δηµιουργήσει πράγµατι νοµικό δεσµό µεταξύ των προσώπων αυτών, διότι ο 
σκοπός, στον οποίο απέβλεψαν, ήταν η απόκτηση (από το λήπτη) δυνατότητας 
πίστωσης έναντι τρίτων προσώπων. Υπό την έννοια αυτή υπάρχει έκδοση επιταγής 
ευκολίας (δηλαδή επιταγής χωρίς την ύπαρξη ορισµένης έννοµης σχέσης ή 
οικονοµικού αντισταθµίσµατος), όταν εκδίδεται απλώς και µόνο για την εξυπηρέτηση 
του λήπτη της επιταγής (ή και άλλου περαιτέρω κατόχου αυτής λ.χ. του πρώτου 
κοµιστή), έτσι ώστε να φανεί αυτός ως φερέγγυος για να δανειστεί το ποσό της 
επιταγής από τρίτον, χωρίς να υπάρχει µεταξύ των µερών οποιαδήποτε έννοµη σχέση 
και αιτία που δικαιολογεί την παράδοση της επιταγής. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 904 εδ. 1 ΑΚ, "όποιος έγινε πλουσιότερος 
χωρίς νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου, έχει υποχρέωση να 
αποδώσει την ωφέλεια. Η υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε περίπτωση παροχής 
αχρεώστητως ή παροχής για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε η αιτία παράνοµη ή 
ανήθικη". Περίπτωση παροχής για αιτία που δεν επακολούθησε συνιστά και εκείνη, 
κατά την οποία προκαταβάλλεται από τον αγοραστή το τίµηµα για την πώληση στο 
µέλλον πραγµάτων εκ µέρους του λήπτη (πωλητή) και ο τελευταίος, παρότι έλαβε την 
προκαταβολή του µελλοντικού τιµήµατος, δεν προβαίνει στην πώληση και 
µεταβίβαση των πραγµάτων. Επειδή η προκαταβολή δόθηκε υπό τη (νοµική) αίρεση 
της δηµιουργίας στο µέλλον ενοχής, η προκαταβολή σε περίπτωση µη πλήρωσης της 
αίρεσης αναζητείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 904 επ. ΑΚ και, αν γι' αυτήν 
εκδόθηκε επιταγή, ο εκδότης αυτής (αγοραστής) µπορεί κατά τα προαναφερόµενα να 
αποκαλύψει την αιτιώδη σχέση (υποκείµενη αιτία), η οποία τον συνδέει µε το λήπτη 
που ενασκεί την απαίτηση από την επιταγή, αντιτάσσοντας εναντίον, του την ένσταση 
ότι δεν υπάρχει πλέον αιτία για την έκδοση της διότι δεν ακολούθησε η πώληση που 
ήταν η αιτία εκδόσεως της επιταγής. Η τελευταία ένσταση είναι εντελώς διαφορετική 
από την πρώτη που αναφέρεται στην επιταγή ευκολίας, γιατί κάθε µία θεµελιώνεται 
σε αυτοτελή ιστορική και νοµική βάση.  
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- Ο λόγος αναίρεσης του αριθ. 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ 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, 
ανακοπής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή λόγου έφεσης όχι δε οι 
αιτιολογηµένες αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την 
εκτίµηση των αποδείξεων αλλά ούτε και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο 
ισχυρισµοί. (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 1933/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 731, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1841 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
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 
πράξεως 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. 1325/1972, 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 δηµόσιου, αλλά και του ιδιωτικού 
συµφέροντος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 και επ. 
του ΑΚ, προκύπτει, ότι εκείνος που εκδίδει ακάλυπτη επιταγή, ζηµιώνοντας έτσι 
παράνοµα και υπαίτια άλλον, υποχρεούται να τον αποζηµιώσει. Η αξίωση προς 
αποζηµίωση από τα άρθρο 914 και επ. ΑΚ συρρέει µε την αξίωση από την επιταγή 
από τα άρθρα 40-47 του Ν. 5960/1933 και απόκειται στο δικαιούχο να ασκήσει αυτήν 
που προκρίνει. ∆ικαιούχος της αποζηµιώσεως είναι όχι µόνο ο κοµιστής της επιταγής 
κατά το χρόνο της εµφανίσεως 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 άλλο 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, 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 
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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.). Τέλος, 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 το 
σκοπό του νόµου, αφού έτσι ωφελείται 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 23/2007). Εξάλλου, για τη 
θεµελίωση αυτής της αγωγής από αδικοπραξία αρκεί ο ενάγων να επικαλεσθεί ότι ο 
εκδότης εναγόµενος εξέδωσε την επιταγή αυτή δόλια, δηλαδή ενώ γνώριζε ότι δεν 
είχε αντίστοιχα µε την αξία της διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά το 
χρόνο εκδόσεως και πληρωµής και ότι η επιταγή αυτή εµφανίσθηκε προς πληρωµή 
µέσα στην οκταήµερη προθεσµία µε αφετηρία την αναγραφόµενη επί του σώµατος 
αυτής ηµεροχρονολογία εκδόσεως της. Επί εκδόσεως δε ακάλυπτης επιταγής από 
νοµικό πρόσωπο ποινικώς υπεύθυνος υπό τους όρους του άρθρου 79 του ν. 
5960/1933 και, άρα, αυτοτελώς υπόχρεος σε αποζηµίωση κατά τα άρθρα 71 εδ. β' , 
914, 297 και 298 ΑΚ είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο την εξέδωσε είτε υπό την 
ιδιότητα του καταστατικού οργάνου του νοµικού προσώπου, είτε έχοντας τη σχετική 
εξουσία αντιπροσωπεύσεώς του, είτε εµφανιζόµενο ότι έχει την ανωτέρω ιδιότητα ή 
εξουσία. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παρα βιάζεται, 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 
απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας, ή έννοιας 
περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή 
(ΟλΑΠ 7/2006, Ολ.ΑΠ 4/2005). Με τον λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα 
σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των 
ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της 
ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κλπ, ορθώς 
απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε 
δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27 και 28/ 1998).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 71, 297, 298, 914, 1255, 
ΚΠολ∆: 321, 518, 553, 559 αριθ. 1, 564,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 40 - 47, 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 731, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 1220 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕ. Περιεχόµενο της 
απόφασης επί της Έφεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 79 του Ν. 5960/1933, 297, 298 και 
914 ΑΚ συνάγεται ότι ο εκδίδων επιταγή σε διαταγή, έστω και µεταχρονολογηµένης, 
καίτοι γνωρίζει ότι δεν έχει διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα, ζηµιώνει 
τον κοµιστή από τη µη πληρωµή αυτής κατά την εµφάνισή της, υπαιτίως και παρά το 
νόµο, ήτοι κατά παράβαση της πρώτης των ως άνω διατάξεων (79 του Ν. 5960/1933). 
Συνεπώς δηµιουργείται σε βάρος του αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζηµίωση του 
κοµιστή, αφού η διάταξη του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933 έχει θεσπιστεί για την 
προστασία όχι µόνο του δηµοσίου συµφέροντος, αλλά και του ατοµικού συµφέροντος 
του δικαιούχου της επιταγής (ΑΠ 1536/2000, ΑΠ 281/2003, ΑΠ 1262/1993 Ελ∆νη 
36.157, ΕφΠειρ 131/2004, ΕφΠειρ 665/1999 Ελ∆νη 41.491). Εξάλλου, από το άρθρο 
71 του ΑΚ προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις 
παραλείψεις των οργάνων που κατά τα άρθρα 65, 67 και 68 ΑΚ, το αντιπροσωπεύουν 
και εκφράζουν τη βούληση του, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έλαβε χώρα κατά την 
άσκηση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και παράγει υποχρέωση προς 
αποζηµίωση. Στην περίπτωση δε, που η πράξη ή η παράλειψη του αρµοδίου οργάνου 
είναι υπαίτια και παράγει υποχρέωση αποζηµιώσεως για τον πράξαντα ή παραλίποντα 
ευθύνεται και αυτός εις ολόκληρο µε το νοµικό πρόσωπο (ΑΠ 1536/2000, ΑΠ 
1265/1980 ΝοΒ 29.554, ΕφΠειρ 131/2004). Ειδικότερα, στην εταιρία περιορισµένης 
ευθύνης ο διαχειριστής της δεν έχει µεν, προσωπική ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας, 
είναι όµως δυνατή η ευθύνη του από αδικοπραξία, κατά τα άρθρα 914 ΑΚ. Η αρχή 
δηλαδή της µη ευθύνης των διοικητών ΑΕ και των διαχειριστών ΕΠΕ δεν ισχύει, 
όταν υπάρχει πταίσµα αυτών από αδικοπραξία, βάσει των γενικών αρχών (άρθρο 914 
ΑΚ), οπότε υπάρχει ευθύνη τους (βλ. σχετ. Λεβαντή, το ∆ίκαιο Εµπορικών Εταιριών 
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εκδ.1994, σελ.562 (ΕφΑθ 4704/1998 Ελ∆νη 39.1365, ΕφΠειρ 131/2004, ΕφΘεσ 
431/2007). Συνεπώς, επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από το διαχειριστή της ΕΠΕ 
στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας, η υποχρέωση προς αποζηµίωση της 
επιταγής βαρύνει τόσο τον εν γνώσει της ανεπάρκειας διαθεσίµων κεφαλαίων 
εκδίδοντα την επιταγή, όσο βέβαια και το ίδιο το νοµικό πρόσωπο (βλ. σχετ. 1 
Μάρκου, ∆ίκαιο Επιταγής, άρθρο 79 σελ.311 ΕφΠειρ 131/2004, ΕφΑθ. 2374/2000 
ο.π.).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 522, 535, 536 παρ.2 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι, όταν το 
πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο µετά από παραδοχή εφέσεως και την εξαφάνιση της 
εκκαλούµενης απόφασης απορρίπτει την αγωγή, που στηρίζεται σε περισσότερες 
βάσεις, ως προς την κύρια βάση της, πρέπει να ερευνήσει και χωρίς ειδικό παράπονο, 
τις υπόλοιπες επικουρικές βάσεις τους, που δεν είχαν εξεταστεί πρωτοδίκως, αφού 
στην περίπτωση αυτή το µεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης δεν περιορίζεται 
µόνο στις διατάξεις της απόφασης που πλήττονται µε την έφεση του εναγοµένου, 
αλλά εκτείνεται και στις µη εξετασθείσες πρωτοδίκως βάσεις, και τούτο, διότι δεν 
δικάζεται πλέον η έφεση αλλά η αγωγή. Περαιτέρω, αν οι επικουρικές βάσεις της 
αγωγής ερευνήθηκαν και απορρίφθηκαν, το Εφετείο δεν µπορεί να προβεί σε 
αυτεπάγγελτη εξέταση αυτών, αλλά απαιτείται και υποβολή αυτοτελούς έφεσης (ΑΠ 
124/2007 Ελ∆νη 48.1415. ΑΠ 43/2008 ΝοΒ 28.1284). Από το συνδυασµό των 
διατάξεων των άρθρων 219, 106, 525, 527 και 535 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι όταν 
το Εφετείο εξαφανίζει την πρωτόδικη απόφαση και δικάζοντας την ουσία κάνει 
µερικά δεκτή την κύρια βάση της αγωγής, ανακύπτει έννοµο συµφέρον του ενάγοντος 
να εξεταστεί η επικουρική βάση αυτής, µε την οποία επιδιώκεται η επιδίκαση 
περισσότερων απ’ αυτά που επιδικάστηκαν µε την µερική παραδοχή της κύριας 
βάσης ή όταν µάλιστα η παραδοχή της καταλήγει σε αποτέλεσµα ευνοϊκότερο για τον 
ενάγοντα από εκείνο στο οποίο καταλήγει η µερική παραδοχή της κύριας βάσης της 
αγωγής του, δεδοµένου ότι η επικουρική βάση υποβάλλεται προς επίτευξη 
αποτελέσµατος ευνοϊκότερου εκείνου στο οποίο καταλήγει η µερική παραδοχή της 
κύριας βάσης της αγωγής (ΑΠ 45/86 Ελ∆νη 27.480, ΑΠ 27/95 Ελ∆νη 38.602). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 68, 71, 297, 298, 914,  
ΚΠολ∆: 219, 522, 525, 527, 535, 536,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 911 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής από ακάλυπτη επιταγή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με το άρθρο 88 του Ν. 1969/1991 ορίζεται ότι: "1. Η βεβαίωση µη πληρωµής 
επιταγής δύναται να συντάσσεται και από κατάστηµα της πληρώτριας τράπεζας 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός, επί του οποίου σύρεται η 
επιταγή ή και από κατάστηµα τράπεζας διαφορετικής από την πληρώτρια. Η 
τελευταία αυτή τράπεζα ενεργεί µετά από σχετική εξουσιοδότηση του πληρωτή. 2. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορίου καθορίζονται ο 
χρόνος και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας διάταξης". Κατ' εξουσιοδότηση 
της τελευταίας διατάξεως εκδόθηκε η υπ' αριθµ. 6617/Β 104/1992 απόφαση των 
Υπουργών Εθν. Οικονοµίας και Εµπορίου (ΦΕΚ Β' 100), η οποία ορίζει τα εξής: "1. 
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Η βεβαίωση µη πληρωµής της επιταγής σύµφωνα µε το άρθρο 88 Ν 1969/1991 
συντάσσεται µετά από σχετικές πληροφορίες και προκειµένου περί διαφορετικών 
τραπεζών µετά και από εξουσιοδότηση της πληρώτριας τράπεζας, επιτρεποµένης και 
επικοινωνίας και παροχής εξουσιοδότησης και µε ηλεκτρονικούς µηχανογραφικούς 
τρόπους. Η βεβαίωση γίνεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 Ν∆ 1325/1972 µε µνεία 
της σχετικής εξουσιοδότησης όπου απαιτείται. 2. Η εφαρµογή της διάταξης του 
άρθρου 88 Ν. 1969/1991 αρχίζει από την 20η Φεβρουαρίου 1992". Περαιτέρω, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 31 εδ. α' Ν. 5960/1933 "η εµφάνισις εις 
συµψηφιστικόν γραφείον ισοδυναµεί προς εµφάνισιν 'προς πληρωµήν'". Με βάση τη 
διάταξη αυτή - και επειδή δεν εκδόθηκε το προβλεπόµενα από το εδάφιο β' της ίδιας 
διάταξης Προεδρικό ∆ιάταγµα καθορισµού των συµψηφιστικών γραφείων στην 
Ελλάδα - ιδρύθηκαν µε σύµβαση µεταξύ των Ελληνικών Τραπεζών, προς 
διευκόλυνση των µεταξύ τους εντός της χώρας συναλλαγών, συµψηφιστικά γραφεία, 
δηλαδή οργανώσεις στις οποίες οι Τράπεζες εµφανίζουν τις υπό την κατοχή τους (ως 
κοµίστριες) επιταγές που έχουν εκδοθεί επί άλλων Τραπεζών (µελών του 
συµψηφιστικού γραφείου) για να πληρωθούν µε αµοιβαίο µεταξύ των µελών τους 
συµψηφισµό. Τελευταίοι κοµιστές των τραπεζικών επιταγών που κοµίζοντα στα 
Γραφεία Συµψηφισµού από τις συνεργαζόµενες µε αυτά και τις πληρώτριες τράπεζες 
δεν είναι οι τελευταίοι οπισθόγραφοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), αλλά τα πιστωτικά 
ιδρύµατα (Τράπεζες), τα οποία αφού πρώτα τις πλήρωσαν στους πελάτες τους ή 
πίστωσαν, κατά το ποσό τους, τυχόν υπάρχοντες λογαριασµούς τους σ' αυτά, τις 
προσκόµισαν ακολούθως προς συµψηφισµό στα άνω Γραφεία, οπότε από αυτά - 
κατόπιν ελέγχου µέσω του µηχανογραφικού κέντρου της πληρώτριας Τράπεζας - 
βεβαιώνεται η µη πληρωµή τους και επέρχεται, συµψηφισµός των αµοιβαίων, µεταξύ 
των πιστωτικών ιδρυµάτων, που µετέχουν στα Γραφεία Συµψηφισµού, απαιτήσεων . 
- Ενόψει των ανωτέρω ρυθµίσεων δεν αποτελούν αναγκαία στοιχεία της επιταγής, 
κατ' άρθρο 1 Ν. 5960/1933, ούτε για την κατά τα άρθρα 623-634 ΚΠολ∆ εκδιδόµενη 
διαταγή πληρωµής µε βάση τραπεζική επιταγή, η αναγραφή του αριθµού 
λογαριασµού του εκδότη και του καταστήµατος του πληρωτή ή αναφορά του 
καταστήµατος στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός, επί του οποίου σύρεται η επιταγή 
και του διαφορετικού τυχόν καταστήµατος στο οποίο εµφανίστηκε προς πληρωµή, 
ούτε ότι τα δύο αυτά καταστήµατα (έκδοσης και προσαγωγής) ήταν συνδεδεµένα (on 
line) µε υπολογιστή.  
- Κατά το άρθρο 560 αρ. 1 του ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, 
καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνον αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ξένο, 
εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δίκαιου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµόζεται, ενώ συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµόζεται, ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρµόζεται, εσφαλµένα η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, 
δηλαδή µε την απόδοση στον κανόνα δίκαιου εννοίας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας 
ή έννοιας περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 623, 624,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 31,  
Νόµοι: 1969/1991, άρθ. 88 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 176 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συµπλήρωση ατελούς επιταγής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής": "Εάν επιταγή, 
ατελής κατά την έκδοσιν, συνεπληρώθη εναντίον των γενοµένων συµφωνιών, η µη 
τήρησις των συµφωνιών τούτων δύναται να αντιταχθεί κατά του κοµιστού µόνον, εάν 
ούτος απέκτησε την επιταγήν κακή τη πίστει ή εάν κατά την κτήσιν αυτής διέπραξε 
βαρύ πταίσµα". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι η επιταγή µπορεί να τεθεί σε 
κυκλοφορία φέρουσα 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. Η µη τήρηση της συµφωνίας αυτής για 
συµπλήρωση της λευκής επιταγής δεν αποτελεί πλαστογράφηση αυτής. Τέτοια 
υπάρχει εάν συµπληρωθεί ατελής επιταγή, για την οποία δεν υπάρχει συµφωνία για 
τη συµπλήρωσή της (ΑΠ 738/2006). 
- Το Εφετείο διέλαβε στην απόφαση του ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες σε 
σχέση µε το αν η επίµαχη επιταγή ήταν "λευκή", ως προς όλα τα στοιχεία της, πλην 
της υπογραφής στη θέση του εκδότη, και εάν στη συνέχεια πλαστογραφήθηκε ή όχι, 
ως προς τα ασυµπλήρωτα στοιχεία της, (τόπο, χρόνο εκδόσεως, πρόσωπο σε διαταγή 
του οποίου εκδόθηκε και ιδίως ως προς το ποσό αυτής), από τον αναιρεσίβλητο, 
δηλαδή για ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ειδικότερα: 
α) Ενώ αρχικώς δέχεται ότι, "... ο ανακόπτων (ήδη αναιρεσείων) ... είχε καταθέσει 
στην παραπάνω τράπεζα την από 25-6-2002 υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε 
την οποία δήλωνε ότι είχε απωλέσει στις 19-6-2002 την επιταγή αυτή, η οποία ήταν 
"λευκή" ως προς όλα τα στοιχεία της και έφερε µόνο την υπογραφή στη θέση του 
εκδότη, όπως προέκυπτε από το συνηµµένο στην υπεύθυνη δήλωση του σώµα αυτής 
..." στη συνέχεια, δέχεται ότι "η από 25-6-2002 υπεύθυνη δήλωση του ανακόπτοντα 
περί απώλειας της επιταγής δεν οδηγεί αβίαστα στο συµπέρασµα ότι η δήλωση αυτή 
κατατέθηκε πράγµατι την ίδια ηµεροµηνία (25-6-2002) στην πληρώτρια τράπεζα", 
καθώς και ότι "η µε αριθµό ΧΧΧ "λευκή" επιταγή, εκδόσεως του ανακόπτοντα η 
οποία κατά τους ισχυρισµούς του τελευταίου κατατέθηκε µαζί µε την από 25-6-2002 
υπεύθυνη δήλωση του και προσκοµίζεται σε ακριβές φωτοαντίγραφο από το 
πρωτότυπο, δεν φέρει επίσης οποιαδήποτε ένδειξη ως προς τον ακριβή χρόνο 
κατάθεσης στην πιο πάνω τράπεζα" χωρίς να διευκρινίζει, µε βάση ποιές παραδοχές 
προέκυπτε τυχόν διαφορετικός, από εκείνον που αναφερόταν στην εν λόγω Υπεύθυνη 
∆ήλωση (25-6-2002)], χρόνος καταθέσεως αυτής, στην πληρώτρια τράπεζα, το οποίο 
πρέπει να σηµειωθεί δεν προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση ότι 
αµφισβητήθηκε ειδικά και σε κάθε περίπτωση, ποιός ήταν ο διαφορετικός αυτός 
χρόνος και κυρίως αν η περί απωλείας της επιταγής δήλωση, είχε κατατεθεί σε χρόνο 
που είχε ήδη δηµιουργηθεί το ως άνω χρέος του Ν. Μ.. Το ζήτηµα αυτό ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, καθόσον, κατά τις παραδοχές της 
εκκαλουµένης, το χρέος των 397.637 ευρώ, στο οποίο ανέρχονταν οι 
προαναφερθείσες πέντε επιταγές, εκδόσεως Ν. Μ. και πελατών του, (που επίσης 
γίνεται δεκτό ότι οπισθογραφήθηκαν από τον ανακόπτοντα -αναιρεσείοντα- και 
παραδόθηκαν στον καθού και ήδη αναιρεσίβλητο) και προς µεγαλύτερη εξασφάλιση 
του ζήτησε και έλαβε, επί πλέον, από τον ανακόπτοντα και ήδη αναιρεσείοντα και την 
επίµαχη επιταγή, δηµιουργήθηκε στα πλαίσια οικονοµικών συναλλαγών (ισόποσου 
δανεισµού) του Ν. Μ. από τον Ι. Ν., που έγινε "τµηµατικά κατά το διάστηµα από 
∆εκεµβρίου 2002 - Φεβρουάριο 2003", (δηλαδή σε χρόνο µεταγενέστερο της 25-6-
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2002). β) ∆εν είναι σαφές ποιά ήταν, κατά το Εφετείο, η συναλλακτική σχέση που 
είχε προβάλει ο αναιρεσίβλητος ως συνδέουσα αυτόν και τον αναιρεσείοντα και η 
οποία δικαιολογούσε την εκ µέρους του τελευταίου ανάληψη του ενδίκου χρέους 
(καθιστώντας αβάσιµο τον περί πλαστότητος ισχυρισµό). Τούτο δε, διότι, ενώ δέχεται 
ότι η επίµαχη επιταγή εκδόθηκε από τον αναιρεσείοντα για "επιπρόσθετη 
εξασφάλιση" απαίτησης που ο αναιρεσίβλητος είχε κατά τρίτου προσώπου, ήτοι του 
Ν. Μ. από "δανειοδότηση", προσθέτει ότι ο αναιρεσίβλητος προέβαλε ισχυρισµό, 
σύµφωνα µε τον οποίο το χρέος προέκυψε στα πλαίσια συνεργασίας των τριών αυτών 
προσώπων "για την ίδρυση διαφηµιστικής εταιρείας" Ενόψει τούτων, ο πρώτος λόγος 
του αναιρετηρίου κατά το δεύτερο σκέλος του, ο τρίτος λόγος και ο πέµπτος λόγος 
αυτού κατά το δεύτερο σκέλος του, µε τους οποίους προβάλλεται η αιτίαση ότι, µε 
την προσβαλλόµενη απόφασή του, το Εφετείο παραβίασε εκ πλαγίου µε ανεπαρκή 
και αντιφατική αιτιολογία τις άνω διατάξεις ουσιαστικού δικαίου, και υπέπεσε έτσι 
στην πληµµέλεια του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, είναι βάσιµοι. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1787 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. ∆ικαιώµατα εξ αναγωγής δικαιούχου. 
- 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 αδικοπρακτική ευθύνης είναι ο παράνοµος χαρακτήρας της πράξεως 
και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της εν λόγω πράξεως 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. 1325/1972, κατά το οποίο 
τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες σ' αυτό ποινές εκείνος που εκδίδει επιταγή χωρίς να 
έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά τον χρόνο της 
εκδόσεως ή της πληρωµής της επιταγής. Από την ποινική αυτή διάταξη, που 
θεσπίστηκε για την προστασία όχι µόνον του δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού 
συµφέροντος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 και επ. 
του ΑΚ, προκύπτει ότι εκείνος που εκδίδει ακάλυπτη επιταγή, ζηµιώνοντας έτσι 
παράνοµα και υπαίτια άλλον, υποχρεούται να τον αποζηµιώσει. Η αξίωση προς 
αποζηµίωση κατά τα άρθρα 914 και επ. ΑΚ συρρέει µε την αξίωση από την επιταγή 
κατά τα άρθρα 40-47 του Ν. 5960/1933 και απόκειται στον δικαιούχο να ασκήσει 
αυτή που προκρίνει. ∆ικαιούχος της αποζηµιώσεως είναι όχι µόνο ο κοµιστής της 
επιταγής κατά το χρόνο της εµφανίσεως της (τελευταίος κοµιστής), αλλά και κάθε 
υπογραφέας, που πλήρωσε την επιταγή, ως εξ αναγωγής υπόχρεος, και έγινε 
κοµιστής, αφού αυτός υφίσταται τελικά η 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 αυτή. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση κατά 
την οποία ο κοµιστής της επιταγής τη µεταβιβάσει σε άλλο 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, αποκτώντας εκ 
νέου τον τίτλο, εκείνος που ζηµιώνεται και πάλι από τη µη πληρωµή της επιταγής 
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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 που πλήρωσε την επιταγή δύναται επιπλέον να 
διαγράψει την υπογραφή του, καθώς και τις υπογραφές των επόµενων οπισθογράφων, 
έτσι ώστε να εµφανίζεται και ως τελευταίος κοµιστής που στηρίζει το δικαίωµα του 
σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεως (άρθρα 19 και 47 παρ. 2 του Ν. 5960/1933). 
Αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή 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 άρθρο 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 τη 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 το σκοπό του νόµου, αφού έτσι 
ωφελείται 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 την πλήρωσε 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 23/2007, 24/2007, 25/2007, 29/2007, ΑΠ 1385/2009, 
287/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914,  
ΚΠολ∆: 1047,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 19, 40 - 47, 79, 
Νόµοι: 3472/2006, άρθ. 15,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1897 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Ευθύνη νοµίµου εκπροσώπου ανώνυµης 
εταιρείας. Ειδική εκκαθάριση. Συµβιβασµός. 
- Από την διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, κατά την οποία «όποιος ζηµιώνει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει», προκύπτει ότι µεταξύ 
των προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης είναι ο παράνοµος χαρακτήρας της 
πράξεως και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος και της ζηµίας. 
Παράνοµη είναι και η έκδοση ακαλύπτου επιταγής, συµφώνως προς το άρθρο 79 παρ. 
1 του Ν. 5960/1933, όπως έχει αντικατασταθεί δια του άρθρου 1 του Ν. 1325/1972, 
κατά το οποίο τιµωρείται, δια των προβλεποµένων σ’ αυτό ποινών, ο εκδίδων επιταγή 
χωρίς έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά τον χρόνο 
της εκδόσεως ή της πληρωµής της επιταγής. Από την ποινική αυτή διάταξη, η οποία 
θεσπίσθηκε προς προστασία όχι µόνον του δηµοσίου αλλά και του ιδιωτικού 
συµφέροντος, εν συνδυασµώ προς τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 και 
εποµ. ΑΚ, προκύπτει ότι εκείνος ο οποίος εκδίδει ακάλυπτη επιταγή και ούτω 
ζηµιώνει παρανόµως και υπαιτίως τον (τελευταίο ή εξ αναγωγής) κοµιστή της, 
υποχρεούται ν’ αποζηµιώσει τούτον (ΟλΑΠ 29/2007 ΕΕµπ∆ 2008.323, ΟλΑΠ 23 
/2007 ΝοΒ 2007.1852, ΟλΑΠ 25/2007 & 24/2007).  
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 71 εδάφ. α' ΑΚ, το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται εκ 
των πράξεων ή των παραλείψεων των οργάνων τα οποία αντιπροσωπεύουν αυτό κατά 
τα άρθρα 67 και 68 Α.Κ. και εκφράζουν την βούλησή του, εφ’ όσον η πράξη ή η 
παράλειψη έγινε κατά την ενάσκηση των ανατεθειµένων καθηκόντων τους και 
παράγει υποχρέωση αποζηµιώσεως . Στην περίπτωση δε που η πράξη ή παράλειψη 
ενέχει υπαιτιότητα του αρµοδίου οργάνου και παράγει υποχρέωση αποζηµιώσεως, 
συνευθύνεται, κατά το εδάφ. β' του ιδίου άρθρου (ΑΚ 71), και το (πράξαν ή 
παραλείψαν) υπαίτιο όργανο εις ολόκληρον µετά του νοµικού προσώπου υπό την 
έννοια των άρθρων 481 και 926 ΑΚ. Ειδικώτερον, επί ανωνύµου εταιρείας, ο διοικών 
αυτήν δεν έχει µεν ιδίαν υποχρέωση εκ των χρεών της είναι όµως δυνατή η ευθύνη 
του προσωπικώς εξ αδικοπραξίας. ∆ηλαδή, η αρχή της µη ευθύνης του διοικούντος 
την ανώνυµη εταιρεία κάµπτεται και δεν ισχύει όταν υπάρχει πταίσµα αυτού (δόλος ή 
αµέλεια) εκ της αδικοπραξίας οπότε θεµελιούται ατοµική ευθύνη του κατ’ άρθρον 
914 ΑΚ. Έπεται, εκ τούτων, ότι επί εκδόσεως ακαλύπτου επιταγής από ανώνυµη 
εταιρεία, ο νόµιµος εκπρόσωπος ο οποίος επ’ ονόµατι και για λογαριασµό της 
εξέδωσε την επιταγή δολίως, ήτοι, εν γνώσει της ελλείψεως αντικρίσµατος κατά τον 
χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωµής της, είναι ποινικώς υπεύθυνος υπό τους όρους 
του άρθρου 76 Ν. 5960/1933 και άρα αυτοτελώς υπόχρεως προς αποζηµίωση του 
κοµιστού της επιταγής ενεχόµενος εις ολόκληρον µετά του νοµικού προσώπου της 
εταιρείας (ΑΠ 157/2010 & Α.Π. 840/2009, Α.Π. 263/2008 ΕφΑ∆ 2009.72, ΑΠ 
838/2002 ΝοΒ 2003.43).  
- Κατ’ άρθρον 44 παρ. 1 του Ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί δια των άρθρων 7 
παρ. 1 Ν. 2359/1995, 2 παρ. 6 Ν. 2302/1995 5 και 4 παρ. 1 Ν.2556/1997, συµφωνίες 
πιστωτών και επιχειρήσεως, περιλαµβανοµένης σε µία από τις περιπτώσεις α, β, γ ή δ 
της παρ.1 του άρθρου 5 Ν. 1386/1983, οι οποίες ρυθµίζουν ή περιορίζουν χρέη αυτής, 
δεσµεύουν και τους µη συµβεβληµένους πιστωτές..., εφ’ όσον: α) οι συµβεβληµένοι 
πιστωτές εκπροσωπούν το 60% του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο πρέπει να 
περιλαµβάνεται και το 40% των τυχόν εµπραγµάτως ασφαλισµένων..., β) συναινούν 
γραπτώς εταίροι ή µέτοχοι στους οποίους ανήκει κατά πλειοψηφία το καταβεβληµένο 
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εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο της επιχειρήσεως, γ) επικυρωθούν από το Εφετείο της 
έδρας της επιχειρήσεως δι’ αποφάσεως εκδιδοµένης κατά την διαδικασία της 
Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας, κατόπιν αιτήσεως της επιχειρήσεως ή ενός τουλάχιστον από 
τους συµβεβληµένους πιστωτές. Συναφώς, τα αποτελέσµατα της δεσµεύσεως των 
πιστωτών επιχειρήσεως, της οποίας τα χρέη περιορίσθηκαν ή ρυθµίσθηκαν επί τη 
βάσει του άρθρου 44 Ν. 1892/1990, συνίστανται, αναλόγως προς την περίπτωση, εις 
τα εξής. Εάν πρόκειται περί περιορισµού εκάστης εκ των απαιτήσεων, επέρχεται 
οριστική απώλειά της κατά το υπόλοιπον, συνέπεια η οποία έχει αναγκαίο επεκτατικό 
αποτέλεσµα επί των εµπραγµάτων και ενοχικών ασφαλειών οι οποίες διατηρούνται 
δια ρητής διατάξεως ως προς την απαίτηση, όπως αυτή περιορίσθηκε κατά την 
συµφωνία. Εάν πρόκειται περί (ή και περί) ρυθµίσεως εκάστης εκ των απαιτήσεων 
λ.χ. δια θέσεως προθεσµίας, ορισµού δόσεων, ελάσσονος επιτοκίου, η δέσµευση 
αφορά και την ρύθµιση αυτή (ΕφΑθ 5541/2004 ΕπισκΕµπ∆ 2006.108). Επί τούτοις, 
µοναδικός όρος προς δέσµευση των µη συµβληθέντων από την συναπτοµένη, υπό την 
συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων, συµφωνία τάσσεται υπό του νόµου η 
επικύρωση αυτής δι’ αποφάσεως του Εφετείου. Μεταξύ δε των δεσµευοµένων από 
την συναφθείσα κατά τα προεκτεθέντα συµφωνία είναι και µη συµβληθέντες σ’ αυτήν 
πιστωτές οι οποίοι έχουν κατά της επιχειρήσεως απαίτηση αποζηµιώσεως εξ 
αδικοπραξίας. Η τοιαύτη συµφωνία, όπως προκύπτει σαφώς από την διάταξη του 
άρθρου 44 Ν. 1892/1990, αποτελεί ενοχική σύµβαση εν όψει του ότι δηµιουργούνται 
δι’ αυτής ενοχικές υποχρεώσεις και µάλιστα µορφή συµβιβασµού, κατά την έννοια 
του άρθρου 871 ΑΚ, από τον οποίο διαφέρει ως προς τον κύκλο των δεσµευοµένων 
προσώπων, αφού δεσµεύει µετά την δικαστική επικύρωσή της, εν αντιθέσει προς τον 
συµβιβασµό του άρθρου 871 Α.Κ, και τους µη συµβληθέντες πιστωτές (Α.Π. 
907/2008 ∆ΕΕ 2008.1382). Εξ άλλου, κατ’ άρθρον 484 ΑΚ, η άφεση χρέους ως προς 
έναν εκ των συνοφειλετών ισχύει και για τους λοιπούς, µόνον εφ’ όσον συνεφωνήθη 
µε τοιούτον σκοπό, το ίδιο δε ισχύει και για την παροχή προθεσµίας σε έναν εξ αυτών 
(συνοφειλετών). Κατά δε το άρθρον 871 ΑΚ δια της συµβάσεως του συµβιβασµού οι 
συµβαλλόµενοι διαλύουν δι’ αµοιβαίων υποχωρήσεων έριδα (φιλονικία) αυτών ή 
αβεβαιότητα περί τίνος εννόµου σχέσεως . Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο 
συµβιβασµός τον οποίο συνάπτει ο δανειστής µεθ’ ενός εκ των εις ολόκληρον 
συνοφειλετών, έχει, κατ’ αρχήν, υποκειµενική ενέργεια, δηλαδή, ισχύει µεταξύ των 
συµβληθέντων και δεν επεκτείνεται σε άλλον (µη συµβληθέντα) συνοφειλέτη, εκτός 
εάν συνεφωνήθη να ισχύει και για τον άλλον αυτόν συνοφειλέτη. Εκ των ανωτέρω 
ακολουθεί ότι ο δανειστής δύναται, αγνοών τον συµβιβασµό τον οποίο συνήψε µεθ’ 
ενός συνοφειλέτου, να επιδιώξει το όλον της απαιτήσεώς του από τον άλλον 
συνοφειλέτη. Ο δε άλλος (µη συµβληθείς) συνοφειλέτης οφείλει, προς απόκρουση 
της αξιώσεως ταύτης του δανειστού, να επικαλεσθεί κατ’ ένσταση και ν’ αποδείξει 
έγκυρη αντίθετη συµφωνία µεταξύ των συµβληθέντων στον συµβιβασµό, δηλαδή ότι 
ο συναφθείς συµβιβασµός έχει αντικειµενική ενέργεια και ότι αυτός ισχύει και για 
τον άλλον συνοφειλέτη (ΑΠ 150/2007, ΑΠ 907/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 67, 68, 71, 297, 298, 914, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 44,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αξιόγραφα - Συναλλαγµατική 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 843 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής από συναλλαγµατική. Ανακοπή. Αφηρηµένη αναγνώριση 
χρέους. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Η ενοχή από συναλλαγµατική είναι αναιτιώδης, διότι µεταξύ των κατά το άρθρο 1 
του Ν. 5325/1932 αναφερόµενων στοιχείων δεν συναριθµείται και η αιτία εκδόσεώς 
της, ο δε εκδότης ή κοµιστής αυτής ασκώντας την αξίωσή του δεν έχει υποχρέωση να 
επικαλεσθεί και να αποδείξει την αιτία εκδόσεως και αποδοχής της συναλλαγµατικής.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 17 του Ν. 5325/ 1932, 873, 904 επ. 
ΑΚ, 632 παρ.1, 633 παρ. 2 και 583 επ. του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο ενεχόµενος από 
συναλλαγµατική κατά του οποίου έχει εκδοθεί διαταγή πληρωµής, µπορεί να 
προτείνει µε ανακοπή ενστάσεις κατά του υπαρκτού της απαιτήσεως (ΟλΑΠ 
10/1997), δηλαδή να επικαλεσθεί τη βασική αιτιώδη σχέση που συνδέει αυτόν µε τον 
ενάγοντα-δέκτη της υποσχέσεως και να αντιτάξει κατ' ένσταση το παράνοµο ή το 
ανύπαρκτο της αιτίας, όπως και τα ελαττώµατα αυτής (ΑΠ 351/1998), 
θεµελιώνοντας, κατόπιν παραθέσεως των αναγκαίων περιστατικών, ισχυρισµό περί 
του ότι ο ενάγων απέκτησε σε βάρος του περιουσιακό στοιχείο µε το οποίο επλούτισε 
αδικαιολόγητα (ΑΠ 1566/ 2001, 417/2000). Επίσης από τη διάταξη του άρθρου 873 
του ΑΚ προκύπτει ότι ο εναγόµενος από αφηρηµένη αναγνώριση χρέους για 
ανύπαρκτη αιτία προστατεύεται από τις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού διατάξεις 
των άρθρων 904 επ. ΑΚ, δικαιούµενος να αντιτάξει κατ' ένσταση το ανύπαρκτο της 
αιτίας και να ελευθερωθεί έτσι, ως έχοντας αναγνωρίσει χρέος χωρίς νόµιµο λόγο 
(ΑΠ 377/2003).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, δηλαδή µε την απόδοση σ' αυτόν έννοιας µη αληθινής (µη 
αρµόζουσας), είτε µε εσφαλµένη (µη ορθή) εφαρµογή, που υπάρχει όταν ο κανόνας 
δικαίου εφαρµόζεται ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή δεν 
εφαρµόζεται, ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµόζεται 
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 
(ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθµ. 19 του ΚΠολ∆ 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 έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το νοµικό 
χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999, 28/1997, 12/1995). Το κατά νόµο αναγκαίο 
περιεχόµενο της ελάσσονος προτάσεως του νοµικού συλλογισµού προσδιορίζεται από 
τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως, έστω και µε συνοπτικές αιτιολογίες, από 
τις παραδοχές της αποφάσεως στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες. ∆εν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες οι ελλείψεις που ανάγονται στην 



 

[25] 
 

ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα στην αξιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς (ΟλΑΠ 861/1984).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 873, 904 επ.,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 583 επ., 632, 633, 
Νόµοι: 5325/1932, άρθ. 1, 17, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφάλιση ασθενείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1101 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση ασθένειας. Προσυµβατικές δηλώσεις ασφαλισµένου. Απαλλαγή 
ασφαλιστή. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1, 2, 6 και 7 του Ν. 2496/1997 προκύπτει ότι 
κατά τη σύναψη της σύµβασης ασφάλισης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να 
δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι 
αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει 
σε κάθε σχετική ερώτηση του ασφαλιστή. Στοιχεία ή περιστατικά, για τα οποία ο 
ασφαλιστής έθεσε γραπτές ερωτήσεις, τεκµαίρεται ότι είναι τα µόνα τα οποία 
επηρεάζουν την από µέρους του εκτίµηση και αποδοχή του ασφαλισµένου κινδύνου. 
Στην ασφάλιση προσώπων, όπως είναι και η ασφάλιση ασθενείας, ο ασφαλιστής έχει 
δικαίωµα να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση και να ζητήσει αποζηµίωση, 
απαλλάσσεται δε της υποχρέωσης του προς καταβολή του ασφαλίσµατος, µόνο στην 
περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης δεν εκπλήρωσε το ασφαλιστικό αυτό βάρος 
της πληροφόρησης του ασφαλιστή, από δόλο. Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της 
υποχρεώσεως του προς καταβολή του ασφαλίσµατος και αν έλαβε γνώση της από 
δόλο µη δήλωσης του λήπτη της ασφάλισης, µετά την επέλευση του ασφαλιστικού 
κινδύνου. Τα δικαιώµατα αυτά παρέχονται στον ασφαλιστή, ανεξαρτήτως της 
υπάρξεως αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της από δόλο µη δήλωσης και της επέλευσης 
του ασφαλισµένου κινδύνου, δεν έχει δηλαδή σηµασία αν η από δόλο µη ανακοίνωση 
ή καταφανώς ελλιπής απάντηση σε γραπτές ερωτήσεις του ασφαλιστή συνέχονται µε 
τον ασφαλισµένο κίνδυνο, διότι οι άνω κυρώσεις (καταγγελία, µη καταβολή του 
ασφαλίσµατος) παρέχονται στον ασφαλιστή λόγω της υπαίτιας (µε πρόθεση) 
παραβίασης της υποχρεώσεως του λήπτη της ασφάλισης να ανακοινώσει στον 
ασφαλιστή τις σχετικές πληροφορίες, απαντώντας στις γραπτές ερωτήσεις του 
τελευταίου, ο οποίος ακολούθως θα προέβαινε στην εκτίµηση του ασφαλισµένου 
κινδύνου, αποδεχόµενος ή όχι τη σχετική πρόταση για κατάρτιση της ασφαλιστικής 
σύµβασης, έναντι ορισµένου ποσού ασφαλίστρου.  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο της ουσίας, για τον σχηµατισµό της κρίσης του 
επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήµατος, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα, όπως είναι και τα έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν 
για άµεση ή έµµεση, δια τεκµηρίων, απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισµών, που 
ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 106, 237 παρ.1 στοιχ. β' , 453 και 524 παρ. 1 
ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη τα νοµίµως 
προσκοµιζόµενα αποδεικτικά µέσα. Και έχει µεν υποχρέωση να αιτιολογήσει την 
απόφαση του, να αναφέρει δηλαδή τους λόγους που το οδήγησαν στον σχηµατισµό 
της δικανικής του πεποίθησης επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ισχυρισµού, 
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όχι όµως και να κάνει ειδική µνεία καθενός από τα αποδεικτικά µέσα. Αν όµως ως 
από το όλο περιεχόµενο της απόφασης δεν καθίσταται αναµφίβολα βέβαιο ότι έλαβε 
υπόψη και συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα, τότε ιδρύεται ο από τη διάταξη 
αυτή λόγος αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 3, 7, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΕΕµπ∆ 2011, σελίδα 639 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 676 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφάλιση κλοπής 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 647 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση κλοπής πράγµατος. Σύµβαση υπέρ τρίτου. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.2496/1997, µε την ασφαλιστική 
σύµβαση η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συµβαλλόµενο της (λήπτη της ασφάλισης) ή σε 
τρίτο, παροχή σε χρήµα (ασφάλισµα), ή, εφόσον υπάρχει ειδική συµφωνία, άλλη 
παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό, από το οποίο συµφωνήθηκε ότι 
εξαρτάται η υποχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση).  
- Ασφαλισµένος στη σύµβαση ασφάλισης ζηµιών, όπως είναι η ασφάλιση κλοπής 
πράγµατος, είναι το πρόσωπο που έχει συµφέρον στη διατήρηση του πράγµατος, 
δηλαδή αυτός του οποίου η οικονοµική σχέση µε το πράγµα θα θιγεί µε την επέλευση 
του κινδύνου και χάριν του οποίου καταρτίζεται η σύµβαση ασφάλισης. Κατά 
κανόνα, οι ιδιότητες του ασφαλισµένου και του λήπτη της ασφάλισης συµπίπτουν στο 
ίδιο πρόσωπο. Όµως, σε περίπτωση που οι άνω ιδιότητες δεν συµπίπτουν στο ίδιο 
πρόσωπο, όπως συµβαίνει επί ασφάλισης ξένου συµφέροντος, η ασφάλιση 
συνάπτεται για λογαριασµό άλλου και είναι γνήσια σύµβαση υπέρ τρίτου, διεπόµενη 
από τις διατάξεις των άρθρων 410 εποµ. ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή, τρίτος, 
δικαιούχος του ασφαλίσµατος, είναι ο ασφαλισµένος που ορίστηκε από τη σύµβαση 
ότι απειλείται από τον ασφαλιστικό κίνδυνο και πλήττεται από την πραγµατοποίησή 
του. Αυτός (τρίτος) είναι ο µόνος που δικαιούται να ζητήσει την καταβολή του 
ασφαλίσµατος απευθείας στον ίδιο και κατά συνέπεια αυτός νοµιµοποιείται 
ενεργητικά προς άσκηση της σχετικής περί καταβολής του ασφαλίσµατος αγωγής 
κατά του ασφαλιστή (βλ. ΑΠ 381/2008, ΑΠ 11/2006, ΕφΑθ 1130/2011, ΕφΑθ 
4/2006, ΕφΠειρ 705/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 410 επ.,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστικός σύµβουλος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 698 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστικός σύµβουλος. Ευθύνης προστήσαντος και προστηθέντος. Παράβαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παράλειψη συµµόρφωσης του 
δικαστηρίου της παραποµπής µε την αναιρετική απόφαση. Παραµόρφωση εγγράφου. 
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- Κατά το άρθρ. 16 παρ. 1 του Ν. 1569/1985, όπως οι διατάξεις του τροποποιήθηκαν 
µε το άρθρ. 36 παρ. 24 του 2496/1997, ασφαλιστικός σύµβουλος είναι το φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, το οποίο µελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις 
ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών µε ασφαλιστικές συµβάσεις για 
λογαριασµό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή µεσιτών 
ή συντονιστών ασφαλιστικών συµβούλων, χωρίς όµως δικαίωµα υπογραφής 
ασφαλιστηρίων ή εκπροσώπησης της ασφαλιστικής επιχείρησης ή των λοιπών ως 
άνω προσώπων, µε τα οποία συνδέεται µε σύµβαση έργου. Ωστόσο η νοµική αυτή 
φύση της σχέσης του ασφαλιστικού συµβούλου µε τα ως άνω πρόσωπα δεν αποκλείει 
εξ ορισµού την ύπαρξη µεταξύ τους σχέσης πρόστησης και ειδικότερα µε την 
ασφαλιστική επιχείρηση, µε συνέπεια τότε την εις ολόκληρο ευθύνη τους σε 
περίπτωση αδικοπραξίας του ασφαλιστικού συµβούλου κατά την εκτέλεση ή επ' 
ευκαιρία ή εξ αφορµής της υπηρεσίας του, εφόσον η ασφαλιστική επιχείρηση µε τη 
σχετική σύµβαση διαφύλαξε για την ίδια τη διεύθυνση και την επίβλεψη του έργου 
που του ανέθεσε, παρέχοντας σ' αυτόν δεσµευτικές οδηγίες και εντολές, στο πλαίσιο 
έστω και χαλαρής εξάρτησης, ενώ η ίδια ευθύνη ανακύπτει, σύµφωνα µε όσα 
προαναφέρθηκαν, και όταν ο προστηθείς ενήργησε κατά κατάχρηση της θέσης του ή 
των µέσων που έθεσε στη διάθεσή του η ασφαλιστική επιχείρηση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 922 ΑΚ, ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε µια 
υπηρεσία ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον 
παράνοµα κατά την υπηρεσία του, δηλαδή διαπράττοντας αδικοπραξία. Κατά την 
έννοια της διάταξης αυτής προστηθείς είναι το πρόσωπο, το οποίο µε τη βούληση 
κάποιου άλλου, που χαρακτηρίζεται ως προστήσας, παρέχει σ' αυτόν, διαρκώς ή 
ευκαιριακά, υπηρεσίες διεκπεραίωσης των υποθέσεών του ή προώθησης των 
οποιωνδήποτε συµφερόντων του, εφόσον ενεργεί υπό τον έλεγχό του ή έστω υπό την 
επίβλεψή του, µε την έννοια ότι δεν απαιτούνται οπωσδήποτε δεσµευτικές ειδικές 
εντολές, αλλά αρκούν και γενικές οδηγίες στο πλαίσιο χαλαρής εξάρτησης, που 
επιτρέπει όµως µια γενική εποπτεία. Η σχέση πρόστησης δεν είναι αναγκαίο να είναι 
εµφανής στους τρίτους και ούτε απαιτείται η ύπαρξη δικαιοπρακτικής σχέσης µεταξύ 
προστήσαντος και προστηθέντος, αλλά µπορεί να στηρίζεται σε οποιαδήποτε βιοτική 
σχέση µεταξύ των µερών, νόµιµη ή παράνοµη, ενώ αδιάφορο είναι αν οφείλεται ή όχι 
αµοιβή, καθώς και ο τρόπος πρόσληψης του προστηθέντος από τον ίδιο τον 
προστήσαντα ή από τρίτο για λογαριασµό του. Αδιάφορο επίσης είναι αν η 
αδικοπρακτική συµπεριφορά του προστηθέντος εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας που του ανατέθηκε ή κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του, που συµβαίνει 
όταν η ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψή του τελέσθηκε µεν εντός των ορίων της 
υπηρεσίας του ή επ' ευκαιρία ή εξ αφορµής αυτής, αλλά κατά παράβαση των εντολών 
και οδηγιών που του δόθηκαν ή καθ' υπέρβαση των καθηκόντων του, εφόσον βέβαια 
µεταξύ της συµπεριφοράς του προστηθέντος και της υπηρεσίας του υπάρχει 
εσωτερική συνάφεια, δηλαδή πρέπει η υπηρεσία του να αποτέλεσε το αναγκαίο µέσο 
για την ζηµιογόνο πράξη ή παράλειψή του, η οποία δεν θα µπορούσε διαφορετικά να 
υπάρξει. Με τις προϋποθέσεις αυτές θεµελιώνεται η αντικειµενική ευθύνη του 
προστήσαντος για τις ζηµίες που παράνοµα και υπαίτια προκάλεσε ο προστηθείς, µε 
τον οποίο ευθύνεται εις ολόκληρο, όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρ. 481, 
486 και 926 ΑΚ.  
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ.1 ΚΠολ∆ παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που ιδρύει τον αντίστοιχο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου 
είτε ερµηνεύτηκε εσφαλµένα, δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ' αυτόν 
έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν εφαρµόσθηκε, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του, είτε εφαρµόσθηκε, ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή 
εφαρµόσθηκε εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 7/2006). Συνεπώς κατά τις παραπάνω 
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διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλµένο 
νοµικό συλλογισµό και κατ' επέκταση σε εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου, 
εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερµηνεία του κανόνα δικαίου είτε ως εσφαλµένη 
υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατοµικής περίπτωσης. Έτσι µε τον 
παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι ορισµένος πρέπει να καθορίζονται 
στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε όσο και 
το αποδιδόµενο στην προσβαλλόµενη απόφαση νοµικό σφάλµα, ελέγχονται τα 
σφάλµατα του δικαστηρίου της ουσίας κατά την εκτίµηση της νοµικής βασιµότητας 
της αγωγής ή των ισχυρισµών (ενστάσεων) των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς, οπότε πρέπει να εκτίθενται στο 
αναιρετήριο και οι αντίστοιχες παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης, δηλαδή τα 
πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και υπό τα οποία συντελέσθηκε η 
επικαλούµενη παράβαση του ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 20/2005).  
- Η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και υφίσταται έτσι εκ πλαγίου παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που ιδρύει το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 19 του άρθρ. 559 
ΚΠολ∆, όταν από τις παραδοχές της απόφασης, που περιλαµβάνονται στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν 
προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για ζήτηµα 
µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε αποτέλεσµα έτσι να µην 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. (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, 
όταν τα πραγµατικά περιστατικά που στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισµά της για 
κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή για ζήτηµα αναφορικά µε ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει 
στη θεµελίωση ή στην κατάλυση του επίδικου δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ 
τους και αλληλοαναιρούνται, αποδυναµώνοντας έτσι την κρίση της απόφασης για την 
υπαγωγή ή µη της ατοµικής περίπτωσης στο πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής 
περίπτωσης. Αντίστοιχα ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη 
στοιχειοθέτηση της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε στην ένδικη 
περίπτωση είτε αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις 
στην ανάλυση, στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, εφόσον το 
πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται κατά τα λοιπά µε σαφήνεια και πληρότητα 
(ΟλΑΠ 15/2006). ∆ηλαδή δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση 
περιέχει συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην 
απόφαση είναι µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον 
οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές διαµορφωτικές του αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία 
της απόφασης ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή 
αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο της ουσίας 
δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισµούς τους.  
- Λόγος αναίρεσης ιδρύεται κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 18 ΚΠολ∆ και όταν 
το δικαστήριο της παραποµπής δεν συµµορφώθηκε µε την αναιρετική απόφαση ως 
προς τα κριθέντα από τον Άρειο Πάγο στο πλαίσιο της ίδιας δίκης νοµικά ζητήµατα, 
δικονοµικής ή ουσιαστικής φύσης, όπως υποχρεούται από τη διάταξη του άρθρ. 580 
παρ. 4 ΚΠολ∆ σε συνδυασµό και µε τη διάταξη του άρθρ. 562 παρ. 1 του ίδιου 
Κώδικα (ΑΠ 480/2004), δηλαδή δεν ακολούθησε ως προς τα ζητήµατα αυτά τη λύση 
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που δόθηκε από τον Άρειο Πάγο. ∆εν επιλύεται όµως νοµικό ζήτηµα, αν η αναιρετική 
απόφαση αναιρεί την προσβαλλόµενη απόφαση για έλλειψη νόµιµης βάσης, χωρίς 
κατά τα λοιπά να αµφισβητείται το εννοιολογικό περιεχόµενο του κανόνα δικαίου 
που εφαρµόσθηκε. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο της παραποµπής δεν 
δεσµεύεται από τις πραγµατικές παραδοχές της απόφασης που αναιρέθηκε και µπορεί 
να εκτιµήσει διαφορετικά τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης, οπότε αν µε 
βάση τη διαφορετική αυτή εκτίµηση καταλήξει σε διαφορετική νοµική λύση, η οποία 
είναι επιτρεπτή, αφού το δικαστήριο της παραποµπής ενεργεί πλέον αυτόνοµα, δεν 
θεµελιώνεται ο παραπάνω λόγος αναίρεσης, αλλά ενδεχοµένως ο λόγος αναίρεσης 
από τον αριθµό 1 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ για εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου.  
- Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, που ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από το 
άρθρ. 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας από εσφαλµένη 
ανάγνωση αποδεικτικού κατά την έννοια των άρθρ. 339 και 432 επ. ΚΠολ∆ εγγράφου 
δέχθηκε ως περιεχόµενό του κάτι διαφορετικό από το πραγµατικό, δηλαδή ότι 
περιέχει περιστατικά προφανώς διάφορα από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, όχι 
δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο το δικαστήριο ορθώς 
ανέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων 
θεωρεί ορθό, αφού στην περίπτωση αυτή πρόκειται για παράπονο αναγόµενο στην 
εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών, που εκφεύγει κατά το άρθρ. 561§1 ΚΠολ∆ από 
τον αναιρετικό έλεγχο. Παραµόρφωση εγγράφου κατά την έννοια του παραπάνω 
αναιρετικού λόγου συνιστά και η παράλειψη του δικαστηρίου να αναγνώσει µέρος 
του εγγράφου, όταν το µέρος αυτό είναι κρίσιµο για την ουσία της υπόθεσης, δηλαδή 
για να θεµελιώνεται ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 20 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ θα 
πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο που φέρεται ότι παραβιάσθηκε κατά το 
περιεχόµενό του. ∆εν αρκεί έτσι ότι το συνεκτίµησε απλώς µε άλλα αποδεικτικά 
µέσα, χωρίς να εξάρει το περιεχόµενό του σε σχέση µε το αποδεικτικό πόρισµα στο 
οποίο κατέληξε και το οποίο, εξ άλλου, θα πρέπει να είναι επιζήµιο για τον 
αναιρεσείοντα αναφορικά µε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης (ΟλΑΠ 1/1999, ΑΠ 402/2004, 832/2009, 1627/2010). Ο ίδιος λόγος αναίρεσης 
για να είναι ορισµένος θα πρέπει στο αναιρετήριο να προσδιορίζονται: α) το αληθινό 
περιεχόµενο του φερόµενου ως παραµορφωθέντος εγγράφου, β) το περιεχόµενο που 
προσέδωσε σ' αυτό η προσβαλλόµενη απόφαση, ώστε από τη σύγκριση να καθίσταται 
εµφανές το διαγνωστικό σφάλµα της, γ) ο ουσιώδης πραγµατικός ισχυρισµός για την 
απόδειξη ή ανταπόδειξη του οποίου χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο και δ) το επιζήµιο 
για τον αναιρεσείοντα αποδεικτικό πόρισµα, στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο εξ 
αιτίας της παραµόρφωσης του εγγράφου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 481, 482, 922, 926, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 18, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 562, 580, 
Νόµοι: 1569/1985, άρθ. 16, 
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 36, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 515 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αυτοκίνητα. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Νέοι πραγµατικοί ισχυρισµοί στην κατ' 
έφεση δίκη. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 489/1976 "περί υποχρεωτικής 
ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης", όπως 
κωδικοποιήθηκε µε το Π∆ 237/1986, "ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου 
κυκλοφορούντος εντός της Ελλάδος επί οδού υποχρεούται να έχει κεκαλυµµένην δι' 
ασφαλίσεως την εκ τούτου έναντι τρίτων αστικήν ευθύνην, συµφώνως προς τας 
διατάξεις του παρόντος". Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ίδιου νόµου ορίζει τις 
περιπτώσεις της ασφαλιστικής αυτής κάλυψης, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται 
και η έναντι τρίτων αστική ευθύνη λόγω θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης, ζηµιές σε 
πράγµατα και της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης, 
ενώ κατά την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου το ασφαλιστικό ποσό είναι τουλάχιστον 
ίσο µε αυτό που καθορίζει κάθε φορά µε αποφάσεις του ο Υπουργός Εµπορίου για 
κάθε είδους κίνδυνο που υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση. Επίσης, κατά την 
παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόµου "επί πλειόνων ζηµιωθέντων προσώπων, 
οσάκις το σύνολον των καταβλητέων υπό του υπαιτίου αποζηµιώσεων υπερβαίνει το 
ασφαλιστικόν ποσόν, το δικαίωµα εκάστου τούτων κατά του ασφαλιστού 
περιορίζεται συµµέτρως, µέχρι συµπληρώσεως του όλου ασφαλιστικού ποσού. Εάν ο 
ασφαλιστής τελών εν αγνοία της υπάρξεως ή του µεγέθους άλλων απαιτήσεων ή 
κατόπιν δικαστικής αποφάσεως κατέβαλεν εις τι των προσώπων τούτων ποσόν 
ανώτερον του αναλογούντος αυτώ µεριδίου, ο ασφαλιστής υποχρεούται έναντι των 
λοιπών ζηµιωθέντων µόνον µέχρι συµπληρώσεως του ασφαλιστικού ποσού. Τα 
πρόσωπα ταύτα έχουν δικαίωµα αναγωγής κατά του καθ' υπέρβασιν λαβόντος". Από 
το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι ο ασφαλιστής ευθύνεται έναντι 
του ζηµιωθέντος από τη λειτουργία του ασφαλισµένου αυτοκινήτου µε βάση την 
ασφαλιστική σύµβαση µέχρι του ασφαλιστικού ποσού και σε περίπτωση, κατά την 
οποία τα ζηµιωθέντα πρόσωπα είναι περισσότερα, η ευθύνη του δεν δύναται να 
υπερβεί "τα εις το ασφαλιστήριον αναφερόµενα ποσά" ως προς όλους τους 
ζηµιωθέντες και για κάθε ασφαλισµένο κίνδυνο, σε περίπτωση δε καταβολής κάποιου 
ποσού προς ζηµιωθέντα, η καταβολή αυτή καταλογίζεται στο ασφαλιστικό ποσό, το 
σύνολο του οποίου ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει στους παθόντες από το 
ίδιο ατύχηµα. Αν δε ο ζηµιωθείς αξιώνει από τον ασφαλιστή µεγαλύτερο ποσό από 
αυτό της ασφαλιστικής κάλυψης, νόµιµα ο τελευταίος προτείνει κατ' εκείνου την 
ένσταση περιορισµού της ευθύνης του µέχρι το ασφαλιστικό ποσό, στο οποίο 
περιλαµβάνεται το κεφάλαιο χωρίς υπολογισµό τόκων και δικαστικών εξόδων.  
- Από το άρθρο 527 περ. 1 ΚΠολ∆, το οποίο εφαρµόζεται και στις υπαγόµενες στο 
άρθρο 681Α ΚΠολ∆ διαφορές, προκύπτει ότι ο εφεσίβλητος παραδεκτώς προτείνει 
ως υπεράσπιση του κατά της εφέσεως, µε τις ενώπιον του Εφετείου προτάσεις του και 
ισχυρισµούς που δεν πρότεινε ή πρότεινε απαραδέκτως στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο. 
Οι ενστάσεις, µάλιστα, αυτές µπορεί να υπάγονται και στην εξαίρεση του άρθρου 269 
ΚΠολ∆.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθµός 8 ΚΠολ∆ 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 πρότασης τους, 
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θεµελιώνουν, καταλύουν ή παρακωλύουν ουσιαστικό ή δικονοµικό δικαίωµα, που 
ασκείται µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση (ΟλΑΠ 3/1997).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 678  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1217 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αυτοκινητικό ατύχηµα. Περιορισµός της ευθύνης του ασφαλιστή. Απαράδεκτοι 
αναιρετικοί λόγοι. 
- Η παρ. 3 του άρθρου 10 του N. 489/1976 ορίζει ότι "το πρόσωπο που ζηµιώθηκε 
έχει από την ασφαλιστική σύµβαση και µέχρι το ποσό αυτής ιδία αξίωση κατά του 
ασφαλιστή. 2 ... 3. Σε περίπτωση που έχουν ζηµιωθεί περισσότερα πρόσωπα, όταν το 
σύνολο των αποζηµιώσεων που πρέπει να καταβληθούν από τον υπαίτιο υπερβαίνει 
το ασφαλιστικό ποσό, το δικαίωµα καθενός από αυτούς κατά του ασφαλιστή 
περιορίζεται σύµµετρα µέχρι τη συµπλήρωση του όλου ασφαλιστικού ποσού. Αν ο 
ασφαλιστής ο οποίος αγνοεί την ύπαρξη ή το µέγεθος άλλων απαιτήσεων ή µετά από 
δικαστική απόφαση, κατέβαλε σε κάποιο από τα πρόσωπα αυτά ποσό ανώτερο από το 
µερίδιο που αναλογεί σ' αυτόν, ο ασφαλιστής υποχρεούται έναντι των λοιπών 
ζηµιωθέντων µόνο µέχρι τη συµπλήρωση του ασφαλιστικού ποσού. Τα πρόσωπα 
αυτά έχουν δικαίωµα αναγωγής κατά αυτού που αποζηµιώθηκε καθ' υπέρβαση". Από 
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η έναντι του παθόντος τρίτου ευθύνη του ασφαλιστή 
από την ασφαλιστική σύµβαση ποσοτικά περιορίζεται µέχρι το κατά το χρόνο του 
ατυχήµατος ισχύον ελάχιστο ασφαλιστικό ποσό. Το τελευταίο δεν ισχύει για κάθε 
παθόντα και γενικά δικαιούχο της αποζηµιώσεως, αλλά ισχύει για όλους τους 
παθόντες ή δικαιούχους από το ίδιο ατύχηµα. Η καταβολή από τον ασφαλιστή σε 
δικαιούχο ποσού αποζηµιώσεως που του επιδικάστηκε µε τελεσίδικη ή προσωρινά 
εκτελεστή απόφαση, σε έκταση τέτοια που να εξαντλεί το ασφαλιστικό ποσό, 
απαλλάσσει τον ασφαλιστή έναντι άλλων δικαιούχων που ασκούν ακολούθως 
αξιώσεις αποζηµιώσεως κατά του ασφαλιστή (ΑΠ 1904/2007). Για τον υπολογισµό 
του ύψους των απαιτήσεων στις σχέσεις µεταξύ ζηµιωθέντων τρίτων και ασφαλιστή 
δεν περιλαµβάνονται οι τόκοι και τα δικαστικά έξοδα (ΑΠ 327/1988).  
Σύµφωνα µε τις υπό της ως άνω διατάξεως (άρθρο 10 παρ. 3 N. 489/1976) 
προβλεπόµενες προϋποθέσεις εφαρµογής της, επί χωριστής επιδίκασης περισσοτέρων 
απαιτήσεων από το αυτό ατύχηµα, το µεταγενεστέρως επιλαµβανόµενο δικαστήριο, 
οφείλει να αθροίσει το επιδικασθέν δυνάµει προηγηθείσης δικαστικής αποφάσεως 
(τελεσίδικης ή προσωρινά εκτελεστής ή αποφάσεως ασφαλιστικών µέτρων) σε βάρος 
του υποχρέου ασφαλιστή κεφάλαιο αποζηµιώσεως, ανεξαρτήτως της καταβολής του 
στους οριζοµένους υπό των ως άνω αποφάσεων που προηγήθηκαν δικαιούχους 
αποζηµιώσεως, και να απαλλάξει τον ασφαλιστή εφ' όσον εκ του αθροίσµατος των 
ήδη επιδικασθέντων ποσών προκύπτει ότι εξαντλήθηκε το ασφάλισµα. Όµως για να 
ενεργήσει το ∆ικαστήριο κατά τον προαναφερθέντα τρόπο και για να είναι ορισµένος 
ο από τη διάταξη αυτή ισχυρισµός (ένσταση) της εναγόµενης ασφαλιστικής εταιρείας 
για µείωση, µε σύµµετρο περιορισµό, της απαίτησης για την οποία έχει εναχθεί από 
αυτοκινητικό ατύχηµα, πρέπει να αναφέρεται, ότι εκτός από την επίδικη απαίτηση, 
υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις από το ατύχηµα αυτό κατονοµαζοµένων προσώπων, 
από την άθροιση των οποίων (µε συνυπολογισµό της επίδικης) καλύπτεται το 
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ασφαλιστέο ποσό. Ακόµη πρέπει να προσδιορίζεται κάθε µία από τις απαιτήσεις 
αυτές τόσο κατά το µέγεθος, όσο και κατά τη φύση της. Η διάταξη του άρθρου 262 
ΚΠολ∆ εφαρµόζεται και για την ένσταση αυτή. Για να ληφθεί υπόψη πρέπει να 
προβληθεί κατά τρόπο ορισµένο µε τις έγγραφες προτάσεις ή να δηλωθεί προφορικά 
στο ακροατήριο και να καταχωριστεί στα πρακτικά στην περίπτωση που δεν είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση εγγράφων προτάσεων. Καταρχήν είναι απαράδεκτη η 
µεταγενέστερη προβολή της είτε στη δεύτερη συζήτηση στον πρώτο βαθµό, είτε στο 
Εφετείο. Εξαίρεση ισχύει, αν συντρέχει ένας λόγος από το άρθρο 527 ΚΠολ∆. Το 
δικαστήριο δεν λαµβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη τον περιορισµό ευθύνης του 
ασφαλιστή. Ο ποσοτικός περιορισµός ευθύνης εξετάζεται χωριστά για κάθε 
κατηγορία ασφαλιζόµενων κινδύνων (θανάτωση - σωµατικές κακώσεις αφενός και 
υλικές ζηµίες αφετέρου). ∆εν επιτρέπεται συνυπολογισµός και των δύο κατηγοριών 
ασφαλιζόµενων κινδύνων για να κριθεί αν υπάρχει ή όχι υπέρβαση του κατώτατου 
ασφαλιστικού ποσού (ΑΠ 1904/2007).  
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που 
στηρίζεται σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας, 
εκτός αν πρόκειται για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, γ) για ισχυρισµό 
που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή αποτελεί εκδήλωση της αρχής ότι ο 
Άρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης απόφασης µε βάση τα 
πραγµατικά γεγονότα και τους ισχυρισµούς που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου από 
τους διαδίκους (ΑΠ 1055/2005). Προς τους µη προταθέντες εξοµοιώνονται και οι 
απαραδέκτως προταθέντες ισχυρισµοί. Το απαράδεκτο αυτό αφορά όλους τους 
λόγους του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 115/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 262, 527, 562, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2012, σελίδα 875 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1880 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Αυτοκίνητα. Πλαγιαστική αγωγή. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 2496/1997, που σύµφωνα µε το άρθρο 
33 παραγρ. 4 αυτού, οι διατάξεις του εφαρµόζονται και στις υφιστάµενες, κατά την 
έναρξη ισχύος του ασφαλιστικές συµβάσεις, µε την ασφαλιστική σύµβαση η 
ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, 
έναντι ασφαλίστρου, στο συµβαλλόµενο της (λήπτη της ασφάλισης) ή σε τρίτον, 
παροχή (ασφάλισµα) σε χρήµα ή εφόσον υπάρχει ειδική συµφωνία, άλλη παροχή σε 
είδος, όταν επέλθει το περιστατικό, από το οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η 
υποχρέωση της (ασφαλιστική περίπτωση). Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 25 του 
ιδίου πιο πάνω νόµου, η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαµβάνει τις δαπάνες που 
προέρχονται άµεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του 
λήπτη της ασφάλισης, που γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του για τις οποίες 
είχε συµφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη. ∆εν παρέχεται κάλυψη, αν οι πράξεις ή οι 
παραλείψεις προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου. 
Σύµφωνα δε µε τη διάταξη του άρθρου 6 παραγρ. 1 του Ν. 489/1976, η ασφάλιση 
πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή 
προστηθέντος για την οδήγηση ή υπευθύνου του ασφαλισµένου αυτοκινήτου. 
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Εξαιρείται η αστική ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του αυτοκινήτου µε 
κλοπή ή βία και αυτών που προκάλεσαν το ατύχηµα εκ προθέσεως, κατά διετή 
διάταξη του άρθρου 10 παραγρ. 1 του ιδίου αυτού νόµου, το πρόσωπο που ζηµιώθηκε 
έχει από την ασφαλιστική σύµβαση και µέχρι το ποσό αυτής, ιδία αξίωση κατά του 
ασφαλιστή. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 201 ΑΚ 
και 69 παραγρ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι η αξίωση του ασφαλισµένου ή λήπτη της 
ασφαλίσεως κατά του ασφαλιστή, από τη µεταξύ τους σύµβαση ασφαλίσεως, έχει ως 
αντικείµενο την καταβολή στον ασφαλισµένο κάθε ποσού που υποχρεούται ή θα 
υποχρεωθεί να καταβάλει στον ζηµιωθέντα τρίτο, µε τους τόκους και τα δικαστικά 
έξοδα, µέσα στα όρια του ασφαλιστικού ποσού. Η αξίωση αυτή γεννιέται από την 
επέλευση της ασφαλιστικής περιπτώσεως, που συµπίπτει µε την επίδοση στον 
ασφαλισµένο από τον ζηµιωθέντα τρίτο ή άλλο δικαιούχο της περί αποζηµιώσεως και 
χρηµατικής ικανοποιήσεως αγωγής, αφότου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της 
τελεσίδικης επιδικάσεως και για το ποσόν που θα επιδικασθεί µε την επί της αγωγής 
αυτής απόφαση, πλέον τόκων από της επιδόσεως της και δικαστικών εξόδων.  
- Και για τη βελτίωση της θέσεως του παθόντος τρίτου από την καθιέρωση της 
διετούς κατά του ασφαλιστή παραγραφής (αρθρ. 10 παραγρ. 2 Ν. 489/1976) 
παρέχεται σ' αυτόν η πλαγιαστική από το άρθρο 72 ΚΠολ∆, αγωγή, µε την οποία ο 
παθών ως δανειστής του υπόχρεου σε αποζηµίωση και ασφαλισµένου ή 
αντισυµβαλλοµένου ασκεί τα δικαιώµατα που ο τελευταίος αντλεί κατά του 
ασφαλιστή του από τη σύµβαση ασφαλίσεως σε περίπτωση επελεύσεως της 
ασφαλιστικής περιπτώσεως, όταν αυτός αδρανεί στην άσκηση τους. Στοιχεία της 
πλαγιαστικώς ασκούµενης αγωγής είναι η επίκληση της ιδιότητας του ενάγοντος ως 
δανειστή του δανειστή του πλαγιαστικώς εναγοµένου οφειλέτη αφενός και των 
δικαιωµάτων που έχει πράγµατι κατά του τελευταίου αυτού, δηλαδή του 
πλαγιαστικώς εναγοµένου οφειλέτη, ο αδρανών να ενασκήσει αυτά δανειστής 
αφετέρου. Συνεπώς, ο πλαγιαστικώς εναγόµενος οφειλέτης µπορεί, αµυνόµενος κατά 
των αξιώσεων του πλαγιαστικώς ενάγοντος, να αµφισβητήσει τόσο την ιδιότητα του 
τελευταίου ως πλαγιαστικώς ενάγοντος έναντι του αδρανούντος να ασκήσει τα 
δικαιώµατα του δανειστή του, όσο και την ιδιότητα αυτού, δηλαδή του αδρανούντος 
δανειστή, ως δανειστή έναντι αυτού, δηλαδή του πλαγιαστικώς εναγοµένου οφειλέτη. 
Έτσι, σε περίπτωση κατά την οποία ο ζηµιωθείς τρίτος από τροχαίο αυτοκινητικό 
ατύχηµα, ισχυρίζεται ότι ο ίδιος είναι ο παθών και κατ' αυτό ζηµιωθείς και ότι ο 
ασφαλισµένος µε ασφάλιση αστικής ευθύνης αδρανεί να ασκήσει τα από την οικεία 
ασφαλιστική σύµβαση δικαιώµατα του έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας, 
οφειλέτριάς του από την ανωτέρω αιτία, µπορεί να στραφεί πλαγιαστικώς κατ' αυτής 
και να ζητήσει να υποχρεωθεί η τελευταία να καταβάλει στον ασφαλισµένο της µέρος 
ή το σύνολο του ασφαλίσµατος προκειµένου ο ως άνω πλαγιαστικώς ενάγων να 
ικανοποιηθεί απ' αυτό. Στην περίπτωση αυτή η πλαγιαστικώς εναγόµενη από τον 
παθόντα τρίτο ασφαλιστική εταιρεία µπορεί να αµφισβητήσει την ιδιότητα αυτού ως 
δανειστή του ανωτέρω ασφαλισµένου σ' αυτήν, καθώς και την έναντι του τελευταίου 
αυτού υποχρέωση της προς καταβολή του ασφαλίσµατος. ∆ηλαδή, ο πλαγιαστικώς 
εναγόµενος οφειλέτης µπορεί να αµφισβητήσει προς απόκρουση της πλαγιαστικής 
αγωγής, τόσο την ιδιότητα ως δανειστή του πλαγιαστικώς ενάγοντος έναντι του 
φεροµένου ως αδρανούντος οφειλέτη, όσο και την ιδιότητα του αδρανούντος 
οφειλέτη ως δανειστή του πλαγιαστικώς εναγόµενου. Στην περίπτωση αυτή δύναται η 
πλαγιαστικώς εναγόµενη ασφαλιστική εταιρία να προτείνει παραδεκτώς κατά του 
πλαγιαστικώς ενάγοντος τόσον την ένσταση του συντρέχοντος πταίσµατος του στον 
από το ένδικο τροχαίο ατύχηµα τραυµατισµό του και των επελθουσών από αυτόν 
ζηµιών του (άρθρο 300 ΑΚ), όσο κάθε άλλο ισχυρισµό βάλλοντας κατά της νοµικής 
και ουσιαστικής βασιµότητας των επί µέρους αγωγικών κονδυλίων, µε την 



 

[34] 
 

επισήµανση ότι η τυχόν τελεσίδικη απόφαση µεταξύ του παθόντος τρίτου και του 
ασφαλισµένου δεν αποτελεί δεδικασµένο για την πλαγιαστική αγωγή του παθόντος 
τρίτου κατά της ασφαλιστικής εταιρίας, αφού δεν υπάρχει ταυτότητα προσώπων 
(άρθρο 324 ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 69, 72, 559 αριθ. 1,  
ΑΚ: 201, 300, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 6, 10,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 679 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 211 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Άδεια οδήγησης. Ερµηνεία 
συµβάσεως. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων δικαιοπραξιών. 
- Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 25 της Κ4/585/1978 απόφασης του υπουργείου 
Εµπορίου (ΦΕΚ 795/1978) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 6 παρ. 5 Ν. 
489/1976 "περί της υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ αυτοκινήτου αστικής ευθύνης" 
ορίζεται ότι αποκλείονται της ασφαλίσεως ζηµίαι προξενούµεναι υπό οδηγού µη 
έχοντος την υπό του νόµου δια την κατηγορίαν του οχήµατος το οποίον οδηγεί 
προβλεπόµενη άδεια οδηγήσεως.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. ΓΠΝ/1911 (που διατηρήθηκε σε ισχύ 
µε το άρθρο 114 ΕισΝΑΚ) "κάτοχος αυτοκινήτου θεωρείται πας ο κατά τον χρόνον 
του ατυχήµατος κατέχων το αυτοκίνητο είτε κατά κυριότητα είτε εκ συµβάσεως, 
εκµεταλλευόµενος δι' αυτό εν ιδίω ονόµατι, ως και ο αυτογνωµόνως 
επιλαµβανόµενος της κατοχής αυτοκινήτου και χρησιµοποιών τούτο καθ' οιονδήποτε 
τρόπον." Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του αυτού νόµου "δια 
πάσαν υπό του αυτοκινήτου κατά τη λειτουργίαν ζηµίαν προς τρίτους, ενέχεται εις 
αποζηµίωση ότε οδηγός και ο κατά το άρθρο 2 κάτοχος, ο δε ιδιοκτήτης εν η 
περιπτώσει είναι τοιούτος άλλος ή ο κάτοχος, ενέχεται µόνο µέχρι της αξίας του 
αυτοκινήτου". Κατά τη διάταξη του άρθρου 926 παρ. 1 ΑΚ "αν από κοινή πράξη 
περισσοτέρων περιήλθε ζηµία ή αν για την ίδια ζηµία ευθύνονται παράλληλα 
περισσότεροι ενέχονται όλοι εις ολόκληρον". Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι 
καθιερώνεται αντικειµενική ευθύνη ή ευθύνη από διακινδύνευση σε βάρος του 
οδηγού, του κατόχου και του ιδιοκτήτη του ζηµιογόνου αυτοκινήτου, οι οποίοι 
ενέχονται εις ολόκληρον έναντι του παθόντος προς αποκατάσταση της ζηµίας του. Η 
ευθύνη αυτή συνδέεται προς κάθε µια από τις ως άνω ιδιότητες, η οποία µόνη της 
αρκεί για τη θεµελίωση της ευθύνης, χωρίς την ανάγκη συνδροµής άλλης πρόσθετης 
προϋπόθεσης. Η ευθύνη του ιδιοκτήτη του ζηµιογόνου αυτοκινήτου θεµελιώνεται 
ανεξάρτητα από το αν αυτός κατά το χρόνο του ατυχήµατος είναι οδηγός ή κάτοχος 
τούτου. Ο νόµος για να µετριάσει την αυστηρότητα της αντικειµενικής ευθύνης του 
ιδιοκτήτη, ο οποίος, δεν είναι κάτοχος ή οδηγός µε την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 
ΓΠΝ/1911, περιορίζει ποσοτικά την ευθύνη του µέχρι την αξία του ζηµιογόνου 
αυτοκινήτου κατά τον αµέσως, πριν από το ατύχηµα χρόνο. Ενόψει δε και του 
σκοπού του ανωτέρω νόµου ΓΠΝ/1911 που απέβλεπε στην αυξηµένη και 
αντικειµενική ευθύνη του κατέχοντος αυτοκίνητο σαν τίµηµα αυτού για την έναντι 
των κινδύνων από τη λειτουργία του απόλαυση των ωφελειών του αυτοκινήτου 
προκύπτει, ότι ως κάτοχος του αυτοκινήτου δεν θεωρείται ο κατά τις διατάξεις του 
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ΑΚ κάτοχος, δηλαδή εκείνος που ασκεί απλώς την επ' αυτού φυσική εξουσία (974 
ΑΚ), αλλά εκείνος που εκµεταλλεύτεται το αυτοκίνητο ως ιδιοκτήτης (κύριος ή 
επικαρπωτής) ή ο δικαιούµενος σε εκµετάλλευση του αυτοκινήτου δυνάµει 
συµβάσεως µετά του κυρίου (µισθώσεως, χρησιδανείου, εταιρίας). Ο χρησάµενος στη 
σύµβαση χρησιδανείου δεν µπορεί να θεωρηθεί κάτοχος σε κάθε περίπτωση, αλλά 
µόνο αν βαρύνεται µε µέρος τουλάχιστον των εξόδων λειτουργίας αυτοκινήτου και 
έτσι, δεν µπορεί να θεωρηθεί κάτοχος το πρόσωπο που από το γονέα του ή το φίλο 
του χρησιδανείζεται το αυτοκίνητο για ένα και µόνο ταξίδι ή "βόλτα", αφού το 
παραπάνω διακριτικό της κατοχής στοιχείο της εκµετάλλευσης του αυτοκινήτου 
εξακολουθεί να υφίσταται στον κύριο.  
- Κατά το άρθρο 173 τoυ ΑΚ κατά την ερµηνεία της δηλώσεως βουλήσεως 
αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις, κατά δε το άρθρο 200 
ΑΚ οι συµβάσεις ερµηνεύονται, όπως απαιτεί η καλή πίστη αφού ληφθούν υπόψη και 
τα συναλλακτικά ήθη. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο συµβατικός όρος 
µεταξύ του ασφαλισµένου και του ασφαλιστή περί αποκλεισµού ευθύνης του 
τελευταίου σε περίπτωση οδηγήσεως αυτοκινήτου χωρίς την προβλεπόµενη άδεια 
οδηγήσεως, πρέπει να ερµηνεύεται σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις των 
άρθρων 173 και 200 ΑΚ.  
- Κατά τη διάταξη του αριθµού 1 εδ. α' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση 
και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας παραβιάζεται κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής είτε µε ψευδή ερµηνεία η οποία υπάρχει όταν αποδίδεται 
στον κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε µε τη µη ορθή εφαρµογή η 
οποία συντελείται όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή όταν δεν εφαρµόζεται κανόνας ενώ έπρεπε ή όταν εφαρµόζεται 
εσφαλµένως. Η παραβίαση των ερµηνευτικών διατάξεων των άρθρων 173 και 200 
ΑΚ προϋποθέτει διακιοπραξία η σύµβαση της οποίας παραλήφθηκε η ερµηνεία, 
καίτοι διαπιστώθηκε αυτεπαγγέλτως, έστω και εµµέσως, κενό ή αµφιβολία ως προς 
τη δήλωση βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων είτε ερµηνεύτηκε κακώς. Στην 
περίπτωση αυτή οι εν λόγω κανόνες παραβιάζονται, όταν το δικαστήριο παραλείπει 
να προσφύγει σ' αυτούς για διατυπώσει την αληθινή βούληση των συµβαλλοµένων ή 
όταν προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους ή όταν προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους ή 
όταν παραλείπει ν' αναφέρει στην απόφασή του πραγµατικά περιστατικά από τα 
οποία προκύπτει η εφαρµογή τους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 926, 974, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 2, 4, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Επικουρικό Κεφάλαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1117 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αυτοκινητικό ατύχηµα. Ανασφάλιστο όχηµα. Επικουρικό κεφάλαιο. Παραγραφή. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1, 10 παρ. 1, 11 παρ. 1, 19 
παρ. 1 περ. β' του Ν. 489/1976, όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π∆ 237/1986, 2 και 3 
του Π∆ 314/1993, που εκδόθηκε σε συµµόρφωση προς την 90/232 οδηγία της ΕΟΚ 
(ήδη Ε.Ε.), συνάγεται, ότι την αποζηµίωση στα πρόσωπα που ζηµιώθηκαν από 
αυτοκινητικό ατύχηµα υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο και όταν 
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το ζηµιογόνο όχηµα είναι ανασφάλιστο, ήτοι όταν δεν έχει ποτέ συναφθεί γι' αυτό 
κατά το παρελθόν σύµβαση ασφαλίσεως, ή όταν αυτή έληξε, λύθηκε, ακυρώθηκε ή 
ανεστάλη είτε µονοµερώς από ένα από τους συµβαλλόµενους είτε µε κοινή συµφωνία 
αυτών. Η αξίωση του τρίτου που ζηµιώθηκε από αυτοκινητικό ατύχηµα κατά του 
Επικουρικού Κεφαλαίου στην περίπτωση που το ζηµιογόνο αυτοκίνητο ήταν 
ανασφάλιστο µε την ως άνω έννοια υπόκειται στη διετή παραγραφή που προβλέπεται 
από τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 10 παρ. 2 του Ν. 489/1976. Η παραγραφή 
αυτή αρχίζει από την εποµένη του ατυχήµατος και διακόπτεται ή αναστέλλεται 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της διακοπής και αναστολής της παραγραφής, 
προτείνεται δε κατ' ένσταση από τον εναγόµενο ενώ η διακοπή και η αναστολή µε 
αντένσταση του ενάγοντος. Για το ορισµένο αυτών ο ενιστάµενος εναγόµενος δεν 
είναι απαραίτητο να προσδιορίζει την αφετηρία της παραγραφής, δεδοµένου ότι η 
αφετηρία αυτή συµπίπτει, κατά τα ανωτέρω, µε τον χρόνο του ατυχήµατος, ο οποίος 
είναι στοιχείο της βάσεως της αγωγής και είναι υποχρεωµένος να τον επικαλείται και 
να τον αποδεικνύει ο ενάγων, ο οποίος επιπλέον είναι υποχρεωµένος να αναφέρει τα 
περιστατικά εκείνα που θεµελιώνουν τους επικαλούµενους από αυτόν λόγους της 
διακοπής ή αναστολής της παραγραφής. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 251,  
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 2, 10, 11, 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 753 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Σύµβαση θαλάσσιας ασφάλισης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1584 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σύµβαση ασφάλισης πλοίου. Αρχή της αυτονοµίας της βούλησης ως προς την 
υποβολή µιας σύµβασης, αναφεροµένης σε διεθνή συναλλαγή, στο δίκαιο ορισµένης 
Πολιτείας. Καταχρηστικός όρος ασφαλιστικής σύµβασης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 681 επ. ΑΚ που ρυθµίζουν τη σύµβαση µίσθωσης 
έργου απορρέουν για τον εργολάβο, πέραν των αµέσως υπό του νόµου 
προβλεποµένων κυρίων ή παρεποµένων υποχρεώσεων και παρεπόµενες υποχρεώσεις, 
οι οποίες απορρέουν και αποτελούν εκδήλωση της διέπουσας ολόκληρο το δίκαιο 
αρχής της καλής πίστεως (αρθ. 288 ΑΚ). Στην τελευταία αυτή κατηγορία 
παρεποµένων υποχρεώσεων του εργολάβου περιλαµβάνεται και η υποχρέωση αυτού 
προς διαφύλαξη από κινδύνους κλοπής των κινητών πραγµάτων του εργοδότη, τα 
οποία περιέχονται στην κατοχή του επ' ευκαιρία της εκτελέσεως του συµφωνηθέντος 
έργου. Η εκ µέρους του εργολάβου παράβαση της ανωτέρω παρεπόµενης 
υποχρεώσεως του, εφ' όσον έχει ως αποτέλεσµα την κλοπή του επισκευαζόµενου 
πράγµατος του εργοδότη, συνιστά πληµµελή εκπλήρωση της παροχής του και 
δηµιουργεί υποχρέωση προς αποζηµίωση κατ' αρθ. 382 ΑΚ, η οποία περιλαµβάνει το 
θετικό διαφέρον του εργοδότη για την προσγενοµένη σ' αυτόν ζηµία. Στην ανωτέρω 
περίπτωση, στην οποία η υποχρέωση διαφυλάξεως δεν αποτελεί την κυρία 
υποχρέωση, απορρέουσα για τον εργολάβο εκ µιας συµβάσεως παρακαταθήκης, 
συναφθείσας µεταξύ αυτού και του εργοδότη, αλλά απλώς την παρεπόµενη 
υποχρέωση, την απορρέουσα εκ µιας συµβάσεως µισθώσεως έργου, δεν υπάρχει η 
υπό των άρθρων 822 επ. ΑΚ ρυθµιζόµενη σύµβαση παρακαταθήκης και δεν δύναται 
να γίνει λόγος περί εφαρµογής των περί αυτής διατάξεων όχι µόνον άµεσα, αλλ' ούτε 
και κατ' αναλογίαν. Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, η αγωγή κατά το µέρος που 
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στηρίζεται στη σύµβαση παρακαταθήκης, για την οποία σηµειωτέον δεν αναφέρει 
ούτε χρόνο σύναψης, ούτε όρους αυτής, ούτε εάν θα ήταν επ' αµοιβή ή όχι του 
θεµατοφύλακα, πρέπει να απορριφθεί ως µη νόµιµη. Κατά το µέρος της που 
στηρίζεται στη σύµβαση έργου είναι νόµιµη, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν στην 
αµέσως ανωτέρω µείζονα σκέψη, βασιζόµενη στις διατάξεις που σε αυτήν εκτίθενται. 
Ότι η πρώτη εναγοµένη κατ' εκτίµηση των εκτιθέµενων µε τις έγγραφες προτάσεις 
της προς απόκρουση της αγωγής, συνοµολογεί το περιεχόµενο της σύµβασης 
ασφάλισης, αλλά ισχυρίζεται ότι απαλλάσσεται από την ευθύνη προς αποζηµίωση 
του ενάγοντος, αφενός επειδή ο ενάγων παραβίασε εγγυητικούς όρους της σύµβασης 
ασφάλισης που είχαν συµφωνηθεί ως ουσιώδεις, ήτοι την εγγύηση του ελλιµενισµού 
του πλοίου στη Μαρίνα Αλίµου, της επί 12µηνο κίνησης του, της φύλαξης του σε 
κλειστό αποθηκευτικό χώρο, και αφετέρου επειδή παραβίασε την επιβαλλόµενη αρχή 
της "υπέρτατης καλής πίστης" (uberrimae fides ) που σύµφωνα µε το αγγλικό δίκαιο 
διέπει την ασφαλιστική σύµβαση, δια της αποσιώπησης (non-disclosure) και της 
εσφαλµένης απεικόνισης (misrepresentation) κρίσιµων πραγµατικών περιστατικών, 
σχετιζοµένων µε την ασφαλιστική αξία του σκάφους κατά το χρόνο της τελευταίας 
ετήσιας ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης, τα οποία (περιστατικά) θα 
µπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση τους για κάλυψη του ασφαλιστικού 
κινδύνου και του ύψους του ασφαλίστρου αλλά και της παραβιάσεως του όρου για 
την εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος ειδοποίηση της για την απώλεια του 
σκάφους. Επί των ισχυρισµών αυτών της πρώτης εναγοµένης πρέπει να αναφερθούν 
ειδικότερα τα εξής: Κατά τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του νόµου ΜΙΑ 1906 
και των ρητρών INSTITUTE YACHTS CLAUSES, στη σύµβαση ασφαλίσεως 
πλοίου επιτρέπεται στους συµβαλλόµενους να θεωρούν ορισµένους όρους αυτής 
ουσιώδεις "warranty", οι οποίοι περιέχονται ρητά στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
(express warranty) ή και εξυπακούονται (implied warranty) και αποτελούν 
υποσχετικές εγγυήσεις του ασφαλισµένου στον ασφαλιστή, για την τήρηση 
ορισµένων προϋποθέσεων σε σχέση µε την κατάσταση του ασφαλισµένου πλοίου, 
κατά τρόπο ώστε η παράβαση οιουδήποτε από αυτούς τους όρους, από τον τελευταίο 
να συνεπάγεται την απαλλαγή του ασφαλιστή από τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν 
από το ασφαλιστήριο. Η επέλευση της αυστηρής αυτής έννοµης συνέπειας δεν 
εξαρτάται από το αν η µη συµµόρφωση συνετέλεσε καθ οιονδήποτε τρόπο στην 
επέλευση της ζηµίας, ούτε επηρεάζεται από το αν η παράβαση ήρθη ενδεχοµένως προ 
πάσης ζηµίας. H απαλλαγή από την ευθύνη είναι αυτόµατη και δεν εξαρτάται από 
οποιαδήποτε δήλωση του ασφαλιστή περί περατώσεως της ασφαλιστικής σύµβασης. 
Γενικός κανόνας είναι ότι τίποτε δεν δικαιολογεί τη µη συµµόρφωση προς ρητή 
εγγύηση. Αναφέρεται, συγκεκριµένως, ότι καµία αιτία, οσονδήποτε επαρκής, κανένα 
κίνητρο, οσονδήποτε αγαθό, καµία ανάγκη, οσονδήποτε επαρκής, καµία ανάγκη, 
οσονδήποτε αναπόφευκτη, δεν δικαιολογεί µη συµµόρφωση προς ρητή εγγύηση. 
Εξαιρέσεις από τον γενικό αυτό κανόνα προβλέπονται στο άρθρο 34, το οποίο ορίζει 
τα εξής: "1. Μη συµµόρφωση προς µία εγγύηση δικαιολογείται, όταν, λόγω αλλαγής 
των συνθηκών, η εγγύηση παύει να είναι εφαρµοστέα στις συνθήκες της συµβάσεως 
ή όταν η συµµόρφωση προς την εγγύηση καθίσταται παράνοµη δυνάµει 
οποιουδήποτε µεταγενέστερου νόµου. 2. Όταν µια εγγύηση παραβιάζεται, ο 
ασφαλισµένος δεν µπορεί να προβάλλει την άµυνα ότι έγινε επανόρθωση της 
παραβιάσεως και συµµόρφωση προς την εγγύηση πριν από τη ζηµία. 3. Ο 
ασφαλιστής µπορεί να παραιτηθεί από την επίκληση παραβιάσεως της εγγυήσεως. 
Μόνη η παράβαση, καθ' εαυτήν, παρέχει στον ασφαλιστή το δικαίωµα να αρνηθεί την 
ευθύνη από την ασφαλιστική σύµβαση, έτσι ώστε ο ασφαλιστής να ελευθερώνεται 
από την ηµεροµηνία της παραβάσεως. Το βάρος δε της απόδειξης της παράβασης 
φέρει ο ασφαλιστής. Τέλος τέτοιος επιτρεπόµενες ουσιώδης όρος τυγχάνει κατά το 
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άρθρο 41 του ανωτέρω νόµου ΜΙΑ 1906 αυτός περί της νοµιµότητας της 
ασφαλισθείσας περιπέτειας υπό την έννοια ότι, εφόσον ο ασφαλιζόµενος δύναται να 
ελέγξει τούτο, η περιπέτεια θα διεκπεραιωθεί κατά νόµιµο τρόπο. Περαιτέρω, κατά το 
άρθρο 18 του "Μ.Ι.Α. 1906" ορίζεται ότι: "1. Ο ασφαλιζόµενος οφείλει να 
αποκαλύψει στον ασφαλιστή, πριν ολοκληρωθεί το συµβόλαιο, οποιοδήποτε 
ουσιώδες περιστατικό (material circumstance) που είναι γνωστό στον ασφαλιζόµενο 
και ο ασφαλιζόµενος θεωρείται ότι είναι γνώστης όλων των περιστατικών που κατά 
τη συνήθη πορεία των εργασιών, θα έπρεπε να του είναι γνωστά. Αν ο ασφαλιζόµενος 
παραλείψει να προβεί σε τέτοια αποκάλυψη, ο ασφαλιστής έχει τη δυνατότητα να 
ακυρώσει το συµβόλαιο. 2. Κάθε περιστατικό θεωρείται ουσιώδες, εφόσον µπορεί να 
επηρεάσει ένα συνετό ασφαλιστή στον προσδιορισµό του ασφαλίστρου ή στην 
απόφαση του να αναλάβει τον κίνδυνο. 4. Κατά πόσον ένα περιστατικό 
συγκεκριµένο, το οποίο δεν ανακοινώθηκε είναι ή όχι ουσιώδες, κρίνεται κατά 
περίσταση". Σύµφωνα δε µε το άρθρο 20 του ΜΙΑ 1906: 1. Οποιαδήποτε ουσιώδης 
απεικόνιση που δίνεται από τον ασφαλιζόµενο ή τον πράκτορα του στον ασφαλιστή, 
κατά τη διαπραγµάτευση του συµβολαίου και πριν αυτό οριστικοποιηθεί, πρέπει να 
είναι αληθής. Εάν είναι αναληθής, ο ασφαλιστής έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει το 
συµβόλαιο. 2. Η απεικόνιση είναι ουσιώδης, εφόσον θα επηρέαζε την κρίση ενός 
συνετού ασφαλιστή ως προς τον προσδιορισµό του ασφαλίστρου ή ως προς την 
ανάληψη του κινδύνου, όπως π.χ. σε περίπτωση δήλωσης από τον ασφαλιζόµενο 
αξίας µεγαλύτερης από την πραγµατική αναφορικά µε θαλαµηγό σκάφος. Η 
υποχρέωση του ασφαλιζόµενου συνεχίζεται και για κάθε µεταγενέστερη ανανέωση 
ήδη συναφθείσας ασφάλισης. Τόσο δε η παράλειψη ανακοίνωσης (non disclosure) 
που αναφέρεται στο άρθρο 18 του ΜΙΑ 1906, όσο και η εσφαλµένη ή πεπλανηµένη 
απεικόνιση (misrepresentation) του άρθρου 20 του ΜΙΑ 1906, οι οποίες αµφότερες 
είναι αρχές που απορρέουν και έχουν τις ρίζες τους στην απόλυτη καλή πίστη, έχουν 
ως συνέπεια, σε περίπτωση παραβάσεως τους, ότι καθιστούν τη σύµβαση ακυρώσιµη 
κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του βλαπτοµένου µέρους (κατά λεκτική δε 
κυριολεξία να αποφύγει το ασφαλιστήριο - "to avoid the contract").Τέλος, στο 
αγγλικό δίκαιο και ειδικότερα στο άρθρο 17 του ΜΙΑ 1906 ορίζεται ότι "η ναυτική 
ασφάλιση βασίζεται επί της αρχής της υπέρτατης καλής πίστης (uberrima fides) και 
αν η υπέρτατη καλή πίστη δεν τηρηθεί από οποιοδήποτε των συναλλασσοµένων 
µερών, η σύµβαση δύναται να ακυρωθεί από το άλλο µέρος". Η έννοια της "απόλυτης 
καλής πίστης" εκτείνεται πολύ πέρα από την έννοια του δόλου (fraud) και δη έχει ως 
αφετηρία απλώς την αποσιώπηση ή την απόκρυψη ενός ουσιώδους περιστατικού ή τη 
λανθασµένη ή πεπλανηµένη δήλωση ή, σε επίγνωση του ασφαλιζοµένου, τη µη 
τήρηση ορισµένων βασικών προϋποθέσεων, αδιάφορα αν αυτές οι παραλείψεις ή οι 
εσφαλµένες απεικονίσεις, έγιναν µε δόλια πρόθεση, από απλή αµέλεια, εκ 
παραδροµής ή από αδιαφορία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 25 εδαφ. α' ΑΚ, κατά την οποία οι ενοχές από 
σύµβαση ρυθµίζονται από το δίκαιο στο οποίο τα µέρη υποβλήθηκαν, καθιερώνεται η 
αρχή της αυτονοµίας της βούλησης ως προς την υποβολή µιας σύµβασης, 
αναφεροµένης σε διεθνή συναλλαγή, στο δίκαιο ορισµένης Πολιτείας. Η αυτονοµία 
όµως αυτή δεν είναι απόλυτη, υπό την έννοια ότι δεν δύναται να επιλεγεί δίκαιο προς 
το οποίο δεν συνδέεται κάποιο από τα στοιχεία της σύµβασης, έστω και χαλαρά. ∆εν 
έχει σηµασία εάν ο σύνδεσµος, κρινόµενος αντικειµενικά, είναι πολύ ασθενέστερος 
από τους συνδέσµους που παρουσιάζει η σύµβαση µε άλλα δίκαια, διότι αξία έχει η 
ύπαρξη του συνδέσµου και όχι η εγγύτητα αυτού. Άλλωστε υπάρχει η τάση για την 
µέγιστη δυνατή διεύρυνση της εννοίας του συνδέσµου, να διευρύνεται και ο κύκλος 
των δικαίων, µεταξύ των οποίων δύναται να γίνει η επιλογή. Ως, µάλιστα, 
παρατηρείται σχετικά, σε ορισµένους κλάδους του εµπορίου, των µεταφορών και των 
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ασφαλίσεων υπάρχει η τάση για διεθνή τυποποίηση ή ενοποίηση, ο σκοπός δε αυτός 
επιτυγχάνεται, εκτός των διεθνών συµβάσεων, µε την υποβολή των σπουδαιότερων 
τύπων των σχετικών συµβάσεων στο ίδιο δίκαιο, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή κατοικίας 
των συµβληθέντων ή τόπου σύναψης ή εκτέλεσης της σύµβασης. Στους 
προαναφερθέντες κλάδους, όπου οι γενικώς χρησιµοποιούµενοι τύποι των 
συµβάσεων διατυπώνονται και συντάσσονται σύµφωνα προς τα έθιµα του Αγγλικού 
εµπορίου, η υπαγωγή στο Αγγλικό δίκαιο είναι εύλογη και φυσική. Για την 
περίπτωση ασφάλισης θαλαµηγών σκαφών, η ασφάλιση σχεδόν κατά κανόνα 
παρέχεται µε βάση τους όρους της Ρήτρας Θαλαµηγών Σκαφών του Ινστιτούτου µε 
την κωδική ονοµασία Institute Yacht Clauses 1.11.1985.  
Συνεπώς ένας εσωτερικός σύνδεσµος µιας τοιαύτης συµβάσεως µε το Αγγλικό δίκαιο 
δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως απαράδεκτος . Εξάλλου, οι όροι του 
ασφαλιστηρίου, γενικοί ή ειδικοί, έχουν την ίδια νοµική αξία και σηµασία και είναι 
υποχρεωτικοί έστω και αν δεν καλύπτονται µε την υπογραφή των συµβαλλοµένων, 
αρκεί να γίνεται σαφής παραποµπή σε αυτούς στη σύµβαση ασφαλίσεως, διότι 
θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος αυτής. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 
2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών "γενικοί όροι των συναλλαγών που 
έχουν ως αποτέλεσµα την υπέρµετρη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων εις βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και 
είναι άκυροι. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου ενσωµατωµένου σε 
σύµβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπ' όψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που 
αφορά η σύµβαση, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι 
λοιπές ρήτρες της συµβάσεως ή άλλης συµβάσεως από την οποία αυτή εξαρτάται ενώ 
κατά την παραγρ 8 του ιδίου ως άνω άρθρου "ο προµηθευτής δεν µπορεί να 
επικαλεσθεί την ακυρότητα ολόκληρης της σύµβασης για το λόγο ότι ένας ή 
περισσότεροι όροι είναι άκυροι ως καταχρηστικοί". Εκ των ανωτέρω διατάξεων 
συνάγεται ότι τον προσδιορισµό της αορίστου νοµικής εννοίας της 
καταχρηστικότητας του γενικού όρου της ασφαλιστικής συµβάσεως ο νόµος εξαρτά 
εξ ορισµένων στοιχείων, τα οποία πρέπει να τεθούν υπ' όψη του δικαστηρίου, ώστε 
τούτο να κρίνει αν στη συγκεκριµένη περίπτωση ο όρος είναι άκυρος ως 
καταχρηστικός. Η απαγόρευση δηλαδή της εφαρµογής ενός καταχρηστικού γενικού 
όρου της ασφαλιστικής συµβάσεως αποτελεί εξειδικευµένη περίπτωση της 
θεµελιώδους αρχής του άρθρου 281 ΑΚ. Συνεπώς, σε περίπτωση κατά την οποία η 
ασφαλιστική εταιρεία προβάλλει κατά της αγωγής του καταναλωτή για επιδίκαση του 
ασφαλίσµατος ένσταση καταλυτική της αγωγής αυτής βάσει κάποιου γενικού όρου 
του ασφαλιστηρίου, ο ενάγων δύναται να επικαλεσθεί µε αντένσταση την ακυρότητα 
του όρου αυτού ως καταχρηστικού (ΑΠ 1599/2001).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν 
ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της 
αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 
625/2008, ΑΠ 558/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός της αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε 
για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΑΠ 37/2008, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ 
2068/2007).  
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- Ο εκ του άρθρου 559 αρ.19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
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 (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 25, 281, 288, 346, 382, 681 επ., 822 επ.,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 95  
 
Βιοµηχανική Ιδιοκτησία - Ευρεσιτεχνία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 548 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Φάρµακα. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Μάρτυρες. Ηµιτελής κατάθεση µάρτυρα λαµβάνεται υπόψη προς έµµεση απόδειξη, 
καθόσον ως µη πλήρης έχει µόνο αποδεικτική δύναµη δικαστικού τεκµηρίου. Λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει. 
- Από τα άρθρα 1 παρ. 2 Ν∆ από 8 Ιουνίου 1926, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν∆ από 
12.11.1927 και κυρώθηκε µε το Ν 3462/1928, 45 Ν 5607/1932, 1, 5 και 34 Ν 
2527/1920, συνάγεται ότι για τα φαρµακευτικά προϊόντα χορηγούνται µόνον 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µεθόδου παραγωγής, οπότε, στο δικαιούχο του διπλώµατος 
και σ' αυτούς που έλκουν από αυτό δικαιώµατα παρέχεται το αποκλειστικό δικαίωµα 
να προβαίνουν στην παραγωγή προϊόντων µε την προστατευόµενη µέθοδο, 
συγχρόνως δε, παρά το ότι είναι φαρµακευτικά, προστατεύονται και τα προϊόντα που 
παράχθηκαν µε τη µέθοδο αυτή. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν 
2527/1920 "περί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας", ο οποίος ίσχυε έως τις 31-12-1987 και 
έχει εφαρµογή στην προκείµενη υπόθεση (άρθρα 25 παρ/φοι 1 και 2 και 29 του Ν 
1733/1987), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε το Ν. 3980/1929, παραχωρούνται 
δικαιώµατα αποκλειστικά και περιορισµένα κατά χρόνο, µε το όνοµα "διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας", σε νέες εφευρέσεις που είναι επιδεκτικές βιοµηχανικής εφαρµογής. 
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 του ίδιου Ν 2527/1920, δεν θεωρούνται 
νέες οι εφευρέσεις εκείνες, οι οποίες τη στιγµή της δηλώσεώς τους για την απόκτηση 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας είναι επαρκώς γνωστές στη χώρα ή έχουν δηµοσιευθεί σε 
δηµοσιεύµατα η σχέδια που βρίσκονται στην Ελλάδα, ώστε να είναι δυνατή η 
πρακτική εφαρµογή τους από ειδικό άνθρωπο. Κατά την έννοια της πρώτης από τις 
διατάξεις αυτές, ως νέα εφεύρεση που προστατεύεται στην Ελλάδα, µε την παροχή 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, θεωρείται εκείνη που αναφέρεται είτε στην παραγωγή 
νέων προϊόντων, που είναι δυνατό να παραχθούν βιοµηχανικώς, είτε στην ανακάλυψη 
νέων µέσων ή στην εφαρµογή γνωστών µέσων, ή στην εφεύρεση νέων συνδυασµών, 
για την παραγωγή προϊόντος ή αποτελέσµατος, που είναι δυνατό να επιτευχθεί 
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βιοµηχανικώς. Το στοιχείο του "νέου" στις παραπάνω περιπτώσεις θεωρείται ότι 
υπάρχει, όταν πρόκειται µεν για παραγωγή προϊόντος, αν το προϊόν αυτό διαφέρει 
από τα οµοειδή του προϊόντα µε ουσιώδη νέα χαρακτηριστικά, όταν πρόκειται δε για 
παραγωγή αποτελέσµατος επιδεκτικού βιοµηχανικής εφαρµογής, αν εµφανίζει 
αξιόλογη πρωτοτυπία ή αξιόλογη βελτίωση αποτελέσµατος, το οποίο είναι ήδη 
γνωστό και δεν εµφανίζεται σαν απλή προσαρµογή στοιχείων ή µεθόδων που είναι 
ήδη γνωστά, χωρίς αξιόλογο αποτέλεσµα ή βελτίωση, ή σαν απλή νέα χρήση ενός 
µέσου που είναι γνωστό σε αντικείµενα άλλα από εκείνα στα οποία είχε 
χρησιµοποιηθεί προηγουµένως, κατά τον ίδιο όµως τρόπο κατά τον οποίο πάντοτε 
γινόταν η χρησιµοποίησή του, για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσµα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται 
αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν 
και προσκόµισαν. Εξ άλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως και 340 
ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την 
κρίση του για τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, χωρίς 
να επιβάλλεται να γίνεται ειδική αναφορά και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από 
αυτά, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο από όλο το περιεχόµενο της απόφασης, 
ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι νόµιµα είχαν 
επικαλεστεί και προσκοµίσει.  
- Εφόσον επιτράπηκε η εµµάρτυρη απόδειξη, το δικαστήριο της ουσίας, κατά την 
εκτίµηση των αποδείξεων, µπορεί να λάβει υπόψη του και την ηµιτελή παραµείνασα 
κατάθεση µάρτυρα, όχι όµως προς άµεση αλλά προς έµµεση απόδειξη, καθόσον ως 
µη πλήρης έχει µόνο αποδεικτική δύναµη δικαστικού τεκµηρίου.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. α' και 12 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή αν το 
δικαστήριο παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των 
αποδεικτικών µέσων. ενώ κατά το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος 
λόγος αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να 
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την 
απόφαση, γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η τελευταία αυτή διάταξη, η 
οποία αποτελεί εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη 
νοµιµότητα της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας, µε βάση την πραγµατική και 
νοµική κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, 
καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναιρέσεως, η συνδροµή 
της οποίας πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Πρέπει δηλαδή να αναφέρεται 
στο αναιρετήριο, ότι ο ισχυρισµός που στηρίζει το λόγο αναιρέσεως είχε προταθεί 
στο δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση και µάλιστα ότι είχε 
προταθεί νοµίµως. Το γεγονός εξάλλου ότι ο ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει σηµασία, διότι στην 
περίπτωση αυτήν, το δικαστήριο παραβίασε µεν το νόµο, όµως λόγος αναιρέσεως δεν 
µπορεί να ιδρυθεί, αν ο σχετικός ισχυρισµός δεν είχε προταθεί νοµίµως από το 
διάδικο, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 562 παρ. 2 
ΚΠολ∆. Συνεπώς, ο ισχυρισµός πρέπει να παρατίθεται στο αναιρετήριο, όπως 
προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας, να αναφέρεται δε και ο χρόνος και ο τρόπος 
προτάσεως του ή επαναφοράς του στο ανώτερο δικαστήριο, ώστε να µπορεί να 
κριθεί, µε βάση το αναιρετήριο, αν ήταν παραδεκτός και νόµιµος (ΟλΑΠ 43/9θ). 
Εποµένως, για να είναι ορισµένοι οι προαναφερόµενοι από το άρθρο 559 αριθ. 11 και 
12 ΚΠολ∆ λόγοι αναίρεσης" εφόσον δεν συντρέχει η εξαιρετική περίπτωση του 
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άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση αναίρεσης, ότι οι 
αιτιάσεις που αποτελούν το περιεχόµενο των λόγων αυτών είχαν προβληθεί νόµιµα 
στο εφετείο, ότι δηλαδή ο ισχυρισµός περί απαραδέκτου αποδεικτικού µέσου, που ο 
αντίδικος είχε επικαλεστεί και προσκοµίσει στο δικαστήριο της ουσίας, το οποίο και 
το έλαβε υπόψη του, καθώς και ο ισχυρισµός ότι κάποιο αποδεικτικό µέσο δεν έχει τη 
µείζονα αποδεικτική δύναµη, την οποία αποδίδει σ' αυτό ο αντίδικος που το 
επικαλέστηκε και προσκόµισε και την οποία απέδωσε σ' αυτό και το δικαστήριο της 
ουσίας, είχαν προβληθεί στο Εφετείο κατά νόµιµο τρόπο, διαφορετικά οι λόγοι αυτοί 
είναι αόριστοι. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 226, 270, 335, 338, 340, 341, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 
Νόµοι: 2527/1920, άρθ. 1, 2, 5, 34,  
Νόµοι: 3462/1928,  
Νόµοι: 5607/1932, άρθ. 45. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 737 
 
Βιοµηχανική Ιδιοκτησία - Ευρεσιτεχνία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1586 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας. Αδικοπραξία. Αθέµιτος ανταγωνισµός. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 6 παρ. 1, 7 παρ. 1 και 2, 10 παρ. 1, 11 παρ. 
1, 12 παρ. 1, 3 και 17 Ν. 1733/1987 «Περί µεταφοράς τεχνολογίας, εφευρέσεων, 
τεχνολογικής καινοτοµίας και σύστασης επιτροπής ατοµικής ενέργειας», συνάγονται 
τα εξής : το δικαίωµα σε εφεύρεση δηµιουργείται µε την απονοµή του 
προβλεπόµενου στο νόµο αυτό διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, η διάρκεια ισχύος του 
οποίου είναι 20 έτη από την εποµένη της κατάθεσης της οικείας δήλωσης (αίτησης 
απονοµής). Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας παρέχει στον κάτοχό του το αποκλειστικό 
δικαίωµα να εκµεταλλεύεται παραγωγικά την εφεύρεση και αντίστοιχα να 
απαγορεύει σε κάθε άλλον να εκµεταλλεύεται παραγωγικά την εν λόγω εφεύρεση 
χωρίς τη συναίνεσή του. Σε περίπτωση προσβολής του δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας, ο 
κάτοχος αυτού δικαιούται να απαιτήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή 
της στο µέλλον, ενώ σε περίπτωση υπαίτιας (από δόλο ή αµέλεια) προσβολής αυτού, 
δικαιούται να απαιτήσει από τον προσβολέα αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση 
για την ηθική του βλάβη κατ' άρθρο 932 ΑΚ. Η αποζηµίωση αφορά επιλεκτικά ή την 
αποκατάσταση της περιουσιακής του ζηµίας (θετικής ή αποθετικής), που πράγµατι 
υπέστη κατά τις διατάξεις των άρθρων 297-298 ΑΚ, είτε την απόδοση της ωφέλειας 
από την αθέµιτη εκµετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, είτε την καταβολή ποσού 
αναλόγου προς το τίµηµα (αντάλλαγµα) που θα εισέπραττε στην περίπτωση που θα 
παραχωρούσε άδεια εκµετάλλευσης της ευρεσιτεχνίας (ΑΠ 1192/2003 Ελ∆νη 
2005.449, ΕφΘεσ 1816/2009 ∆ΕΕ 2010.881, ΕφΘεσ 467/2009 Αρµ 2010.1014). Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση ο προσβληθείς πρέπει να αποδείξει το ύψος του 
ανταλλάγµατος που ισχύει στην αγορά για τη συγκεκριµένη εφεύρεση, αν έχει 
δηµιουργηθεί τέτοια ή εκείνο που καταβάλλεται σε παρόµοιες περιπτώσεις, δηλαδή 
θα αναζητηθεί το αντικειµενικά εύλογο αντάλλαγµα (βλ. Θ. Λιακόπουλου 
«Βιοµηχανική Ιδιοκτησία» εκδ. ε' σελ. 141-145, Β. Αντωνόπουλου «Βιοµηχανική 
Ιδιοκτησία» εκδ. 2005 παρ. 1013 - 1015).  
- Από τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του άνω νόµου 1733/1987 
προκύπτει ότι θετικές ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκυρου 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας είναι το «νέο» της εφεύρεσης, η εφευρετική 
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δραστηριότητα ως περιεχόµενο αυτής και η επιδεκτικότητα της εφεύρεσης προς 
βιοµηχανική εφαρµογή. Νέα κρίνεται µια εφεύρεση αν δεν ανήκει στη στάθµη της 
τεχνικής και ως τέτοια νοείται κάθε τι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσµο 
(αρχή της οικουµενικότητας) από γραπτή ή προφορική περιγραφή ή µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο, πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Έτσι, το στοιχείο του «νέου» θεωρείται ότι υπάρχει, όταν 
πρόκειται µεν για παραγωγή προϊόντος, αν το προϊόν αυτό διαφέρει από τα οµοειδή 
του προϊόντα µε ουσιώδη νέα χαρακτηριστικά, όταν πρόκειται δε για παραγωγή 
αποτελέσµατος, αν εµφανίζει αξιόλογη βελτίωση ήδη γνωστού αποτελέσµατος, 
ανεξαρτήτως του αν η βελτίωση αφορά µόνο στον τρόπο παραγωγής ή µόνο στο 
αποτέλεσµα ή στη µείωση της δαπάνης παραγωγής του ή και όλα µαζί και δεν 
εµφανίζεται σαν απλή προσαρµογή στοιχείων µεθόδων που είναι ήδη γνωστά, χωρίς 
αξιόλογο αποτέλεσµα ή βελτίωση ή σαν απλή νέα χρήση ενός µέσου που είναι 
γνωστό σε αντικείµενα άλλα, από εκείνα στα οποία είχε χρησιµοποιηθεί 
προηγουµένως, κατά τον ίδιο όµως τρόπο κατά τον οποίο πάντοτε γινόταν η 
χρησιµοποίησή του, για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσµα (ΑΠ 545/1996 Ελ∆νη 
39.1314, ΑΠ 1588/1991 ΕΕµπ∆ 1992.146, ΕφΑθ 9505/1999 ∆ΕΕ 2000.271, ΕφΘεσ 
2333/2005 ΕπισκΕ∆ 2006.474, ΕφΘεσ 209/1996 Αρµ 50.603). Μία εφεύρεση 
θεωρείται ότι εµπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν, κατά την κρίση ειδικού, δεν 
προκύπτει µε προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθµη της τεχνικής. Μία 
εφεύρεση, τέλος, θεωρείται επιδεκτική βιοµηχανικής εφαρµογής αν το αντικείµενο 
της µπορεί να παραχθεί ή να χρησιµοποιηθεί σε οποιονδήποτε τοµέα παραγωγικής 
δραστηριότητας. Εξάλλου, κατά θεµελιώδη αρχή του δικαίου της ευρεσιτεχνίας, που 
εξαγγέλλεται από το άρθρο 1 του ανωτέρω νόµου, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
παραχωρούνται µόνο σε εφευρέσεις που πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις 
προστασίας που προβλέπει ο νόµος. Όµως η ύπαρξη των στοιχείων της εφεύρεσης 
και η συνδροµή των ουσιαστικών προϋποθέσεων προστασίας αυτής µε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας, ελέγχονται σε περιορισµένη έκταση πριν από την παραχώρηση του 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα άρθρα 7 και 8 του 
ανωτέρω νόµου, ελέγχονται µόνο οι τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης και οι 
αρνητικές ουσιαστικές προϋποθέσεις χορήγησης του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, µε 
συνέπεια τη δυνατότητα χορήγησης του σχετικού διπλώµατος χωρίς να συντρέχουν οι 
κατά το νόµο όροι έκδοσης αυτού και τη δηµιουργία, περαιτέρω, νοµίµου µαχητού 
τεκµηρίου περί συνδροµής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Το τεκµήριο νοµιµότητας του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 
ως διοικητικής πράξης ανατρέπεται και το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µπορεί να κηρυχθεί 
άκυρο µε δικαστική απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου είτε διότι έλειπε µία από τις 
άνω ουσιαστικές θετικές προϋποθέσεις χορήγησής του είτε για κάποιον από τους 
λοιπούς λόγους, που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 15 του άνω νόµου. Γίνεται 
δε δεκτό ότι η ακυρότητα αυτή µπορεί να προβληθεί όχι µόνο µε αγωγή ή ανταγωγή, 
αλλά και µε ένσταση. Έτσι ο επικαλούµενος την ακυρότητα του διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας ως ενάγων ή ενιστάµενος οφείλει να επικαλεστεί και αποδείξει τους 
λόγους ακυρότητας του διπλώµατος, ότι η εφεύρεση δεν είναι νέα, αλλά ανήκει στη 
στάθµη της τεχνικής, µε την έννοια που προαναφέρθηκε, πριν από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης της αίτησης για τη χορήγηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, είτε ότι δεν 
εµπεριέχει εφευρετική ιδέα, είτε ότι δεν είναι επιδεκτική βιοµηχανικής εφαρµογής (Θ. 
Λιακοπούλου, οπ. αν σελ. 253-254 ΕφΑθ 4999/2010 ∆ΕΕ 2011.188, ΕφΘεσ 
348/2010 ΕπισκΕµπ∆ 2011.166, ΕφΑθ 1852/1997 ΕπισκΕµπ∆ 1997.992).  
- Mε τη διάταξη του άρθρου 1 Ν. 146/1914 απαγορεύεται κατά τις εµπορικές, 
βιοµηχανικές, εργολαβικές ή γεωργικές συναλλαγές, κάθε προς το σκοπό 
ανταγωνισµού γενόµενη πράξη αντικείµενη στα χρηστά ήθη και ότι ο παραβάτης 
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δύναται να εναχθεί προς παράλειψη και προς ανόρθωση της προσγενόµενης ζηµίας. 
Από τη ρήτρα αυτή συνάγεται ειδικότερα ότι ουσιώδες στοιχείο για θεµελίωση της 
απαίτησης προς αποκατάσταση της ζηµίας, θετικής ή αποθετικής, ή προς χρηµατική 
ικανοποίηση για ηθική βλάβη, η οποία ζηµία ή βλάβη του προαναφερόµενου 
προσώπου προήλθε από τη φερόµενη ως συνιστώσα τον αθέµιτο ανταγωνισµό πράξη 
του τρίτου, είναι και το να εκτελείται η πράξη αυτή προς το σκοπό ανταγωνισµού 
προς το ασκούµενο από τον παθόντα εµπόριο κλπ και να αντίκειται στα χρηστά ήθη. 
Αντίθεση της πράξης στα χρηστά ήθη υπάρχει, όταν αυτή προσκρούει στο αίσθηµα 
και στην αντίληψη κάθε ορθά και δίκαια σκεπτόµενου ανθρώπου, µέσα στο 
συναλλακτικό κύκλο στον οποίο εκδηλώνεται η αθέµιτη πράξη, δηλαδή όταν 
χρησιµοποιούνται τρόποι και µέσα αντίθετα προς την οµαλή ηθικότητα των 
συναλλαγών (ΑΠ 1192/2003 Ελ∆νη 2005, 449, ΑΠ 72/2001 Ελ∆νη 42.904, ΑΠ 
1780/1999 Ελ∆νη 41, 973, ΕφΘεσ 1816/2009 οπ. αν.). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 932,  
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1733/1987, άρθ. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική Ιδιοκτησία - Σήµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 338 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σήµα. Κίνδυνος σύγχυσης. Αδικοπραξία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παρά το 
νόµο λήψη υπόψη αποδείξεων. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τους ορισµούς και την έννοια των άρθρων 914, 297, 298, 932 ΑΚ η 
αδικοπρακτική ευθύνη για την θεµελίωση υποχρεώσεων προς αποζηµίωση και 
χρηµατική ικανοποίηση ηθικής βλάβης προϋποθέτει συµπεριφορά, παράνοµη και 
υπαίτια, από δόλο ή αµέλεια, επέλευση περιουσιακής ζηµίας και ηθικής βλάβης και 
ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του δράστη και της, 
περιουσιακού ή µη χαρακτήρα, ζηµίας. Παράνοµη είναι η συµπεριφορά που 
αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέµει 
δικαίωµα ή προστατεύει συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος, µπορεί δε η 
συµπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισµένης 
ενέργειας. Για την κατάφαση της παρανοµίας δεν απαιτείται παράβαση 
συγκεκριµένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της συµπεριφοράς στο 
γενικότερο πνεύµα του δικαίου ή στις επιταγές της έννοµης τάξεως. Έτσι παρανοµία 
συνιστά και η παράβαση της γενικής υποχρεώσεως πρόνοιας και ασφάλειας στο 
πλαίσιο της συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας των 
ατόµων, δηλαδή η παράβαση της κοινωνικώς επιβεβληµένης και εκ της θεµελιώδους 
δικανικής αρχής της συνεπούς συµπεριφοράς απορρέουσας, υποχρεώσεως για την 
αποφυγή προκλήσεως ζηµίας σε τρίτους. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει όταν η 
παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του δράστη ήταν σύµφωνα µε τα διδάγµατα της 
κοινής πείρας, ικανή, κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων και 
χωρίς τη µεσολάβηση άλλου περιστατικού, να επιφέρει την ζηµία, που επήλθε, και 
την επέφερε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ο ζηµιωθείς παθών, εκτός από την 
αποζηµίωση, δικαιούται και χρηµατικής ικανοποιήσεως για την ηθική βλάβη που 
υπέστη από την αδικοπραξία, την οποία βάσιµα αξιώνει και το νοµικό πρόσωπο όταν 
δι' αυτής πλήττεται η φήµη του και η αξιοπιστία του αναφορικά µε τα προϊόντα που 
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παράγει και µε τον τρόπο αυτό προσβάλλεται η προσωπικότητά του και το 
ταυτόσηµο µε την επωνυµία σήµα του, του οποίου είναι δικαιούχος, όταν χωρίς 
δικαίωµα χρησιµοποιείται από το δράστη (ΑΚ 57, 58, 59).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 9, 14, 91, 92, 97 και 98 του Κανονισµού (ΕΚ) 
40/1994 του Συµβουλίου της 20.12.1993 "Για το κοινοτικό σήµα" που έχει άµεση 
εφαρµογή αποτελώντας µέρος του εφαρµοστέου ηµεδαπού εσωτερικού δικαίου 
(άρθρο 249 §§1, 2 ΣυνθΕΚ) προκύπτουν τα ακόλουθα :Το κοινοτικό σήµα είναι το 
πρώτο καθαρώς κοινοτικού δικαίου δικαίωµα. Απονέµεται από την κοινοτική έννοµη 
τάξη στα πλαίσια της αρµοδιότητας των κοινοτικών οργάνων για τη σύσταση 
κοινοτικών δικαιωµάτων, η οποία θεµελιώνεται στις διατάξεις των άρθρων 235 επ. 
Συνθήκης ΕΟΚ. Είναι απόλυτο δικαίωµα µε υπερεθνικό χαρακτήρα και ισχύ σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η θεµελιώδης αρχή του ενιαίου του κοινοτικού σήµατος που 
αποτυπώνεται στο άρθρο 1 § 2 του Κανονισµού, συνεπάγεται ότι το δικαίωµα στο 
κοινοτικό σήµα γεννάται µε µία µόνη διαδικασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και 
απολαµβάνει σε όλα τα κράτη µέλη ενιαία και άµεση προστασία. Για τη διασφάλιση 
της αρχής του ενιαίου, το κοινοτικό σήµα υπόκειται στους κανόνες του κοινοτικού 
δικαίου και όχι των εθνικών δικαίων των κρατών µελών (αρχή της αυτονοµίας), εκτός 
εάν ρητώς οι διατάξεις του Κανονισµού παραπέµπουν σε ρυθµίσεις των εθνικών 
νοµοθεσιών (άρθρο 14 § 2 του Κανονισµού) συνυπάρχει δε παράλληλα µε τα εθνικά 
δικαιώµατα στο σήµα, τα οποία διατηρούν καθ' όλα την ισχύ τους και υπόκεινται 
στους εθνικούς κανόνες δικαίου (αρχή της συνύπαρξης). Βασικά χαρακτηριστικά του 
κοινοτικού δικαιώµατος στο σήµα είναι ότι αυτό γεννάται από και µε την καταχώριση 
του (τυπικό σύστηµα κτήσης), ενώ η χρήση του σήµατος έχει σηµασία µόνο για τη 
διακριτική δύναµη αυτού και τη διατήρηση του δικαιώµατος. ∆ικαιούχος αυτού 
µπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, υπήκοος ή µη, κάτοικος ή 
µη κράτους µέλους της κοινής Αγοράς, ενώ αρµόδια διοικητική αρχή για την 
κατάθεση, έλεγχο και γενικά διατήρηση και εποπτεία αυτού είναι τα κοινοτικά 
όργανα, δηλαδή το Γραφείο Εναρµόνισης στην Ενιαία Αγορά, που εδρεύει στο 
Alicante της Ισπανίας. Κοινοτικό σήµα, εξάλλου, µπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε 
σηµείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, ιδίως λέξεις, συµπεριλαµβανοµένων των 
ονοµάτων των προσώπων, σχεδιαγράµµατα, αριθµοί, το σχήµα προϊόντος ή της 
συσκευασίας του, υπό την προϋπόθεση ότι τα σηµεία αυτά είναι ικανά να διακρίνουν 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων 
επιχειρήσεων. Ο δικαιούχος, περαιτέρω, κοινοτικού σήµατος έχει αποκλειστικό 
δικαίωµα στη χρήση του, καθώς και δικαίωµα να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο 
κοινοτικών σηµάτων, προκειµένου να απαγορεύσει σε κάθε τρίτο, να χρησιµοποιεί 
στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεση του, µεταξύ άλλων, κάθε σηµείο που 
ταυτίζεται µε το κοινοτικό σήµα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται µε εκείνες 
για τις οποίες το σήµα έχει καταχωρηθεί, όπως και κάθε σηµείο, για το οποίο, λόγω 
του ταυτόσηµου ή της οµοιότητας του µε το κοινοτικό σήµα και του ταυτόσηµου ή 
της οµοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτονται από το κοινοτικό 
σήµα και το σηµείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης από µέρους του κοινού. Ο κίνδυνος 
σύγχυσης περιλαµβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης µεταξύ σηµείου και σήµατος. 
Εξάλλου, η βασική λειτουργία του σήµατος συνίσταται στο να εγγυάται στον 
καταναλωτή ή στον τελικό χρήστη, την ταυτότητα καταγωγής του φέροντος το σήµα 
προϊόντος ή υπηρεσίας, παρέχοντας του τη δυνατότητα να διακρίνει, χωρίς κίνδυνο 
σύγχυσης, το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία από αυτά που έχουν άλλη προέλευση 
και προκειµένου να µπορεί το σήµα να επιτελεί τη λειτουργία του ως ουσιώδες 
στοιχείο συστήµατος ανόθευτου ανταγωνισµού, που η Συνθήκη επιδιώκει να 
καθιερώσει, πρέπει να παρέχει την εγγύηση ότι όλα τα φέροντα αυτό προϊόντα ή 
υπηρεσίες έχουν κατασκευαστεί υπό τον έλεγχο µιας και µόνο επιχείρησης, που φέρει 
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την ευθύνη για την ποιότητα τους. Τα κριτήρια περαιτέρω, του κινδύνου σύγχυσης 
είναι συνάρτηση τριών παραγόντων. Καταρχήν είναι η οµοιότητα µεταξύ των 
συγκρουόµενων σηµείων. Για τη διαπίστωση του βαθµού οµοιότητας τους, εκτιµάται 
η συνολική εντύπωση των δύο σηµείων, έτσι ώστε επουσιώδεις διαφοροποιήσεις να 
µην κρίνονται επαρκείς για την αποτροπή του κινδύνου σύγχυσης. Η εντύπωση που 
προκαλεί ένα διακριτικό γνώρισµα και που πρέπει να εξετάζεται για τη διαπίστωση 
της οµοιότητας, µπορεί να είναι οπτικής, ηχητικής και εννοιολογικής φύσης ενώ ως 
µέτρο για την εκτίµηση της εντύπωσης των δύο σηµάτων πρέπει να λαµβάνεται ο 
µέσων γνώσεων, µέσης ευφυΐας, εµπειρίας και παρατηρητικότητας καταναλωτής. Για 
τη διαπίστωση του κινδύνου σύγχυσης δεν απαιτείται σχετική πρόθεση από την 
πλευρά του προσβολέα, ούτε απαιτείται η σύγχυση πραγµατικά να επέλθει ή να 
µπορεί να προκληθεί σε όλους ή στην πλειονότητα των καταναλωτών. ∆εύτερος 
παράγων είναι η οµοιότητα µεταξύ των φερόντων τα σήµατα προϊόντων ή υπηρεσιών 
και τρίτος είναι το πόσο γνωστό είναι το σήµα στην αγορά. Έτσι, ο κίνδυνος 
σύγχυσης πρέπει να εκτιµάται µε βάση τη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα 
σήµατα, λαµβανοµένων υπόψη, µεταξύ άλλων, των διακριτικών και κυρίαρχων 
στοιχείων τους. Στο πλαίσιο της συνολικής αυτής εκτίµησης της οµοιότητας των 
οικείων σηµάτων, λαµβάνεται υπόψη ο µέσος καταναλωτής, που έχει τη συνήθη 
πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενηµερωµένος. Πρέπει όµως να 
συνεκτιµάται το στοιχείο ότι σπανίως ο µέσος καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να 
προβαίνει σε άµεση σύγκριση των διαφόρων σηµάτων και συνήθως είναι 
αναγκασµένος να ανατρέχει στην ατελή εικόνα που έχει συγκρατήσει στη µνήµη του. 
Εξάλλου το δικαστήριο κοινοτικών σηµάτων, που καθιερώθηκε και στην Ελλάδα µε 
το νόµο 2943/ 2001 (άρθρα 6 έως 11), εφαρµόζει, όσον αφορά στις κυρώσεις, το 
δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο διαπράχθηκε ή απειλείται να διαπραχθεί η 
προσβολή. Μία από αυτές είναι και η επιδίκαση στον δικαιούχο χρηµατικής 
αποζηµίωσης, λόγω ηθικής βλάβης, που υπέστη από την προσβολή, µε τη συνδροµή 
βεβαίως των προϋποθέσεων της διάταξης του άρθρου 932 ΑΚ.  
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι το κανονιστικό περιεχόµενο των βασικών διατάξεων 
του κανονισµού 40/1994 είναι κατ' ουσίαν το ίδιο µε αυτό των αντίστοιχων 
διατάξεων της Οδηγίας 89/104 για την εναρµόνιση των νοµοθεσιών των κρατών 
µελών περί σηµάτων και κατ' επέκταση ταυτίζεται µε το περιεχόµενο των διατάξεων 
του νόµου 2239/1994.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο, κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των διαδικαστικών εγγραφών, παρά το νοµό 
δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν ή έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στην θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. ∆εν αποτελούν όµως "πράγµατα" και 
εποµένως δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως αν δεν ληφθεί υπόψη, µεταξύ 
άλλων, η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανταγωγής ή ενστάσεως, τα 
επιχειρήµατα η συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, οι νοµικοί 
ισχυρισµοί και η νοµική επιχειρηµατολογία των διαδίκων, οι αλυσιτελείς ισχυρισµοί 
που δεν θεµελιώνουν αυτοτελή ισχυρισµό, οι αποδείξεις ή περιστατικά που 
προκύπτουν από αυτές. ∆εν στοιχειοθετείται όµως ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν 
λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε ο ισχυρισµός για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή 
ουσιαστικό ή αν πρόκειται για ισχυρισµό µη νόµιµο και µε την έννοια αυτή δεν ασκεί 
επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 11 εδ. β' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
το δικαστήριο, παρά τον νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις, που δεν προσκοµίσθηκαν. 
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Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής, που προκύπτει από το συνδυασµό της 
προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στιχ. Β' , 346, 453 παρ. 1 ΚΠολ∆, ως 
αποδείξεις, που δεν προσκοµίσθηκαν θεωρούνται και εκείνες, των οποίων δεν έγινε 
σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόµισε. 
Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση αποδεικτικού εγγράφου, όταν είναι ειδική και 
από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του. Μπορεί δε η επίκληση να είναι είτε µε τις 
προτάσεις της συζήτησης, µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, είτε µε αναφορά δια 
των προτάσεων αυτών, σε συγκεκριµένο µέρος των προτάσεων προηγούµενης 
συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου, κατ' ανάλογη 
εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ∆.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 559 αριθ. 20 και 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι ο θεσπιζόµενος µε την πρώτη από αυτές λόγος αναίρεσης, για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας 
υποπίπτει σε διαγνωστικό λάθος, όταν δηλαδή, σε αποδεικτικό έγγραφο, κατά την 
έννοια των άρθρων 339 και 432 επ. ΚΠολ∆ αποδίδει µε την λανθασµένη διάγνωσή 
του περιεχόµενο διαφορετικό από εκείνο που πράγµατι, έχει, στη δε συνέχεια 
καταλήγει, στηριζόµενο αποκλειστικά ή κυρίως σ' αυτό σε περίπτωση συνεκτίµησής 
του µε άλλα αποδεικτικά µέσα, σε επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα αποδεικτικό 
πόρισµα σχετικά µε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
όχι δε και όταν έχει απλώς συνεκτιµήσει το έγγραφο µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, 
χωρίς να το εξαίρει κατά το σχηµατισµό του πορίσµατός του ως προς την ύπαρξη ή 
µη του αποδεικτέου γεγονότος.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται για (ευθεία) 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου αν το δικαστήριο της ουσίας, µε βάση τα 
αναιρετικώς ανέλεγκτα γενόµενα δεκτά από εκείνο, ως αποδειχθέντα, πραγµατικά 
περιστατικά, δεν εφαρµόσει τον συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, η εφαρµόσει αυτόν, ενώ δε έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµόσει αυτόν εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται, είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, είτε µε κλοπή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη ή µη υπαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ 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 υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος 
απ' 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 άρνηση της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξ 
άλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται 
από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο 
αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε, Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του 
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δικαστηρίου, που σχετίζονται µε συνεκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθ. 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.∆ ούτε εξ αιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εκτίµηση από 
το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφ' όσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο 
δε λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει 
καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 58, 59, 297, 298, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική Ιδιοκτησία - Σήµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 371 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σήµα. Αθέµιτος ανταγωνισµός. ∆ιαδίκτυο. Domain name. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Στοιχεία αγωγής. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4 παρ. 1 εδ. α', β' και γ' , 18 παρ. 1 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 Π.∆ 3171/1992, που ενσωµάτωσε στο ελληνικό 
δίκαιο την 89/104/ΕΟΚ/21.12.1980 πρώτη οδηγία, συνάγονται τα εξής: α) Σήµα 
θεωρείται κάθε σηµείο, επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων, β) Με 
την καταχώρηση του σήµατος, η οποία γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζουν τα άρθρα 6 
επ. του ίδιου νόµου, παρέχεται στον καταθέτη το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσεως 
του σήµατος στα προϊόντα ή εµπορεύµατα, για την διάκριση των οποίων αυτό 
προορίζεται, και συγκεκριµένα παρέχεται σε αυτόν το δικαίωµα, να επιθέτει το σήµα 
στα προϊόντα, ή εµπορεύµατα, τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό 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, ενώ όποιος χρησιµοποιεί ή 
παραποιεί ή αποµιµείται σήµα, που ανήκει σε άλλο, για διάκριση όµοιων ή 
παρόµοιων προϊόντων ή εµπορευµάτων, µπορεί να εναχθεί για παράλειψη ή 
αποζηµίωση ή και για τα δύο. ∆εδοµένου του απολύτου χαρακτήρα του δικαιώµατος, 
κάθε προσβολή είναι κατ' αρχήν παράνοµη, διότι περιέχει εναντίωση στην 
αποκλειστική εξουσία που παρέχει το δικαίωµα στο δικαιούχο, ώστε δεν ερευνάται 
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περαιτέρω η τυχόν ύπαρξη πταίσµατος του τρίτου. γ) Παραποίηση του σήµατος 
συνιστά η ακριβής ή κατά τα κύρια αυτού µέρη αντιγραφή ή αναπαράστασή του, ενώ 
αποµίµηση αποτελεί η ιδιαίτερη προσέγγιση προς το ξένο σήµα, η οποία, όµως, λόγω 
οπτικής ή και ηχητικής εντυπώσεως, που προκαλεί η όλη παράσταση, και ανεξάρτητα 
από τις επί µέρους οµοιότητες και διαφορές των δύο σηµάτων, είναι δυνατόν να 
προκαλέσει για το κοινό, µε λήψη υπόψη, ως µέτρου, του άπειρου µέσου ατόµου και 
όχι του εξειδικευµένου χρήστη, σύγχυση υπό την έννοια θεωρήσεως, εκ πλάνης, του 
προϊόντος, στο οποίο χρησιµοποιείται, ως προερχοµένου από την επιχείρηση του 
δικαιούχου του σήµατος ή από επιχείρηση διάφορη µεν, σχετιζόµενη όµως 
οργανικώς, προς την επιχείρηση του δικαιούχου, κατά την παραγωγή ή τη διάθεση 
του προϊόντος (ΑΠ 1227/2008, ΑΠ 660/2008 και 1604/2004, 330/2007, ΑΠ 
1131/2005). Από τις ως άνω διατάξεις γίνεται φανερό, ότι (µε αυτές σκοπείται η 
προστασία του καταναλωτικού κοινού από τον κίνδυνο σύγχυσης περί της 
προελεύσεως προϊόντων ή υπηρεσιών οµοίων ή συναφών µε εκείνες για τις οποίες 
έχει καταχωρηθεί το σήµα αλλά συγχρόνως και του δικαιούχου του σήµατος από τον 
κίνδυνο της εκµετάλλευσης της φήµης του και υπονόµευσης της διακριτικής και 
διαφηµιστικής δύναµης του ονόµατος, µε το οποίο κυκλοφορεί το προϊόν στην αγορά, 
ακόµη και όταν πρόκειται για προϊόντα ή υπηρεσίες διαφορετικές. Κατά το άρθρο 20 
παρ. 1 του ιδίου ως άνω Ν. 2239/1994, το δικαίωµα, που παρέχει το σήµα, δεν 
παρεµποδίζει τρίτους να χρησιµοποιούν στις συναλλαγές ενδείξεις σχετικές µε το 
είδος, την ποιότητα, τον προορισµό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το χρόνο 
παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας, ή άλλα χαρακτηριστικά 
τους, καθώς και το ίδιο το σήµα, αν τούτο είναι αναγκαίο, προκειµένου να δηλωθεί ο 
προορισµός προϊόντος ή υπηρεσίας. Η χρήση αυτή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα 
χρηστά συναλλακτικά ήθη, που ισχύουν στη βιοµηχανία ή στο εµπόριο, και πάντως 
όχι εν είδει σήµατος. Με τη διάταξη αυτή ρυθµίζεται η ειδική περίπτωση της 
σύγκρουσης σήµατος, που αποτελείται από όνοµα ή προσδιοριστικές δηλώσεις 
εµπορεύµατος, προς παρεµφερές όνοµα ή παρεµφερείς δηλώσεις, τις οποίες 
χρησιµοποιεί άλλος ανταγωνιστής. Η σύγκρουση αυτή αίρεται µε τον περιορισµό των 
από το πρώτο σήµα απορρεουσών εξουσιών υπέρ των άλλων ανταγωνιστών και της 
ολότητας, δηλαδή, µε την κατάθεση του πρώτου σήµατος, δεν εµποδίζεται άλλος να 
χρησιµοποιήσει το όνοµα, την επωνυµία, την κατοικία του, όπως και δηλώσεις για το 
είδος, το χρόνο και τον τόπο παραγωγής, την ποιότητα, τον προορισµό, την τιµή ή το 
βάρος κάποιου προϊόντος ή εµπορεύµατος οµοειδούς, αν η χρησιµοποίηση αυτή δεν 
γίνεται "εν είδει σήµατος", δηλαδή για τον προσδιορισµό της προέλευσης προϊόντων 
ορισµένης επιχείρησης, µε την επίθεση αυτού επάνω στα προϊόντα αυτά ή στα 
εµπορεύµατα. Υποδεικνύεται, έτσι, µε τη διάταξη αυτή και η δεκτικότητα της 
κατάθεσης ως σήµατος νεότερης ένδειξης, η οποία περιέχει τις αναφερόµενες στη 
διάταξη αυτή δηλώσεις, αν δεν χρησιµοποιούνται "εν είδει σήµατος", δηλαδή κατά 
τρόπο, που δεν δηµιουργεί κίνδυνο σύγχυσης (ΑΠ 330/2007).  
Συνεπώς, δεν εµποδίζεται ο τρίτος, να χρησιµοποιεί σήµα άλλου ως επωνυµία του ή 
ως διακριτικό τίτλο της επιχείρησής του, προς διάκρισή του στο εµπόριο, όπου 
δραστηριοποιείται, και συναλλάσσεται και όχι για τον προσδιορισµό της προέλευσης 
των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησής του, υπό τον περαιτέρω, όµως, 
περιορισµό ότι η χρήση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο εµπόριο και τη 
βιοµηχανία συναλλακτικά ήθη. Ο σχετικός ισχυρισµός του εναγοµένου, που 
χρησιµοποιεί το σήµα τρίτου ως επωνυµία ή διακριτικό τίτλο ή εν γένει διακριτικό 
γνώρισµα της επιχείρησής του, συνιστά ένσταση, στηριζόµενη στην παραπάνω 
διάταξη. Πράγµατι, γίνεται δεκτό, υπό το δίκαιο που ισχύει τώρα (Ν. 2239/1994), ότι, 
όταν πρόκειται για σήµα φήµης στην Ελλάδα, ο τρίτος δεν έχει το δικαίωµα να 
χρησιµοποιεί το σήµα φήµης, ιδίως µε µορφή επωνυµίας ή διακριτικού γνωρίσµατος 
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της δικής του επιχείρησης, έστω και αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του δεν οµοιάζουν 
µε εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί, εφόσον η χρησιµοποίηση του 
µεταγενεστέρου σήµατος ή διακριτικού γνωρίσµατος θα προσπόριζε σ' αυτόν, χωρίς 
εύλογη αιτία, αθέµιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη του 
προγενέστερου σήµατος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη αυτού 
(άρθρα 4 παρ. 1 γ' και 26 παρ. 1 Ν. 2239/1994). Η διεύρυνση αυτή της προστασίας 
του σήµατος φήµης, πέραν των όµοιων ή παρόµοιων προϊόντων, δικαιολογείται από 
την ανάγκη προστασίας του έντονου διακριτικού του χαρακτήρα ή της φήµης του. Για 
να υπάρχει, όµως, σήµα φήµης και, εποµένως, ανάγκη διευρυµένης προστασίας, 
πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) αυξηµένος βαθµός 
καθιέρωσής του στις σχετικές συναλλαγές, β) µοναδικότητα του σήµατος, µε την 
έννοια ότι αυτό δεν έχει φθαρεί χρησιµοποιούµενο κατά τρόπο ευρύ από τρίτους σε 
ανόµοια προϊόντα, γ) να εµφανίζει το σήµα ορισµένο βαθµό ιδιοτυπίας (στην 
εµφάνισή του, στην εκφραστική του δύναµη κ.ά.) και δ) να υπάρχει µία θετική 
εκτίµηση του κοινού (παραστάσεις ποιότητας) σχετικά µε τα προϊόντα που διακρίνει 
(ΣτΕ 2.812/1998). Εξάλλου βασική προϋπόθεση για την άσκηση ηλεκτρονικού 
εµπορίου, αποτελεί η δηµιουργία ενός χώρου στο διαδίκτυο (internet), όπου θα 
καθίσταται δυνατή η πρόσβαση πελατών και η κατάρτιση των συναλλαγών. Μέσο 
(εισιτήριο) για την είσοδο στο διαδίκτυο αποτελεί το "domain name" (όνοµα 
περιοχής), το οποίο κατ' ουσία επιτελεί ρόλο ηλεκτρονικής διεύθυνσης, επιτρέποντας 
την επικοινωνία του χρήστη του διαδικτύου µε τον κάτοχο της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης. Έτσι ο χρήστης, συνδεόµενος µε ένα συγκεκριµένο όνοµα διαδικτύου, 
επιθυµεί να έρθει σε επαφή µε τα δηµοσιευµένα στην ιστοσελίδα δεδοµένα και κατ' 
επέκταση µε το πρόσωπο στο οποίο ανήκει η ιστοσελίδα, µε τον τρόπο δε αυτό 
καθίσταται δυνατή η πρόσβαση πελατών ακόµη και η κατάρτιση συναλλαγών. Το 
"domain name" αποτελείται από σειρά αλφαριθµητικών χαρακτήρων (τουλάχιστον 
τριών και όχι περισσότερων των είκοσι τεσσάρων), χωρίς ή µε λογικό ειρµό, σε µια ή 
περισσότερες λέξεις που χωρίζονται από διάφορα σηµεία. Η τελευταία από τις λέξεις 
(κατά κανόνα συγκεκριµένη), αποτελεί και το σηµείο αναφοράς, συνήθως της χώρας 
αρχειακής καταχώρησης του "domain name" του χρήστη (Π.Χ. gr = Greece κ.λπ.) ή 
της βασικής ιδιότητας του (org = Organization). Το "domain name" δεν µπορεί κατ' 
αρχήν να ταυτισθεί µε την εµπορική επωνυµία, το διακριτικό τίτλο και το εµπορικό 
σήµα. Πρέπει, ωστόσο, να αποδίδεται σε αυτό λειτουργία τόσο διακριτικού τίτλου 
όσο και σήµατος, κατά έµµεσο τρόπο, όταν αυτό χρησιµοποιείται ως διακριτικό 
στοιχείο για το πρόσωπο ή την επιχείρηση στο διαδίκτυο, διότι, όπως και τα 
προηγούµενα, έχει πρωταρχικά εξατοµικευτική και αναγνωριστική λειτουργία. Η 
ευχέρεια ελεύθερης χρήσης οποιασδήποτε ονοµασίας, όσο γνωστή και φηµισµένη και 
αν είναι, από τον πρώτο τυχόντα θα προκαλούσε τεράστιες ή ανεπανόρθωτες ζηµίες 
στην επιχείρηση που καθιερώθηκε στις συναλλαγές µε την επίµαχη ονοµασία. Για τη 
διαφύλαξη έτσι των νοµίµων συµφερόντων των παραπάνω επιχειρήσεων, θα πρέπει 
να αποδοθεί στο "domain name" µια οιονεί λειτουργία διακριτικού τίτλου και 
σήµατος. Τούτο ενισχύεται και από το ότι οι κάτοχοι "domain name" στην πράξη 
εµφανίζονται στο διαδίκτυο µε τα διακριτικά γνωρίσµατα που τους κατέστησαν 
γνωστούς στον υλικό κόσµο, δηλαδή χρησιµοποιούν το όνοµα, την επωνυµία ή το 
σήµα τους, δεδοµένων µάλιστα των περιορισµένων ορίων παροχής "domain name" 
για κάθε χρήση αλλά και της επιβαλλόµενης συντοµίας για του είδους αυτού την 
επικοινωνία. Υπό τις ανωτέρω παραδοχές, η σύγκρουση µεταξύ διακριτικού 
γνωρίσµατος επιχείρησης, επωνυµίας, σήµατος κ.λ.π. και "domain name" θα αρθεί 
κατ' αρχάς, µε βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας κατά τα εν γένει 
ισχύοντα. Έτσι το οµοειδές του "domain name" αλλά και της δραστηριότητας του 
κατόχου του µε αντίστοιχο προγενέστερο διακριτικό γνώρισµα κ.λ.π., σαφώς 
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συνηγορεί υπέρ της κατάφασης της προσβολής του προγενέστερου γνωρίσµατος. Ο 
κίνδυνος σύγχυσης, ωστόσο, πρέπει να νοηθεί ευρέως, ώστε να µην αποκλείεται 
ακόµα και όταν η µεταγενέστερη επιχείρηση παράγει η εµπορεύεται ανόµοια 
προϊόντα η προσφέρει ανόµοιες υπηρεσίες, αφού και στην περίπτωση αυτή ο 
καταναλωτής µπορεί να σχηµατίσει την εντύπωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 
προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή ότι ανάµεσα στις δύο επιχειρήσεις υπάρχει 
σχέση συνεργασίας. Απαιτείται, όµως, στην περίπτωση αυτή, να υπάρχει τουλάχιστον 
κάποια εγγύτητα ή συγγένεια των οικονοµικών κλάδων, στους οποίους ανήκουν οι 
αντιµαχόµενες επιχειρήσεις, και τούτο διότι η έλλειψη κάθε σχέσης των οικονοµικών 
κλάδων δραστηριότητας θα έχει κατά κανόνα ως αποτέλεσµα τη δυνατότητα 
παραπλάνησης ενός αµελητέου τµήµατος των σχετικών συναλλακτικών κύκλων, το 
οποίο δεν θα επαρκούσε για την αποδοχή του κινδύνου σύγχυσης.  
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 περί αθεµίτου ανταγωνισµού 
"απαγορεύεται κατά τας εµπορικάς, βιοµηχανικός ή γεωργικώς συναλλαγάς πάσα 
προς τον σκοπόν ανταγωνισµού γενοµένη πράξη αντικείµενη εις τα χρηστά ήθη. Ο 
παραβάτης δύναται να εναχθεί προς παράλειψιν και προς ανόρθωσιν της 
προσγενόµενης ζηµίας". Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 και 4 του Ίδιου 
νόµου "όστις κατά τας συναλλαγάς ποιείται χρήσιν ονόµατος τινός, εµπορικής 
επωνυµίας ή ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσµατος καταστήµατος ή βιοµηχανικής 
επιχειρήσεως ή εντύπου τινός κατά τρόπον δυνάµενον να προκαλέσει σύγχυσιν µε το 
όνοµα, την εµπορικήν επωνυµίαν ή το ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισµα, άτινα έτερος 
νοµίµως µεταχειρίζεται, δύναται να υποχρεωθεί υπό του τελευταίου εις παράλειψιν 
της χρήσεως. Ως ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισµα θεωρείται και ο ιδιαίτερος 
διασχηµατισµός ή η ιδιαιτέρα διακόσµησις των εµπορευµάτων, της συσκευής ή του 
περικαλύµµατος αυτών, εφόσον είναι γνωστά εις τους σχετικούς κύκλους των 
συναλλαγών ως διακριτικά σηµεία των οµοίων εµπορευµάτων άλλου τίνος". Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει 1) ότι για την εφαρµογή του άρθρου 1 απαιτείται η πράξη 
αφενός να έγινε προς το σκοπό του 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 
(ΑΠ Ολ 2/2008) και 2) ότι για την ύπαρξη αθέµιτου ανταγωνισµού µε τη χρήση 
ξένου διακριτικού γνωρίσµατος απαιτείται δυνατότητα να προκληθεί σύγχυση, χωρίς 
την οποία αθέµιτος ανταγωνισµός δεν υπάρχει (ΑΠ 2026/2007, ΑΠ 1123/2002, ΑΠ 
1780/1999). Ειδικότερα, διακριτικό γνώρισµα είναι το µέσο, µε το οποίο 
εξατοµικεύεται είτε το πρόσωπο (λ.χ. το όνοµα του), είτε η επιχείρηση (λ.χ. 
διακριτικός τίτλος της), είτε το εµπόρευµα ή οι υπηρεσίες (λ.χ. το σήµα και ο 
διασχηµατισµός). (ΑΠ 606/2005). Σε αντίθεση µε τη γενική απαγορευτική ρήτρα του 
άρθρου 1 του Ν 146/1914, που απαιτεί ανταγωνιστικό σκοπό, κατά την έννοια της 
πρόθεσης των άρθρων 914 και 919 ΑΚ, στην περίπτωση του άρθρου 13 του ίδιου 
νόµου αρκεί η χρήση να γίνεται κατά τρόπο, που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση, 
έστω και αν αυτή δεν γίνεται µε ανταγωνιστικό σκοπό. Χρήση, που µπορεί να 
οδηγήσει σε σύγχυση, είναι η αυτούσια µίµηση και η παραποίηση, δηλαδή η 
χρησιµοποίηση µε µικρές µεταβολές, που δεν αρκούν για να αποτραπεί η σύγχυση. 
Έτσι, η παραποίηση µπορεί να είναι οπτική, ηχητική, εννοιολογική ή και συνειρµική, 
τον δε κίνδυνο σύγχυσης µπορεί να δηµιουργήσει η οµοιότητα λέξεων ή και αριθµών, 
που αποτελούν το γνώρισµα, εικόνων, ήχων, σχηµάτων, χρωµάτων, σχεδίων, 
συσκευασιών, διαφηµίσεων. Σηµασία έχει η γενική εντύπωση, που δηµιουργείται, 
ενώ ο κίνδυνος σύγχυσης δεν αποκλείεται, όταν η χρησιµοποίηση γίνεται µε µικρές 
παραλλαγές (ΑΠ 1409/1980). Κίνδυνος σύγχυσης υπάρχει, όταν, λόγω οµοιότητας 
δύο διακριτικών γνωρισµάτων, µπορεί να δηµιουργηθεί παραπλάνηση στους 
συναλλακτικούς κύκλους και συγκεκριµένα σε ένα όχι εντελώς ασήµαντο µέρος των 
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πελατών, όσον αφορά στην προέλευση των εµπορευµάτων ή υπηρεσιών από 
ορισµένη επιχείρηση, είτε στην ταυτότητα της επιχείρησης, είτε στην ύπαρξη σχέσης 
συνεργασίας µεταξύ των δύο επιχειρήσεων. Τέτοια σύγχυση πρέπει να αποφεύγεται, 
διότι ο σαφής σκοπός του νοµοθέτη είναι, να αποτρέπονται πεπλανηµένες εντυπώσεις 
ως προς τη δραστηριότητα µιας επιχείρησης και εκµετάλλευση της καλής της φήµης 
από άλλη επιχείρηση. Προϋπόθεση για να δηµιουργηθεί σύγχυση από τη χρήση των 
διακριτικών γνωρισµάτων είναι να έχουν διακριτική δύναµη, χωρίς την οποία δεν 
µπορούν να επιτελέσουν τον προορισµό τους. Ο βαθµός της διακριτικής δύναµης 
προσδιορίζει και την έκταση προστασίας. Η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως αποτελεί 
προϋπόθεση για την προστασία όλων των διακριτικών γνωρισµάτων (ΑΠ 241/1991). 
Ο παραβάτης των ανωτέρω διατάξεων µπορεί να υποχρεωθεί σε παράλειψη χρήσεως 
του διακριτικού γνωρίσµατος, από το οποίο µπορεί να προκληθεί η σύγχυση που 
προαναφέρθηκε ή και σε αποζηµίωση εκείνου που ζηµιώθηκε, αν γνώριζε ή όφειλε να 
γνωρίζει, ότι µε τη χρήση αυτή µπορούσε να προκληθεί σύγχυση (ΑΠ 711/1988) ως 
και σε άρση της προσβολής, η οποία µπορεί να συνίσταται και στην κατάσχεση και 
καταστροφή. Ειδικότερα, αξίωση αποζηµίωσης αναγνωρίζεται στον ζηµιωθέντα τόσο 
στην περίπτωση του άρθρου 1 του Ν. 146/1914 γενικά, όσο και στην περίπτωση του 
άρθρου 13 παρ. 18 του ίδιου νόµου, στη δεύτερη, όµως, περίπτωση µόνο, αν ο 
παραβάτης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει (δηλαδή από αµέλεια δεν γνώριζε), ότι µε τη 
χρήση του ξένου διακριτικού γνωρίσµατος µπορούσε να προκληθεί σύγχυση (ΑΠ 
1131/1995, ΑΠ 241/1991). Σε περίπτωση αθέµιτου ανταγωνισµού δεν αποκλείεται 
και επί πλέον αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης εκείνου, σε 
βάρος του οποίου έγινε η προσβολή, κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών (άρθρα  
914, 932 ΑΚ), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής τους, ήτοι όταν ο 
προσβάλλων ενεργεί µε υπαιτιότητα. Περαιτέρω, η ως άνω γενική ρήτρα του άρθρου 
1 του Ν. 146/1914 εφαρµόζεται, συµπληρωµατικά - επικουρικά και επί εµπορικού ή 
βιοµηχανικού σήµατος, εφόσον η προστασία, που παρέχουν οι ειδικές περί σηµάτων 
διατάξεις του Ν. 2239/1994 δεν επαρκεί. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε τη 
διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 146/1914 προκύπτει ότι, για να παρασχεθεί στο 
δικαιούχο σήµατος η προβλεπόµενη από το νόµο για τον αθέµιτο ανταγωνισµό 
προστασία, απαιτείται, αφενός µεν πράξη, που να έγινε µε σκοπό ανταγωνισµού, και 
αφετέρου µε τη χρήση του ξένου σήµατος, να υπάρχει δυνατότητα πρόκλησης 
σύγχυσης στον κοινό καταναλωτή, σχετικά µε την προέλευση οµοίων προϊόντων, 
χωρίς την οποία (σύγχυση) δεν νοείται, όπως αναφέρθηκε, αθέµιτος ανταγωνισµός 
(ΑΠ 1131/1995, ΑΠ 310/1990). Εάν, όµως, το σήµα έχει επικρατήσει και ως 
διακριτικό γνώρισµα της επιχείρησης και λόγω της χρησιµοποίησης του από άλλον 
υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, τότε το σήµα προστατεύεται και βάσει του άρθρου 13 
του Ν. 146/1914 "περί αθεµίτου ανταγωνισµού". Περαιτέρω, προς διάκριση της 
προέλευσης εµπορεύµατος από συγκεκριµένο φορέα, δύναται είτε α) να κατατεθεί και 
καταχωρισθεί σήµα, είτε β) να χρησιµοποιηθεί στις συναλλαγές ένδειξη, η οποία δεν 
καταχωρίσθηκε ως σήµα. Στη δεύτερη περίπτωση, η ένδειξη προστατεύεται ως 
διασχηµατισµός υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν. 146/1914. Ως προς τον 
χρόνο έναρξης της προστασίας το σήµα διαφέρει από τον διασχηµατισµό. Το µεν 
σήµα έχει προτεραιότητα από την τυπική πράξη της κατάθεσής του, δηλαδή η 
αµετάκλητη παραδοχή του σήµατος και καταχώρισή του ενεργεί αναδροµικά από την 
δήλωσή του (άρθρο 19 παρ. 1 του ΑΝ 1998/1939 και. 15 Ν. 2239/1994), ο δε 
διασχηµατισµός από το ουσιαστικό γεγονός της καθιερώσεώς του στις συναλλαγές. 
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 (ΑΠ 606/2005). 
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Εποµένως, σε περίπτωση, κατά την οποία προηγήθηκε η χρησιµοποίηση στις 
συναλλαγές διακριτικού γνωρίσµατος, 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 προτεραιότητά του, δικαιούται να αποκρούσει την 
επί παραλείψει αγωγή του δικαιούχου του σήµατος, ως κάτοχος υπέρτερου 
δικαιώµατος (ΑΠ 310/1990). Τέλος, η νοµιµοποίηση του διαδίκου απορρέει κατά 
κανόνα αµέσως από το νόµο και κυρίως από διατάξεις του ουσιαστικού και του 
δικονοµικού δικαίου. Εκείνος που εµφανίζεται, κατά το ουσιαστικό δίκαιο, 
δικαιούχος ή υπόχρεος νοµιµοποιείται κατ' αρχήν ως ενάγων ή εναγόµενος (ΟλΑΠ 
18/2005, ΑΠ 26/2005). ∆ικαιούχος δε σήµατος, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες 
διατάξεις του Ν. 2239/1994 και ειδικότερα µε τη διάταξη του άρθρου 25 αυτού, 
µπορεί να είναι και επαγγελµατική ένωση προσώπων µε νοµική προσωπικότητα, 
οπότε γίνεται λόγος για "συλλογικό σήµα", που επιτελεί (όπως και το ατοµικό σήµα) 
λειτουργία διάκρισης των προϊόντων ή υπηρεσιών, ως προερχοµένων όµως από 
οµάδα επιχειρήσεων και ρυθµίζεται στο νόµο κατά βάση οµοίως µε το ατοµικό, µε τη 
διαφορά ότι δικαίωµα χρήσεως αυτού δεν έχει ο δικαιούχος σύλλογος ή 
συνεταιρισµός, αλλά µόνο τα µέλη του. Σε περίπτωση πάντως προσβολής, στη 
δικαστική επιδίωξη των απορρεόντων από την καταχώριση του συλλογικού σήµατος 
δικαιωµάτων, νοµιµοποιείται κατ' αρχήν η ένωση (ως δικαιούχος) και όχι τα κατ' 
ιδίαν µέλη αυτής. Παρέπεται εποµένως ότι αν επαγγελµατική ένωση προσώπων 
(επιχειρηµατικών) µε νοµική προσωπικότητα χρησιµοποιεί εν είδει σήµατος και προς 
τον σκοπό διάκρισης και διαφήµισης των παρεχοµένων υπό των µελών της 
προσφεροµένων στο συναλλακτικό κοινό υπηρεσιών, τα οποία (µέλη της ένωσης) και 
αυτά εµφανίζονται στις συναλλαγές υπό τον ίδιο διακριτικό τίτλο, που όµως συνιστά 
αποµίµηση ή παραποίηση σήµατος που ανήκει σε άλλον, χωρίς την άδεια ή τη 
συναίνεση αυτού, προσβάλλοντας έτσι παράνοµα το δικαίωµα της αποκλειστικής 
χρήσης αυτού και δη κατά τρόπο που µπορεί να προκαλέσει στο κοινό σύγχυση, κατά 
την έννοια και τις διακρίσεις που προεκτέθηκαν, η ένωση νοµιµοποιείται παθητικά 
στην άσκηση των σχετικών αγωγών, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η ίδια δεν 
προσφέρει υπηρεσίες (ή προϊόντα) στο κοινό (αλλά τα κατ' ιδίαν µέλη της).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988). Στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι 
αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 1522/2011, AΠ 633/2011). Η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας, δηλαδή των γενικών και αφηρηµένων αρχών για την εξέλιξη πραγµάτων, οι 
οποίες αντλούνται από την εµπειρική πραγµατικότητα µε τη βοήθεια της 
επιστηµονικής έρευνας ή της επαγγελµατικής ενασχολήσεως, ιδρύει λόγο αναιρέσεως 
µόνον όταν αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σε αυτούς 
των πραγµατικών γεγονότων και όχι για τη διαπίστωση αυτών. Ειδικότερα αυτό 
συµβαίνει όταν το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποιεί ή παραλείπει να 
χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής πείρας για να ανεύρει µε βάση αυτά την έννοια 
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κανόνος του δικαίου, ιδίως όταν αυτός περιέχει αόριστες νοµικές έννοιες ή για να 
υπαγάγει ή όχι τα πραγµατικά γεγονότα της διαφοράς στον κανόνα αυτόν (ΑΠ 
2075/2007, ΑΠ 1506/2007, ΑΠ 1445/2007, ΑΠ 1188/2007).  
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 110, 117-118 και 216 ΚΠολ∆, σαφώς 
συνάγεται ότι το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει µε ποινή το απαράδεκτο, 
που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, ως αναγόµενο στην αφορώσα τη 
δηµόσια τάξη προδικασία, εκτός των αναφεροµένων στα άρθρα 118 και 117 
στοιχείων, σαφή έκθεση των γεγονότων που θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο την 
αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β) 
ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς και γ) ορισµένο αίτηµα, ώστε να 
µπορεί ο εναγόµενος να αµυνθεί και το δικαστήριο να κρίνει το νόµω βάσιµο της 
αγωγής και να διατάξει τις δέουσες αποδείξεις (ΑΠ 1635/2008, ΑΠ 988/2008, ΑΠ 
204/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 919, 
ΚΠολ∆: 110, 117, 118, 216, 559 αριθ. 1,  
Οδηγίες: 89/104/ΕΟΚ, 
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1, 13, 
Νόµοι: 1998/1939, άρθ. 19, 
Νόµοι: 3205/1955,  
Π∆: 3171/1992,  
Νόµοι: 2239/1994, άρθ. 1, 2, 4, 15, 18, 20, 25, 26, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος Ανταγωνισµός - Προστασία ελεύθερου ανταγωνισµού 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-167 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Ανταγωνισµός. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως. Λειτουργικά συστήµατα για 
προσωπικούς υπολογιστές πελάτη. Λειτουργικά συστήµατα για διακοµιστές οµάδας 
εργασίας. Άρνηση της κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχειρήσεως να παράσχει τις 
σχετικές µε τη διαλειτουργικότητα πληροφορίες και να επιτρέψει τη χρήση τους. 
Εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από απόφαση µε την οποία 
διαπιστώνεται παράβαση και επιβάλλονται µέτρα συµπεριφοράς. Χρηµατική ποινή. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 82, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Συµβάσεις - Franchising 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2560 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σύµβαση δικαιόχρησης (franchising). Αθέµιτος ανταγωνισµός. Άκυρη ρήτρα 
ανταγωνισµού. Ποινική ρήτρα. 
- Με τη διαµορφωθείσα στις εµπορικές συναλλαγές αµφοτεροβαρή και διαρκή 
σύµβαση της δικαιόχρησης (γνωστή ευρύτερα ως franchising) οι συµβαλλόµενοι, 
δηλαδή ο δότης και ο λήπτης του franchising, αποβλέπουν για ορισµένο ή αόριστο 
χρόνο στη θέσπιση του νοµικού πλαισίου, µε το οποίο ρυθµίζεται η µεταξύ τους 
συνεργασία. Ως franchise νοείται το σύνολο των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ή 
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πνευµατικής ιδιοκτησίας, τα οποία αφορούν εµπορικά σήµατα και επωνυµίες, 
πινακίδες καταστηµάτων, πρότυπα χρήσης, σχέδια, δικαιώµατα αντιγραφής, 
τεχνογνωσίες ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας προς εκµετάλλευση για τη µεταπώληση 
προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες. Σύµφωνα µε το µε αριθµό 
2790/1999 Κανονισµό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ο οποίος τέθηκε 
σε εφαρµογή την 1-6-2000 και αντικατέστησε τον µε αριθµό 4087/1988 Κανονισµό 
της Επιτροπής της ΕΟΚ) και το κείµενο της Επιτροπής αναφορικά προς τις Οδηγίες 
επί των «κάθετων περιορισµών» (Guides on Vertikal Restaints), το οποίο συνοδεύει 
τον Κανονισµό αυτόν, η σύµβαση franchise ορίζεται ως συµφωνία, βάσει της οποίας 
ο δότης (franhisor) παραχωρεί στο λήπτη (franchisee) άδειες χρήσης και 
εκµετάλλευσης (licences) δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, 
τα οποία αναφέρονται σε εµπορικά σήµατα ή πινακίδες, όπως επίσης και τεχνογνωσία 
για την πώληση και διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών. Στη σύµβαση δικαιοχρησίας 
(franchising) η εικόνα της επιχείρησης του λήπτη, όσον αφορά την επωνυµία, τα 
σήµατα κ.λπ., ταυτίζεται µε αυτήν του δότη. Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του 
franchising εκδηλώνεται τόσο στη διαµόρφωση του περιεχοµένου της σχετικής 
σύµβασης, όσον και στον υψηλό βαθµό οργανωτικής οµοιοµορφίας των 
επιχειρήσεων, οι οποίες µετέχουν στο franchising. Με τη σύµβαση δικαιόχρησης 
εντάσσεται ο λήπτης σε ένα ενιαίο σύστηµα διανοµής, το οποίο χαρακτηρίζεται από 
υψηλό βαθµό οµοιοµορφίας στην οργάνωση των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι 
εντεταγµένες στο ίδιο σύστηµα δικαιόχρησης. Έτσι, οι κύριες υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων (ήτοι υποχρεώσεις δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου), που απορρέουν 
από τη σύµβαση franchising συνίστανται: Α) Εκ µέρους του δικαιοπαρόχου (δότη) 
στην υποχρέωση οργανωτικής και τεχνολογικής ένταξης του δικαιοδόχου (λήπτη) στο 
υπάρχον σύστηµα (δίκτυο) διανοµής. Εκδηλώσεις της βασικής αυτής υποχρέωσης του 
δότη αποτελούν οι επιµέρους υποχρεώσεις του για: Παραχώρηση στο λήπτη της 
χρήσης και εκµετάλλευσης του franchising, που αποτελείται από σύνολο 
δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (δηλαδή σήµατα, διακριτικούς τίτλους, 
εµπορική επωνυµία κ.λπ.) και τεχνογνωσίας (δηλαδή ένα σύνολο µη κατοχυρωµένων 
µε ευρεσιτεχνία πρακτικών πληροφοριών, που προκύπτουν από την εµπειρία και από 
δοκιµές του δότη, είναι εµπιστευτικές, ουσιαστικής σηµασίας και προσδιορισµένες). 
∆ιαρκής παροχή από το δότη υπηρεσιών υποστήριξης της επιχείρησης του λήπτη, 
όπως είναι η υποστήριξη του σε θέµατα λογιστικής - φοροτεχνικής φύσης, 
µηχανοργάνωσης, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, οργάνωσης της επιχείρησης 
του. ∆ιαρκής ανανέωση από το δότη της τεχνογνωσίας του και εφαρµογή νέων 
επιχειρηµατικών και οργανωτικών µεθόδων εντός του συστήµατος franchising, ούτως 
ώστε η λειτουργία του να ανταποκρίνεται διαρκώς στα νέα δεδοµένα της αγοράς και 
η παροχή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στο λήπτη να είναι συνεχής. 
Επαναλαµβανόµενη περιοδικώς εκπαίδευση του λήπτη στις νέες µεθόδους 
λειτουργίας του συστήµατος franchising, Β) Εκ µέρους του λήπτη (που συµµετέχει 
στο σύστηµα διατηρώντας την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία του) στην υποχρέωση 
καταβολής στο δότη του συµφωνηµένου τιµήµατος. Εκδηλώσεις της βασικής αυτής 
υποχρέωσης του λήπτη αποτελούν οι επιµέρους υποχρεώσεις του για: Καταβολή ενός 
εφάπαξ ποσού ως «δικαίωµα εισόδου» (entry fee) στο δίκτυο και επιπλέον 
περιοδικών καταβολών ως αντάλλαγµα για την ένταξη του στο σύστηµα, τη διαρκή 
του υποστήριξη και ως συνεισφορά στη κοινή διαφήµιση του συστήµατος και 
δικτύου franchise. Συµµόρφωση µε τις οργανωτικές αρχές, πρότυπα και τις εµπορικές 
µεθόδους του δότη και εν γένει του συστήµατος και αξιοποίηση της προσωπικής του 
εργασίας, µε στόχο την ενεργό υποστήριξη και προώθηση των πωλήσεων στο πλαίσιο 
συµβατικά προσδιορισµένης γεωγραφικής περιοχής. Η υποχρέωση του λήπτη να 
προµηθεύεται από το δότη τα συµβατικά προϊόντα. Η υποχρέωση του για ενιαία 
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εµφάνιση του καταστήµατος του και για χρήση κοινής επωνυµίας. Η υποχρέωση του 
προς τήρηση του απορρήτου ως προς το εγχειρίδιο λειτουργίας του δότη. Η 
υποχρέωση του να πωλεί τα συµβατικά προϊόντα µόνο στο χώρο της σύµβασης 
(ρήτρα καταστήµατος), όπως επίσης να πωλεί τα συµβατικά προϊόντα µόνο σε 
τελικούς καταναλωτές ή άλλους λήπτες. Η υποχρέωση του λήπτη να µην πωλεί 
ανταγωνιστικά προϊόντα καθ' όλη τη διάρκεια της συµβατικής σχέσης. Η σύµβαση 
franchising συνεπώς, αποτελεί συγκερασµό περισσότερων συµβάσεων, υπό την 
έννοια ότι απαντώνται σε αυτήν ταυτόχρονα ουσιώδη στοιχεία περισσότερων 
συµβατικών τύπων, αποβλέπει, όµως, στη ρύθµιση µιας οικονοµικά ενιαίας 
συναλλακτικής σχέσης. Από οικονοµική άποψη η εν λόγω σύµβαση συνιστά τρόπο 
διανοµής προϊόντων ή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες, δηλαδή σύστηµα προώθησης 
προϊόντων ή υπηρεσιών στην καταναλωτική αγορά (marketing), το οποίο έγκειται 
στη συνεργασία µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, που αναπτύσσουν τη 
δραστηριότητα τους σε διαφορετικές βαθµίδες της αγοράς, βασιζόµενες στη χρήση 
ενός κοινού διακριτικού γνωρίσµατος και στην κατά οµοιόµορφο τρόπο 
εκµετάλλευση ενός συνόλου ειδικών γνώσεων, επιτρέποντας στον παραγωγό να 
εγκαταστήσει ένα σύστηµα διανοµής µε την επωνυµία του ή το σήµα του 
αποφεύγοντας τις δαπάνες εγκατάστασης, ενώ ο δικαιοδόχος εκµεταλλεύεται την 
εµπειρία του δικαιοπαρόχου και διαθέτει µε την έναρξη της επιχείρησης του 
προϋπάρχουσα πελατεία. Έτσι, από τη φύση της δικαιόχρησης ως σχέσης διαρκούς 
συνεργασίας συνάγεται ότι η σύµβαση αυτή συνιστά σύµβαση-πλαίσιο, η οποία 
ρυθµίζει τις κύριες υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων και αποτελεί µία µικτή 
σύµβαση στο πλαίσιο της αρχής της ελευθερίας των συµβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ) και 
η οποία, µη ρυθµιζόµενη ειδικώς από το νόµο, περιέχει τα στοιχεία περισσότερων 
επώνυµων συµβάσεων, όπως µίσθωσης προσοδοφόρου αντικειµένου (άρθρο 638 επ. 
ΑΚ), παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (άρθρο 648 επ. ΑΚ) και εντολής (άρθρο 713 
επ. ΑΚ). Χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή των διατάξεων, που ρυθµίζουν το 
συγκεκριµένο είδος (µίσθωση, σύµβαση έργου, πώληση), γίνεται αποδεκτό ότι το 
κρίσιµο ζήτηµα είναι ο προσδιορισµός του χαρακτήρα, ο οποίος προέχει στην όλη 
συµβατική σχέση. Οι κανόνες, που διέπουν το τµήµα αυτό της σύµβασης, 
εφαρµόζονται πρωτευόντως στη συµβατική σχέση, οι δε κανόνες, που διέπουν τα 
υπόλοιπα τµήµατα, δεν αγνοούνται, αλλά εφαρµόζονται συµπληρωµατικώς (ΣτΕ 
4490/2005 ∆ηµοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 302/2006 ∆ΕΕ 2006.513, ΕφΑθ 9658/1995 
∆ΕΕ 1996.154, Α. Γεωργιαδη, Νέες µορφές συµβάσεων της σύγχρονης οικονοµίας, 
1995, σ. 187 επ., ∆. Κωστάκη, To franchising και ο νέος Κανονισµός (ΕΚ) 2790/1999 
της Επιτροπής, ∆ΕΕ 2000.709 επ., Ι. Βούλγαρη, Οι συµβάσεις δικαιόχρησης, όπως 
προκύπτουν από τη διεθνή νοµική πρακτική και λειτουργούν στις διεθνείς 
συναλλαγές, ΝοΒ 46.897, Κ. Αλεπάκου, Νοµική φύση και ιδιαιτερότητες της 
σύµβασης δικαιόχρησης (franchising), ΝοΒ 43.933, Γ. Γιαννακάκη, Νοµικό 
καθεστώς και πρακτική της σύµβασης δικαιόχρησης (franchising) στην Ελλάδα, ∆ΕΕ 
1997.1046). Προκειµένου για σύµβαση franchising ορισµένου χρόνου, η λύση της 
επέρχεται είτε µε την παρέλευση του συµφωνηθέντος χρόνου είτε µε την έκτακτη 
καταγγελία της από τον αντισυµβαλλόµενο, στο πρόσωπο του οποίου θεµελιώνεται 
δικαίωµα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο που δικαιολογεί την έκτακτη 
καταγγελία franchising ορισµένου χρόνου ή αορίστου χρόνου, αποτελεί κατ' αρχήν η 
υπαίτια παράβαση συµβατικών υποχρεώσεων από το ένα µέρος καθώς και εκείνα τα 
περιστατικά τα οποία, σε συσχέτιση µε τη φύση, τους σκοπούς και τις λειτουργίες της 
σύµβασης καθιστούν κατά τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη επαχθή 
και µη ανεκτή για το ένα ή και αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη τη συνέχιση της 
συµβατικής δέσµευσης, όπως λ.χ. συµβαίνει όταν έχει εκλείψει η αµοιβαία 
εµπιστοσύνη µεταξύ των µερών που καθιστά αδύνατη την περαιτέρω συνέχιση της 
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εµπορικής τους συνεργασίας (βλ. Σουφλερό, Οι συµβάσεις στο ελληνικό δίκαιο και 
στο κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισµού, 1989, σ. 163 επ., ΕφΑθ 236/2006 ∆ΕΕ 
2006,300).Κατά τις διατάξεις του πρώην άρθρου 85 της Συνθήκης Ίδρυσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ήδη άρθρο 81), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του 
εσωτερικού ελληνικού δικαίου (άρθρο 2 της από 28.05.1979 Συνθήκης 
Προσχώρησης, που κυρώθηκε µε το νόµο 945/1979): 1) είναι ασυµβίβαστες µε την 
Κοινή αγορά και απαγορεύονται όλες οι συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι 
αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρµονισµένη πρακτική, που δύνανται 
να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ Κρατών-Μελών και που έχουν ως αντικείµενο ή 
ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού 
εντός της Κοινής Αγοράς και ιδίως εκείνες, οι οποίες συνίστανται: α) στον άµεσο ή 
έµµεσο καθορισµό των τιµών αγοράς ή πώλησης των προϊόντων ή άλλων όρων 
συναλλαγής, β) στον περιορισµό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων, γ) στην κατανοµή των αγορών ή των 
πηγών εφοδιασµού, δ) στην εφαρµογή άνισων όρων επί ισοδύναµων παροχών έναντι 
των εµπορικώς συναλλασσοµένων, µε αποτέλεσµα να περιέρχονται αυτοί σε 
µειονεκτική θέση στον ανταγωνισµό, ε) στην εξάρτηση σύναψης συµβάσεων από την 
αποδοχή, εκ µέρους των συναλλασσοµένων, πρόσθετων παροχών, που εκ φύσεως ή 
σύµφωνα µε τις εµπορικές συνήθειες δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο των 
συµβάσεων αυτών. 2) Οι απαγορευµένες δυνάµει του συγκεκριµένου άρθρου 
συµφωνίες ή αποφάσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες. 3) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
δύνανται να κηρυχθούν ανεφάρµοστες στις εν συνεχεία προβλεπόµενες από την 
παράγραφο αυτή περιπτώσεις και µε τις αναφερόµενες προϋποθέσεις. Σε εκτέλεση 
του προαναφερθέντος άρθρου 85 παρ. 3 της Συνθήκης της Ε.O.K., ο µε αριθµό 
4087/1988 Κανονισµός της Επιτροπής της Ε.Ο.Κ. για την εφαρµογή συµφωνιών 
franchise, θέσπιζε οµαδικές απαλλαγές των συµφωνιών franchising διανοµής και 
υπηρεσιών, οι διατάξεις, όµως, του Κανονισµού αυτού, κατά τον οποίο 
απαγορευµένες ρήτρες και άρα αυτοδικαίως άκυρες ήταν κυρίως οι ρήτρες περί 
τοπικής προστασίας και οι ρήτρες για την εφαρµογή υποχρεωτικών τιµών από το 
δότη, δεν αφορούν συµβάσεις, που καταρτίσθηκαν από την 1-6-2000 και εξής, αφού 
αυτές οι διατάξεις, κατά το άρθρο 12 του νέου Κανονισµού 2790/1999, εφαρµόζονται 
έως την 31-5-2000. Στο νέο, Κανονισµό 2790/1999, ο οποίος ισχύει από την 1-1-2000 
και τέθηκε ήδη σε εφαρµογή από την 1-6-2000, όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν 
περιλαµβάνεται αντίστοιχη ρύθµιση και κάθετες συµφωνίες απαλλάσσονται, εφόσον: 
α) οδηγούν σε βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής και εξασφαλίζουν στους 
καταναλωτές δίκαιο τίµηµα από τα κέρδη, που προκύπτουν, β) δεν περιλαµβάνουν 
ρήτρες, που περιορίζουν πολύ σοβαρά τον ανταγωνισµό και γ) το µερίδιο, που 
διαθέτει στην αγορά ο προµηθευτής (δότης στην συµφωνία franchising) δεν 
υπερβαίνει το 30%. Αντίθετα, δίδεται πλέον προς το δότη ρητώς η δυνατότητα να 
επιβάλει µέγιστη τιµή πώλησης των συµβατικών αγαθών στον λήπτη (άρθρο 4 στοιχ. 
Α) Έτσι, προκειµένου να κριθεί εάν µία συµφωνία υπάγεται στις επιτρεπτικές 
διατάξεις του ως άνω Κανονισµού, θα πρέπει, προηγουµένως, µεταξύ άλλων, να 
διαπιστωθεί ότι µπορεί να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ Κρατών-Μελών, καθώς 
επίσης και τον ανταγωνισµό µεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κοινοτικού κράτους, των 
οποίων το µερίδιο αγοράς υπερβαίνει το 30%, ιδίως εάν αυτές αποτελούν τη βάση 
δικτύου, που εκτείνεται πέραν από τα σύνορα του συγκεκριµένου Κράτους-µέλους.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 13 παρ. 1 και 4 του Ν. 146/1914 «περί αθεµίτου 
ανταγωνισµού» συνάγεται ότι: 1) Για την εφαρµογή του άρθρου 1 του ως άνω νόµου 
απαιτείται πράξη που α) επιχειρείται κατά τις εµπορικές, βιοµηχανικές ή γεωργικές 
εργασίες, β) γίνεται προς το σκοπό ανταγωνισµού και γ) αντίκειται στα χρηστά ήθη, 
ως κριτήριο των οποίων χρησιµεύουν οι ιδέες του κοινωνικού ανθρώπου που κατά 
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γενική αντίληψη σκέπτεται µε χρηστότητα και φρόνηση. 2) Για την ύπαρξη αθέµιτου 
ανταγωνισµού µε τη χρήση ξένου διασχηµατισµού απαιτείται α) επικράτηση του 
διασχηµατισµού στις συναλλαγές και β) δυνατότητα να προκληθεί σύγχυση. Ο 
διασχηµατισµός κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 4 του ανωτέρω νόµου 
περιλαµβάνει τα εξωτερικά στοιχεία διαµόρφωσης και κυρίως το χρώµα ή 
συνδυασµούς χρωµάτων, τη συσκευασία ή το περικάλυµµα του εµπορεύµατος και 
κάθε διακριτικό στοιχείο που έχει επικρατήσει στις συναλλαγές ως γνώρισµα του 
εµπορεύµατος, είναι δε ικανό να διακρίνει τούτο από άλλα όµοια ή οµοειδή 
εµπορεύµατα άλλης προέλευσης (ΑΠ 1803/2007 ΕΕµπ∆ 2008.377). Η υποχρέωση 
αποφυγής ανταγωνισµού µπορεί να γίνει και αντικείµενο ρητού όρου (ρήτρα) της 
σύµβασης. Η ρήτρα αυτή θεωρείται κατ1 αρχήν έγκυρη. Όταν, όµως, περιορίζει τη 
µελλοντική επαγγελµατική δραστηριότητα του ατόµου, το κύρος της ρήτρας 
απαγόρευσης ανταγωνισµού εξαρτάται από τη διάρκεια της ισχύος της, την έκταση 
της κατά τόπο, την επαγγελµατική δραστηριότητα, που απαγορεύτηκε και την παροχή 
ανάλογης αντιπαροχής προς τη συµβατική δέσµευση. Με την έννοια αυτή µπορεί να 
συµφωνηθεί ότι απαγορεύεται η ανταγωνιστική δραστηριότητα είτε µε τη µορφή 
ανταγωνιστικών πράξεων, είτε µε τη µορφή της πρόσληψης σε άλλον ανταγωνιστή, 
είτε µε τη µορφή της άσκησης όµοιας ανταγωνιστικής δραστηριότητας. Πάντως, ο 
σχετικός όρος της σύµβασης περί απαγόρευσης µελλοντικού ανταγωνισµού, µετά τη 
λήξη της σύµβασης, είναι έγκυρος και δεσµευτικός, εάν και εφόσον, βάσει των 
συνθηκών της συγκεκριµένης κάθε φορά περίπτωσης, αφενός δεν καταλύει τη 
συνταγµατικώς κατοχυρωµένη ελευθερία της εργασίας και το εξίσου κατοχυρωµένο 
δικαίωµα της ελεύθερης ανάπτυξης της οικονοµικής και επαγγελµατικής δράσης του 
ατόµου, αφετέρου δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των αρ. 178 και 179 ΑΚ, 
δηλαδή, δεν περιέχει υπέρµετρη δέσµευση της ελευθερίας του ατόµου και δεν 
αντίκεινται γενικώς στα χρηστά ήθη. Η αντίθεση στα χρηστά ήθη κρίνεται από το 
περιεχόµενο της δικαιοπραξίας, ενόψει και του συνόλου των περιστάσεων, που τη 
συνοδεύουν. Συνεκτιµώνται, δηλαδή, τα κίνητρα, ο σκοπός του υποκειµένου της 
συµπεριφοράς, το είδος των µέσων που χρησιµοποιήθηκαν για την επίτευξη του 
θεµιτού, τυχόν, σκοπού και οι λοιπές περιστάσεις πραγµατώσεως της συµπεριφοράς, 
θετικής ή αρνητικής. Κάθε πρόσωπο, που έχει την ικανότητα δικαίου και 
δικαιοπραξίας, έχει την εξουσία, µε τη µορφή της φυσικής ευχέρειας να συνάπτει 
ενοχικές συµβάσεις ή να µη συνάπτει τέτοιες συµβάσεις ή να αποκρούει τη σύναψη 
τους. Η επαγγελµατική ελευθερία δεν περιλαµβάνει µόνο την ελευθερία επιλογής και 
έναρξης ενός επαγγέλµατος, αλλά και την απόφαση για συνέχιση, παύση ή αλλαγή 
του επιλεγέντος επαγγέλµατος. Η εξουσία αυτή αποτελεί έκφραση (έκφανση) του 
ατοµικού δικαιώµατος ανάπτυξης της προσωπικότητας µε ελεύθερη επαγγελµατική 
και κοινωνική δράση, χωρίς να υπόκειται σε περιορισµούς, οι οποίοι αντίκεινται στην 
ελευθερία επιλογής και άσκησης επαγγέλµατος, που κατοχυρώνεται στο αρ. 5 παρ. 1 
του Συντάγµατος. Η διάταξη του αρ. 25 παρ. 3 του Συντάγµατος περιορίζει την 
καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος, όχι, όµως, χάριν του ιδιωτικού συµφέροντος, 
που προστατεύει η διάταξη του αρ. 281 ΑΚ, αλλά µόνον εφόσον από την 
καταχρηστική άσκηση του βλάπτεται το γενικότερο κοινωνικό ή δηµόσιο συµφέρον 
(ΟλΑΠ 48/1987, ΑΠ 167/1998 Ελ∆νη 39.856. ΕφΛαρ 738/2001 Ελ∆νη 2003.529, 
Μιχ. - Θεοδ. Μαρίνου, Η µετασυµβατική απαγόρευση ανταγωνισµού στην εµπορική 
αντιπροσωπεία - συµβολή στην ερµηνεία του αρ. 10 Π∆ 219/1991, ∆.Ε.Ε. 2000, 31).  
- Η επίδικη σύµβαση δεν προσκρούει στις διατάξεις των άρθρων 174, 178 και 179 
του ΑΚ, καθόσον η εν λόγω σύµβαση µε βάση το παραπάνω περιεχόµενό της, δεν 
διαπνέεται µόνο από υποχρεώσεις για την εναγόµενη και µόνο από δικαιώµατα για 
την ενάγουσα. Και τούτο, ενόψει του ότι από την επισκόπηση της προσκοµιζόµενης 
και επικαλούµενης σύµβασης, η οποία εµπεριέχει, λόγω της ως άνω φύσης της, 
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σηµαντική δέσµευση της ελευθερίας της εναγόµενης η οποία υποχρεούται να 
ακολουθεί τις οδηγίες και εντολές της δικαιοπαρόχου της ως επικεφαλής του από 
αυτήν οργανωµένου συστήµατος franchising αναλαµβάνοντας η ίδια τον 
επιχειρηµατικό κίνδυνο, προκύπτει ότι αυτή είναι πλέγµα εκατέρωθεν µε σαφήνεια 
διαγραφόµενων υποχρεώσεων και δικαιωµάτων και για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, 
ώστε δεν θεσπίζονται µε αυτήν µόνον υποχρεώσεις για την εναγοµένη και 
δικαιώµατα για την ενάγουσα. Έτσι, όµως, δεν είναι δυνατόν, χωρίς άλλα 
περιστατικά, να θίγεται η οικονοµική ανεξαρτησία και να επέλθει υπερβολική 
δέσµευση της δικαιοπρακτικής ελευθερίας της υπόχρεης εναγοµένης προς 
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Ούτε, τέλος, προσδιορίζεται η αξία της 
αντιπαροχής της ενάγουσας, ώστε συγκρινόµενων των εκατέρωθεν παροχών και 
αντιπαροχών να κριθεί εάν αυτές βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία υπό την 
έννοια της ανισότητας µεταξύ των παροχών αυτών που υπερβαίνει φανερώς το µέτρο 
κατά το οποίο είναι ανθρωπίνως φυσικό να αποκοµίζει όφελος η ενάγουσα από την 
σύµβαση µε ζηµία εκείνης (ΟλΑΠ 714/1973, ΑΠ 1356/1998 Ελ∆νη 40.303, ΑΠ 
875/1982 ΝοΒ 31.1670, ΑΠ 497/1977 Ελ∆νη 39.100). Ούτε οι όροι αυτοί, έρχονται 
σε αντίθεση µε τα χρηστά ήθη, δηλαδή µε τις ιδέες του κατά γενική αντίληψη µε 
φρόνηση και χρηστικότητα σκεπτόµενου µέσου κοινωνικού ανθρώπου (βλ. σχετ. µε 
έννοια χρηστών ηθών ΑΠ 1019/2007). Αντίθετα, συνάδουν µε τη φύση της σύµβασης 
δικαιόχρησης, όπως έχει διαµορφωθεί από την πρακτική της αγοράς, οριοθετηθεί από 
το εσωτερικό και κοινοτικό δίκαιο όπως αναφέρθηκε στην προαναφερθείσα νοµική 
σκέψη, η οποία (σύµβαση δικαιόχρησης) εµπεριέχει κατά λογική αναγκαιότητα 
σηµαντική δέσµευση της ελευθερίας της εναγόµενης δικαιοδόχου, καθότι η τελευταία 
εντάσσεται σε ένα σύστηµα επιχειρήσεων, χαρακτηριζόµενο από απόλυτη 
οµοιοµορφία και συνεπώς, είναι υποχρεωµένη να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του 
συστήµατος και της ενάγουσας δικαιοπαρόχου, ως προς τις υπηρεσίες, που παρέχει 
στο κατάστηµα της, την εµφάνιση αυτού, τα προϊόντα, που χρησιµοποιεί και γενικά 
όλα τα στοιχεία, που συνθέτουν την ουσία και την εικόνα του συστήµατος προς τους 
καταναλωτές. Οι υποχρεώσεις, που αναλαµβάνει η εναγόµενη µε τους ανωτέρω 
όρους, είναι απόλυτα θεµιτές και εύλογες, καθότι αφενός κρίνονται απαραίτητες για 
τη διατήρηση της κοινής ταυτότητας, της οµοιοµορφίας και της καλής φήµης του 
συστήµατος δικαιόχρησης 5 A Sec, αφετέρου εξασφαλίζουν την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας της 
ενάγουσας, τα οποία αποτελούν και την ουσία του συστήµατος, από την 
εκµετάλλευση ανταγωνιστών και λοιπών τρίτων, άσχετων µε το σύστηµα, ενώ 
συνάδουν και µε το ιδιαίτερο προσωπικό στοιχείο, που κυριαρχεί στη σύµβαση 5Α 
Sec, καθότι η ενάγουσα δικαιοπάροχος απέβλεψε στη συνεργασία µε τη 
συγκεκριµένη αντισυµβαλλόµενη (εναγόµενη), στην οποία εµπιστεύτηκε το σύστηµα 
δικαιόχρησης της και στις ιδιαίτερες ικανότητες και ιδιότητες της οποίας στηρίχθηκε, 
προκειµένου να επιτύχει την αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη του δικτύου 
καταστηµάτων 5Α Sec και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της στην 
αγορά (βλ. σχετ. και Η. Σουφλερός, Οι συµβάσεις franchising, στο ελληνικό δίκαιο 
και κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισµού, σελ. 121 επ.). Ειδικότερα, οι προµνησθέντες όροι 
περί εφοδιασµού των χρησιµοποιούµενων στην επιχείρηση της ενάγουσας υλικών 
από προµηθευτές επιλογής της εναγοµένης είναι θεµιτοί και επιτρεπτοί, καθότι 
δικαιολογούνται από το εύλογο συµφέρον της τελευταίας να ασκεί έλεγχο στην 
προσφορά εµπορευµάτων από τη δικαιοδόχο, έτσι ώστε οι πελάτες του δικτύου να 
βρίσκουν σε κάθε λήπτη εµπορεύµατα και υπηρεσίες της ίδιας στάθµης και 
ποιότητας, ενώ σε κάθε περίπτωση δε δεσµεύεται σε αδικαιολόγητο βαθµό η 
ελευθερία της εναγόµενης να συναλλάσσεται µε προµηθευτές της δικής της επιλογής, 
καθότι της παρέχεται η δυνατότητα να αγοράζει προϊόντα από άλλους προµηθευτές, 
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εφόσον εξασφαλίσει τιµές αγοράς κατώτερες κατά 10% τουλάχιστον από αυτές των 
υποδεικνυόµενων από την ενάγουσα προµηθευτών. Ακολούθως, όσον αφορά τον υπό 
Ζ.24 όρο περί υποχρέωσης διενέργειας τοπικής διαφήµισης εκ µέρους της 
εναγόµενης, ο οποίος κατά τους ισχυρισµούς της τελευταίας έρχεται σε αντίθεση µε 
τον υπό ΣΤ.2 όρο περί καταβολής µηνιαίων δικαιωµάτων από τη λήπτρια για 
συµµετοχή της στη διαφηµιστική προβολή του συστήµατος, οι ισχυρισµοί της 
εναγόµενης τυγχάνουν αβάσιµοι, καθότι ο υπό στοιχείο Ζ.24 όρος αφορά τη 
διαφηµιστική προβολή του συγκεκριµένου καταστήµατος της εναγόµενης στη 
συµβατικά καθορισµένη περιοχή του Αργούς, ενώ ο υπό στοιχείο ΣΤ.2 στην 
πανελλήνια προβολή του συνολικού συστήµατος, η οποία γίνεται από τη δότρια 
ενάγουσα. Η προβολή αυτή συµβάλλει στην καλή φήµη και προώθηση του 
συστήµατος και η συµµετοχή της εναγόµενης στη σχετική δαπάνη είναι θεµιτή, 
καθότι και η ίδια επωφελείται από αυτήν, επιπλέον δε στην φήµη του συστήµατος της 
ενάγουσας σε πανελλήνια κλίµακα απέβλεψε και η ίδια, προκειµένου να καταρτίσει 
την επίδικη σύµβαση. Όσον αφορά, ακολούθως, τον ισχυρισµό της εναγόµενης ότι 
στο κεφάλαιο ΣΤ προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής από αυτήν δικαιώµατος 
εισόδου στην αγορά και περιοδικών δικαιωµάτων για τεχνική εκπαίδευση και 
υποστήριξη, χωρίς να εξειδικεύεται σε τι συνίστανται αυτά, πρέπει να απορριφθεί ως 
αβάσιµος καθότι, όπως παρατηρείται στη σύµβαση, σε αυτήν και ειδικότερα στο 
κεφάλαιο Ε, αναφέρεται επακριβώς σε τι συνίσταται το δικαίωµα χρήσης του 
συστήµατος, όπως αυτό εξειδικεύεται στο κεφάλαιο Β παρ. 1 στοιχ. α και β, τι 
περιλαµβάνει η ένταξη της δικαιοδόχου στο σύστηµα µε την παροχή σε αυτήν της 
απαιτούµενης τεχνικής και οργανωτικής υποδοµής και της ανάλογης εκπαίδευσης 
(Κεφάλαιο Ε.2 της σύµβασης) και σε τι συνίσταται η τεχνική υποστήριξη (Κεφάλαιο 
Ε. 3 της σύµβασης). Επιπλέον, η εναγόµενη, ως εκ της φύσεως της σύµβασης 
franchise συνεβλήθη σε αυτήν και συµµετείχε στο σύστηµα δικαιόχρησης 5 A sec ως 
ανεξάρτητη επιχειρηµατίας, διατηρώντας την οικονοµική της αυτοτέλεια και 
εποµένως, ήταν λογικό να φέρει η ίδια εξολοκλήρου τον επιχειρηµατικό κίνδυνο 
αναφορικά µε τα οικονοµικά αποτέλεσµα της δραστηριότητάς της. Περαιτέρω και ο 
όρος Κ2 ο οποίος αναφέρει ότι οποιαδήποτε εκχώρηση, µεταβίβαση ή επιβάρυνση µε 
οποιοδήποτε τρόπο µετοχών ή εταιρικών µεριδίων του δικαιοδόχου καθώς και 
µεταβολή της νοµικής µορφής της επιχείρησης του θα έχουν ως αποτέλεσµα της 
υπαίτια εκ µέρους του δικαιοδόχου αυτόµατη λύση της σύµβασης, εφόσον τα ως άνω 
έχουν σαν αποτέλεσµα την απώλεια του ελέγχου της εν λόγω επιχείρησης από το 
δικαιοδόχο, είναι απόλυτα θεµιτός και επιτρεπτός,αφού δικαιολογείται από το έντονο 
προσωπικό στοιχείο που κυριαρχεί στη σύµβαση franchising. Ακολούθως, 
αποδείχθηκε ότι οι ίδιοι ως άνω όροι δεν προσκρούουν στις διατάξεις του άρθρου 81 
παρ. 1 της Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διότι ουδόλως 
αποδείχθηκε ότι η επίδικη σύµβαση επηρεάζει το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών ούτε 
ότι έχει ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη 
νόθευση του ανταγωνισµού εντός της κοινής αγοράς, καθώς εν προκειµένω οι 
συµβληθείσες είναι δύο ανόµοιες επιχειρήσεις (η µεν εναγόµενη είναι προσωπική 
εταιρία µε σκοπό τη λειτουργία στεγνοκαθαριστηρίου απευθυνόµενη στο 
καταναλωτικό κοινό, η δε ενάγουσα ανώνυµη εταιρία µε σκοπό την παραχώρηση 
αδειών εκµετάλλευσης και χρήσης του συστήµατος franchises A sec, απευθυνόµενη 
σε εµπόρους, φυσικά και νοµικά πρόσωπα), δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό τόπο 
και αντικείµενο, καθώς και σε διαφορετικό επίπεδο αλυσίδας παραγωγής και 
διανοµής, δεν υπάρχει στη µεταξύ τους σύµβαση συµφωνία περί νόθευσης του 
ελεύθερου ανταγωνισµού και η επίδικη σύµβαση δεν έχει την δυνατότητα να 
επηρεάζει κάποιο σηµαντικό µέρος της σχετικής αγοράς, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι 
η ενάγουσα λήπτρια ελέγχει το 30% αυτής. Αντίθετα, η περιλαµβανόµενη στη 
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σύµβαση ρήτρα απαγόρευσης ανταγωνισµού (όρος Η.1), κατά το µέρος, που 
προβλέπει ότι απαγορεύεται στη δικαιοδόχο να θέτει σε λειτουργία ή να διατηρεί 
ανταγωνιστική (όµοια ή παρεµφερή) του καταστήµατος επιχείρηση εντός της 
περιοχής και να αποκτήσει µετοχές ή µερίδια σε τέτοια επιχείρηση µετά τη λήξη ή τη 
για οποιονδήποτε λόγο λύση της σύµβασης και για το διάστηµα ενός έτους, καθώς 
και να ασκεί έµµεσα ή άµεσα κατά τα ανωτέρω ανταγωνιστική επιχείρηση είτε σε 
καταστήµατα του συστήµατος στις περιοχές, που αυτά λειτουργούν µε συµβατικές 
αποκλειστικότητες είτε εντός περιοχών, που η δικαιοπάροχος έχει κρατήσει, για να 
δραστηριοποιηθεί η ίδια, για ένα έτος µετά τη λήξη της σύµβασης, δεν είναι έγκυρη, 
καθότι δεν προβλέπεται αντάλλαγµα για την ανάληψη αυτής της υποχρέωσης εκ 
µέρους της εναγόµενης και ως αντιστάθισµα της µεγάλης αυτής δέσµευσής της σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας της µε τη δικαιοπάροχο, δεδοµένου ότι η 
υποχρέωση δεν περιορίζεται στο συµβατικώς καθορισµένο κατάστηµα επί της οδού ... 
στο Αργος, αλλά εκτείνεται σε µεγάλη περιφέρεια (όλη την πόλη του Αργους), µε 
συνέπεια η εναγόµενη εταιρία και τα µέλη της να είναι αναγκασµένοι επί ένα έτος να 
µη δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιούνται σε άλλη πόλη µε αρνητικές 
οικονοµικές και άλλες συνέπειες. Ο όρος αυτός καταλύει τη συνταγµατικώς 
κατοχυρωµένη ελευθερία της εργασίας και το επίσης συνταγµατικά κατοχυρωµένο 
δικαίωµα της ελεύθερης ανάπτυξης της οικονοµικής και επαγγελµατικής δράσης της 
εναγόµενης, είναι δυσβάστακτος για αυτήν και περιορίζει υπέρµετρα την οικονοµική 
και επαγγελµατική της ελευθερία, έρχεται δε σε αντίθεση µε τις διατάξεις των 
άρθρων 178 και 179 ΑΚ, διότι περιέχει υπέρµετρη δέσµευση της ελευθερίας της και 
αντίκειται γενικώς στα χρηστά ήθη, αφού την καταδικάζει σε αναγκαστική αδράνεια 
για ένα έτος, χωρίς µάλιστα οποιαδήποτε αντιπαροχή, διότι όχι µόνο δεν προβλέπεται 
αποζηµίωση για τον υπέρµετρο αυτόν περιορισµό, αλλά αντιθέτως επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα ποσού 293,47 ευρώ ανά ηµέρα σε περίπτωση παραβίασης της 
υποχρέωσης παράλειψης ανταγωνισµού (όρος Η.2, δεύτερο σκέλος). Εποµένως, 
ενόψει των συνθηκών της συγκεκριµένης υπόθεσης, η ρήτρα µη ανταγωνισµού µετά 
την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της επίδικης σύµβασης δικαιόχρησης συνεπάγεται 
υπέρµετρο περιορισµό της οικονοµικής και επαγγελµατικής ελευθερίας της 
εναγόµενης, είναι άκυρη και ως εκ τούτου δεν τη δεσµεύει, πλην, όµως, η ακυρότητα 
αυτού του όρου δεν µπορεί να επιφέρει την ακυρότητα όλης της σύµβασης, αφού δεν 
αποδείχθηκε ότι αυτή δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο µέρος (ΑΚ 181). 
Εξάλλου και από την άποψη του Κανονισµού 2790/1999, αυτή η ρήτρα είναι άκυρη, 
αφού δε συνέχεται µε την προστασία της τεχνογνωσίας, που µεταβιβάστηκε από τη 
δότρια στη λήπτρια ούτε περιορίζεται τοπικά, στο χώρο, όπου η τελευταία ασκούσε 
την επιχειρηµατική της δραστηριότητα κατά τη λειτουργία της σύµβασης. 
- η επίδικη σύµβαση δεν προσκρούει στις διατάξεις των άρθρων 174, 178 και 179 του 
Α.Κ., καθόσον η εν λόγω σύµβαση µε βάση το παραπάνω περιεχόµενό της, δεν 
διαπνέεται µόνο από υποχρεώσεις για την εναγόµενη και µόνο από δικαιώµατα για 
την ενάγουσα. Και τούτο, ενόψει του ότι από την επισκόπηση της προσκοµιζόµενης 
και επικαλούµενης σύµβασης, η οποία εµπεριέχει, λόγω της ως άνω φύσης της, 
σηµαντική δέσµευση της ελευθερίας της εναγόµενης η οποία υποχρεούται να 
ακολουθεί τις οδηγίες και εντολές της δικαιοπαρόχου της ως επικεφαλής του από 
αυτήν οργανωµένου συστήµατος franchising αναλαµβάνοντας η ίδια τον 
επιχειρηµατικό κίνδυνο, προκύπτει ότι αυτή είναι πλέγµα εκατέρωθεν µε σαφήνεια 
διαγραφόµενων υποχρεώσεων και δικαιωµάτων και για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, 
ώστε δεν θεσπίζονται µε αυτήν µόνον υποχρεώσεις για την εναγοµένη και 
δικαιώµατα για την ενάγουσα. Έτσι, όµως, δεν είναι δυνατόν, χωρίς άλλα 
περιστατικά, να θίγεται η οικονοµική ανεξαρτησία και να επέλθει υπερβολική 
δέσµευση της δικαιοπρακτικής ελευθερίας της υπόχρεης εναγοµένης προς 
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εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Ούτε, τέλος, προσδιορίζεται η αξία της 
αντιπαροχής της ενάγουσας, ώστε συγκρινόµενων των εκατέρωθεν παροχών και 
αντιπαροχών να κριθεί εάν αυτές βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία υπό την 
έννοια της ανισότητας µεταξύ των παροχών αυτών που υπερβαίνει φανερώς το µέτρο 
κατά το οποίο είναι ανθρωπίνως φυσικό να αποκοµίζει όφελος η ενάγουσα από την 
σύµβαση µε ζηµία εκείνης (ΟλΑΠ 714/1973, ΑΠ 1356/1998 Ελ∆νη 40.303, ΑΠ 
875/1982 ΝοΒ 31.1670, ΑΠ 497/1977 Ελ∆νη 39.100). Ούτε οι όροι αυτοί, έρχονται 
σε αντίθεση µε τα χρηστά ήθη, δηλαδή µε τις ιδέες του κατά γενική αντίληψη µε 
φρόνηση και χρηστικότητα σκεπτόµενου µέσου κοινωνικού ανθρώπου (βλ. σχετ. µε 
έννοια χρηστών ηθών ΑΠ 1019/2007). Αντίθετα, συνάδουν µε τη φύση της σύµβασης 
δικαιόχρησης, όπως έχει διαµορφωθεί από την πρακτική της αγοράς, οριοθετηθεί από 
το εσωτερικό και κοινοτικό δίκαιο όπως αναφέρθηκε στην προαναφερθείσα νοµική 
σκέψη, η οποία (σύµβαση δικαιόχρησης) εµπεριέχει κατά λογική αναγκαιότητα 
σηµαντική δέσµευση της ελευθερίας της εναγόµενης δικαιοδόχου, καθότι η τελευταία 
εντάσσεται σε ένα σύστηµα επιχειρήσεων, χαρακτηριζόµενο από απόλυτη 
οµοιοµορφία και συνεπώς, είναι υποχρεωµένη να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του 
συστήµατος και της ενάγουσας δικαιοπαρόχου, ως προς τις υπηρεσίες, που παρέχει 
στο κατάστηµα της, την εµφάνιση αυτού, τα προϊόντα, που χρησιµοποιεί και γενικά 
όλα τα στοιχεία, που συνθέτουν την ουσία και την εικόνα του συστήµατος προς τους 
καταναλωτές. Οι υποχρεώσεις, που αναλαµβάνει η εναγόµενη µε τους ανωτέρω 
όρους, είναι απόλυτα θεµιτές και εύλογες, καθότι αφενός κρίνονται απαραίτητες για 
τη διατήρηση της κοινής ταυτότητας, της οµοιοµορφίας και της καλής φήµης του 
συστήµατος δικαιόχρησης 5 A Sec, αφετέρου εξασφαλίζουν την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας της 
ενάγουσας, τα οποία αποτελούν και την ουσία του συστήµατος, από την 
εκµετάλλευση ανταγωνιστών και λοιπών τρίτων, άσχετων µε το σύστηµα, ενώ 
συνάδουν και µε το ιδιαίτερο προσωπικό στοιχείο, που κυριαρχεί στη σύµβαση 5Α 
Sec, καθότι η ενάγουσα δικαιοπάροχος απέβλεψε στη συνεργασία µε τη 
συγκεκριµένη αντισυµβαλλόµενη (εναγόµενη), στην οποία εµπιστεύτηκε το σύστηµα 
δικαιόχρησης της και στις ιδιαίτερες ικανότητες και ιδιότητες της οποίας στηρίχθηκε, 
προκειµένου να επιτύχει την αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη του δικτύου 
καταστηµάτων 5Α Sec και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της στην 
αγορά (βλ. σχετ. και Η. Σουφλερός, Οι συµβάσεις franchising, στο ελληνικό δίκαιο 
και κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισµού, σελ. 121 επ.). Ειδικότερα, οι προµνησθέντες όροι 
περί εφοδιασµού των χρησιµοποιούµενων στην επιχείρηση της ενάγουσας υλικών 
από προµηθευτές επιλογής της εναγοµένης είναι θεµιτοί και επιτρεπτοί, καθότι 
δικαιολογούνται από το εύλογο συµφέρον της τελευταίας να ασκεί έλεγχο στην 
προσφορά εµπορευµάτων από τη δικαιοδόχο, έτσι ώστε οι πελάτες του δικτύου να 
βρίσκουν σε κάθε λήπτη εµπορεύµατα και υπηρεσίες της ίδιας στάθµης και 
ποιότητας, ενώ σε κάθε περίπτωση δε δεσµεύεται σε αδικαιολόγητο βαθµό η 
ελευθερία της εναγόµενης να συναλλάσσεται µε προµηθευτές της δικής της επιλογής, 
καθότι της παρέχεται η δυνατότητα να αγοράζει προϊόντα από άλλους προµηθευτές, 
εφόσον εξασφαλίσει τιµές αγοράς κατώτερες κατά 10% τουλάχιστον από αυτές των 
υποδεικνυόµενων από την ενάγουσα προµηθευτών. Ακολούθως, όσον αφορά τον υπό 
Ζ.24 όρο περί υποχρέωσης διενέργειας τοπικής διαφήµισης εκ µέρους της 
εναγόµενης, ο οποίος κατά τους ισχυρισµούς της τελευταίας έρχεται σε αντίθεση µε 
τον υπό ΣΤ.2 όρο περί καταβολής µηνιαίων δικαιωµάτων από τη λήπτρια για 
συµµετοχή της στη διαφηµιστική προβολή του συστήµατος, οι ισχυρισµοί της 
εναγόµενης τυγχάνουν αβάσιµοι, καθότι ο υπό στοιχείο Ζ.24 όρος αφορά τη 
διαφηµιστική προβολή του συγκεκριµένου καταστήµατος της εναγόµενης στη 
συµβατικά καθορισµένη περιοχή του Αργούς, ενώ ο υπό στοιχείο ΣΤ.2 στην 
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πανελλήνια προβολή του συνολικού συστήµατος, η οποία γίνεται από τη δότρια 
ενάγουσα. Η προβολή αυτή συµβάλλει στην καλή φήµη και προώθηση του 
συστήµατος και η συµµετοχή της εναγόµενης στη σχετική δαπάνη είναι θεµιτή, 
καθότι και η ίδια επωφελείται από αυτήν, επιπλέον δε στην φήµη του συστήµατος της 
ενάγουσας σε πανελλήνια κλίµακα απέβλεψε και η ίδια, προκειµένου να καταρτίσει 
την επίδικη σύµβαση. Όσον αφορά, ακολούθως, τον ισχυρισµό της εναγόµενης ότι 
στο κεφάλαιο ΣΤ προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής από αυτήν δικαιώµατος 
εισόδου στην αγορά και περιοδικών δικαιωµάτων για τεχνική εκπαίδευση και 
υποστήριξη, χωρίς να εξειδικεύεται σε τι συνίστανται αυτά, πρέπει να απορριφθεί ως 
αβάσιµος καθότι, όπως παρατηρείται στη σύµβαση, σε αυτήν και ειδικότερα στο 
κεφάλαιο Ε, αναφέρεται επακριβώς σε τι συνίσταται το δικαίωµα χρήσης του 
συστήµατος, όπως αυτό εξειδικεύεται στο κεφάλαιο Β παρ. 1 στοιχ. α και β, τι 
περιλαµβάνει η ένταξη της δικαιοδόχου στο σύστηµα µε την παροχή σε αυτήν της 
απαιτούµενης τεχνικής και οργανωτικής υποδοµής και της ανάλογης εκπαίδευσης 
(Κεφάλαιο Ε.2 της σύµβασης) και σε τι συνίσταται η τεχνική υποστήριξη (Κεφάλαιο 
Ε. 3 της σύµβασης). Επιπλέον, η εναγόµενη, ως εκ της φύσεως της σύµβασης 
franchise συνεβλήθη σε αυτήν και συµµετείχε στο σύστηµα δικαιόχρησης 5 A sec ως 
ανεξάρτητη επιχειρηµατίας, διατηρώντας την οικονοµική της αυτοτέλεια και 
εποµένως, ήταν λογικό να φέρει η ίδια εξολοκλήρου τον επιχειρηµατικό κίνδυνο 
αναφορικά µε τα οικονοµικά αποτέλεσµα της δραστηριότητάς της. Περαιτέρω και ο 
όρος Κ2 ο οποίος αναφέρει ότι οποιαδήποτε εκχώρηση, µεταβίβαση ή επιβάρυνση µε 
οποιοδήποτε τρόπο µετοχών ή εταιρικών µεριδίων του δικαιοδόχου καθώς και 
µεταβολή της νοµικής µορφής της επιχείρησης του θα έχουν ως αποτέλεσµα της 
υπαίτια εκ µέρους του δικαιοδόχου αυτόµατη λύση της σύµβασης, εφόσον τα ως άνω 
έχουν σαν αποτέλεσµα την απώλεια του ελέγχου της εν λόγω επιχείρησης από το 
δικαιοδόχο, είναι απόλυτα θεµιτός και επιτρεπτός, αφού δικαιολογείται από το έντονο 
προσωπικό στοιχείο που κυριαρχεί στη σύµβαση franchising. Ακολούθως, 
αποδείχθηκε ότι οι ίδιοι ως άνω όροι δεν προσκρούουν στις διατάξεις του άρθρου 81 
παρ. 1 της Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διότι ουδόλως 
αποδείχθηκε ότι η επίδικη σύµβαση επηρεάζει το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών ούτε 
ότι έχει ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη 
νόθευση του ανταγωνισµού εντός της κοινής αγοράς, καθώς εν προκειµένω οι 
συµβληθείσες είναι δύο ανόµοιες επιχειρήσεις (η µεν εναγόµενη είναι προσωπική 
εταιρία µε σκοπό τη λειτουργία στεγνοκαθαριστηρίου απευθυνόµενη στο 
καταναλωτικό κοινό, η δε ενάγουσα ανώνυµη εταιρία µε σκοπό την παραχώρηση 
αδειών εκµετάλλευσης και χρήσης του συστήµατος franchises A sec, απευθυνόµενη 
σε εµπόρους, φυσικά και νοµικά πρόσωπα), δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό τόπο 
και αντικείµενο, καθώς και σε διαφορετικό επίπεδο αλυσίδας παραγωγής και 
διανοµής, δεν υπάρχει στη µεταξύ τους σύµβαση συµφωνία περί νόθευσης του 
ελεύθερου ανταγωνισµού και η επίδικη σύµβαση δεν έχει την δυνατότητα να 
επηρεάζει κάποιο σηµαντικό µέρος της σχετικής αγοράς, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι 
η ενάγουσα λήπτρια ελέγχει το 30% αυτής. Αντίθετα, η περιλαµβανόµενη στη 
σύµβαση ρήτρα απαγόρευσης ανταγωνισµού (όρος Η.1), κατά το µέρος, που 
προβλέπει ότι απαγορεύεται στη δικαιοδόχο να θέτει σε λειτουργία ή να διατηρεί 
ανταγωνιστική (όµοια ή παρεµφερή) του καταστήµατος επιχείρηση εντός της 
περιοχής και να αποκτήσει µετοχές ή µερίδια σε τέτοια επιχείρηση µετά τη λήξη ή τη 
για οποιονδήποτε λόγο λύση της σύµβασης και για το διάστηµα ενός έτους, καθώς 
και να ασκεί έµµεσα ή άµεσα κατά τα ανωτέρω ανταγωνιστική επιχείρηση είτε σε 
καταστήµατα του συστήµατος στις περιοχές, που αυτά λειτουργούν µε συµβατικές 
αποκλειστικότητες είτε εντός περιοχών, που η δικαιοπάροχος έχει κρατήσει, για να 
δραστηριοποιηθεί η ίδια, για ένα έτος µετά τη λήξη της σύµβασης, δεν είναι έγκυρη, 
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καθότι δεν προβλέπεται αντάλλαγµα για την ανάληψη αυτής της υποχρέωσης εκ 
µέρους της εναγόµενης και ως αντιστάθισµα της µεγάλης αυτής δέσµευσής της σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας της µε τη δικαιοπάροχο, δεδοµένου ότι η 
υποχρέωση δεν περιορίζεται στο συµβατικώς καθορισµένο κατάστηµα επί της οδού ... 
στο Αργος, αλλά εκτείνεται σε µεγάλη περιφέρεια (όλη την πόλη του Αργους), µε 
συνέπεια η εναγόµενη εταιρία και τα µέλη της να είναι αναγκασµένοι επί ένα έτος να 
µη δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιούνται σε άλλη πόλη µε αρνητικές 
οικονοµικές και άλλες συνέπειες. Ο όρος αυτός καταλύει τη συνταγµατικώς 
κατοχυρωµένη ελευθερία της εργασίας και το επίσης συνταγµατικά κατοχυρωµένο 
δικαίωµα της ελεύθερης ανάπτυξης της οικονοµικής και επαγγελµατικής δράσης της 
εναγόµενης, είναι δυσβάστακτος για αυτήν και περιορίζει υπέρµετρα την οικονοµική 
και επαγγελµατική της ελευθερία, έρχεται δε σε αντίθεση µε τις διατάξεις των 
άρθρων 178 και 179 ΑΚ, διότι περιέχει υπέρµετρη δέσµευση της ελευθερίας της και 
αντίκειται γενικώς στα χρηστά ήθη, αφού την καταδικάζει σε αναγκαστική αδράνεια 
για ένα έτος, χωρίς µάλιστα οποιαδήποτε αντιπαροχή, διότι όχι µόνο δεν προβλέπεται 
αποζηµίωση για τον υπέρµετρο αυτόν περιορισµό, αλλά αντιθέτως επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα ποσού 293,47 ευρώ ανά ηµέρα σε περίπτωση παραβίασης της 
υποχρέωσης παράλειψης ανταγωνισµού (όρος Η.2, δεύτερο σκέλος). Εποµένως, 
ενόψει των συνθηκών της συγκεκριµένης υπόθεσης, η ρήτρα µη ανταγωνισµού µετά 
την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της επίδικης σύµβασης δικαιόχρησης συνεπάγεται 
υπέρµετρο περιορισµό της οικονοµικής και επαγγελµατικής ελευθερίας της 
εναγόµενης, είναι άκυρη και ως εκ τούτου δεν τη δεσµεύει, πλην, όµως, η ακυρότητα 
αυτού του όρου δεν µπορεί να επιφέρει την ακυρότητα όλης της σύµβασης, αφού δεν 
αποδείχθηκε ότι αυτή δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο µέρος (ΑΚ 181). 
Εξάλλου και από την άποψη του Κανονισµού 2790/1999, αυτή η ρήτρα είναι άκυρη, 
αφού δε συνέχεται µε την προστασία της τεχνογνωσίας, που µεταβιβάστηκε από τη 
δότρια στη λήπτρια ούτε περιορίζεται τοπικά, στο χώρο, όπου η τελευταία ασκούσε 
την επιχειρηµατική της δραστηριότητα κατά τη λειτουργία της σύµβασης. 
- Όσον αφορά την ποινική ρήτρα ύψους 14.673,51 ευρώ που είχε συµφωνηθεί να 
καταβληθεί σε περίπτωση που µε υπαιτιότητα του δικαιοδόχου καταγγείλει τη 
σύµβαση ο δικαιοπάροχος, (όρος Μ 5 της σύµβασης) την οποία η εναγόµενη πλήττει 
ως άκυρη και επικουρικά ζητούσε τη µείωση της κατά το προσήκον µέτρο 
σηµειώνονται τα εξής: Είναι συνηθέστατο φαινόµενο στις συµβάσεις franchising η 
συνοµολόγηση ποινικών ρητρών προς εξαναγκασµό του οφειλέτη (in terrorem) για 
την εκτέλεση της σύµβασης. Είναι λοιπόν δυνατό να συνοµολογούνται ποινικές 
ρήτρες στα πλαίσια ελευθερίας των συµβάσεων (361 ΑΚ) ακόµη και δυσανάλογα 
µεγάλες, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται η ανάγκη της δικαστικής παρέµβασης για 
την προσαρµογή (µείωση) αυτής στο µέτρο που αρµόζει. Ο ισχυρισµός αυτός κατά το 
πρώτο µέρος του (περί ακυρότητας αυτού του όρου) κρίνεται απορριπτέος, ως µη 
νόµιµος, ενώ κατά το δεύτερο µέρος του (περί µειώσεως των υπέρµετρων ποινών), 
κρίνεται απορριπτέος προεχόντως, ως αόριστος, αφού η εναγόµενη, ως ασκούσα την 
αίτηση περί µείωσης της ποινής ως υπέρµετρης κατά την διάταξη του άρθρου 409 του 
Α.Κ., δεν επικαλέσθηκε, κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής ο οποίος λαµβάνεται 
υπόψη για την κρίση του υπέρµετρου ή µη της ποινικής ρήτρας, περιστατικά εκ των 
οποίων παρίσταται υπέρµετρη η ποινή αυτή (ΑΠ 227/1991 ∆ΕΝ 49.583, ΑΠ 
303/1982 ΝοΒ 31.45, ΕφΑθ 43/1996 ∆ΕΕ 1998.196, ΕφΑθ 8443/1995 ΑρχΝ 
ΜΖ.532). Πέραν δε τούτων, αφού η ποινική ρήτρα είναι άσχετη προς την ύπαρξη ή 
µη ζηµίας του δανειστού και της έκτασής της και εν προκειµένω οι σχετικές 
συµφωνίες αποσκοπούσαν στην επίτευξη αποτελέσµατος ανεξαρτήτως της ζηµίας της 
ενάγουσας, ήτοι, στην αποκλειστική παροχή υπηρεσιών που συνέχονται µε το 
σύστηµα από το κατάστηµα της εναγόµενης, την προώθηση αυτών εκ µέρους της και 



 

[65] 
 

στην έγκαιρη καταβολή της εισφοράς, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι έξω από τα 
συναλλακτικά ήθη η συνοµολόγηση των ποινών σε ποσό υπέρµετρο της ζηµίας, 
γεγονός που συντελεί ακριβώς στην αποτελεσµατικότητα των σχετικών όρων. 
Συνεπώς, ο εν λόγω ισχυρισµός, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµος, διότι 
λαµβανοµένου υπόψη της έκτασης των συµβατικών παραβάσεων για τις οποίες 
συµφωνήθηκαν οι ποινές και το βαθµό του πταίσµατος της εναγόµενης, το γεγονός 
της ωφέλειας που αυτή είχε εκ των παραβάσεων αυτών, το όφελος που προέκυψε από 
την συνέχιση της λειτουργίας του καταστήµατός της στην ίδια γεωγραφική περιοχή 
και την αποδέσµευση αυτής από τη σύµβαση, το πληγέν και δικαιολογηµένο 
συµφέρον της ενάγουσας και τα απώτερα επιβλαβή αποτελέσµατα που είχε γι' αυτή η 
µη εκπλήρωση της παροχής κατά τα ανωτέρω, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η 
συµφωνηθείσα στο ως άνω ποσό ποινή δεν είναι δυσανάλογα µεγάλη, όπως 
ισχυρίζεται η εναγόµενη, προβάλλοντας την ένσταση µείωσης της. Τέλος πέρα από 
τις ως άνω συµβατικές παραβάσεις από µέρους της εναγόµενης, ουδεµία 
αδικοπρακτική συµπεριφορά σε βάρος της ενάγουσας, αποδείχθηκε και συνεπώς το 
κονδύλιο της αγωγής που αφορά επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης πρέπει να 
απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 178, 179, 281, 361, 409, 638 επ., 648 επ., 713 επ.,  
ΣυνθΕΚ: 81, 85, 
Κανονισµοί: 2790/1999, 4087/1988, 
Σ: 5, 25, 
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1, 4, 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εµπορικές Συµβάσεις - Σύµβαση πρακτορείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 697 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ταχυδροµικός πράκτορας. Εντολή. Ανάκληση εντολής. ∆ιαφυγόν κέρδος. Στοιχεία 
αγωγής µε την οποία επιδιώκεται η επιδίκαση διαφυγόντος κέρδους. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Ταχυδροµικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διαµεσολαβεί 
για την προώθηση των συµφερόντων της ταχυδροµικής επιχείρησης κυρίως µε τη 
σύναψη συµβάσεων, αλλά και µε την παροχή γενικότερα ταχυδροµικών υπηρεσιών 
έναντι ανταλλάγµατος (προµήθειας). Η έννοια αυτή του ταχυδροµικού πράκτορα, που 
αποτελεί βοηθητικό πρόσωπο της ταχυδροµικής επιχείρησης, προϋπήρχε του ν. 
2668/1998, σύµφωνα µε το άρθρ. 1§2 του οποίου ως βασικές ταχυδροµικές υπηρεσίες 
νοούνται η περισυλλογή, η διαλογή, η µεταφορά και η διανοµή των ταχυδροµικών 
αντικειµένων (ήδη ισχύει από 7.3.2012 ο ν. 4053/2012 που ορίζει µε όµοιο τρόπο τις 
ταχυδροµικές υπηρεσίες και µάλιστα χωρίς διάκριση σε βασικές και λοιπές 
ταχυδροµικές υπηρεσίες). Ο ταχυδροµικός, δηλαδή, πράκτορας ενεργεί ως 
ανεξάρτητος επαγγελµατίας πράξεις εµπορικές (άρθρ. 2 του από 2/14.5.1835 Β∆/τος 
"περί της αρµοδιότητας των εµποροδικείων") που αφορούν την παροχή 
ταχυδροµικών υπηρεσιών σε ορισµένη συνήθως γεωγραφική περιοχή, µε δικαίωµα να 
ιδρύει εκεί γραφείο και να το στελεχώνει µε πρόσωπα της δικής του επιλογής, τα 
οποία προσλαµβάνει και απολύει ο ίδιος, χωρίς ανάµειξη ή ευθύνη της ταχυδροµικής 
επιχείρησης, µε την οποία συνδέεται κατά τα λοιπά µε σχέση εµπορικής παραγγελίας 
(άρθρ. 90 ΕµπΝ) και κατ' επέκταση εντολής, όταν ενεργεί µεν για λογαριασµό της, 
αλλά στο δικό του όνοµα. Εφαρµοστέες έτσι στις µεταξύ τους σχέσεις είναι οι 
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διατάξεις του ΑΚ για την εντολή (άρθρ. 713-729), στις οποίες παραπέµπει και το 
άρθρ. 91 του ΕµπΝ σε συνδυασµό µε το άρθρ. 3 του ΕισΝΑΚ. Οι ίδιες ωστόσο 
διατάξεις εφαρµόζονται και όταν ο ταχυδροµικός πράκτορας δεν ενεργεί απλώς για 
λογαριασµό, αλλά και στο όνοµα της ταχυδροµικής επιχείρησης, όπως συνήθως 
συµβαίνει, αφού και πάλι η σχέση εντολής αποτελεί τη βάση της συνεργασίας τους. 
Αντίθετα δεν αφορούν τον ταχυδροµικό πράκτορα και δεν µπορούν να τύχουν σ' 
αυτόν ευθείας εφαρµογής οι διατάξεις του Π∆/τος 219/1991 "περί εµπορικών 
αντιπροσώπων", που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε τα 
Π∆/τα 249/1993, 88/1994 και 312/1995, αφού η ως άνω κοινοτική Οδηγία, όπως 
έκρινε και το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-85/2003 Μ. 
και Σια Ο.Ε κατά ∆ΕΛΤΑ Εταιρείας Συµµετοχών Α.Ε., αποσκοπεί στην εναρµόνιση 
των διατάξεων των κρατών µελών µόνο ως προς τους εµπορικούς αντιπροσώπους, 
όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρ. 1(2) της Οδηγίας και είναι τα πρόσωπα που 
ενεργούν όχι απλώς για λογαριασµό, αλλά απευθείας στο όνοµα εκείνου που 
αντιπροσωπεύουν πράξεις πώλησης ή αγοράς εµπορευµάτων.  
Συνεπώς η παραπάνω Οδηγία, η οποία δεν εµποδίζει κατά τα λοιπά τον εθνικό 
νοµοθέτη να θεσπίσει παρόµοιες διατάξεις και για παρεµφερείς τύπους άλλων 
επαγγελµατιών, δεν καλύπτει πάντως η ίδια τη δραστηριότητα τέτοιων 
επαγγελµατιών που ενεργούν µεν για λογαριασµό τρίτου, όµως συναλλάσσονται µε 
το δικό τους όνοµα, διαµεσολαβώντας στη λειτουργία του εµπορίου. Αντίστοιχα και 
το Π∆/γµα 219/1991, που ενσωµάτωσε την παραπάνω Οδηγία, αφορά µόνο τους 
εµπορικούς αντιπροσώπους, ορίζοντας µε το άρθρ. 1§2 αυτού ότι εµπορικός 
αντιπρόσωπος είναι ο ανεξάρτητος µεσολαβητής, στον οποίο ανατίθεται σε µόνιµη 
βάση (για ορισµένο ή αόριστο χρόνο) έναντι αµοιβής (προµήθειας) και συνήθως για 
συγκεκριµένη περιοχή η διαπραγµάτευση ή και η σύναψη στο όνοµα και για 
λογαριασµό του αντιπροσωπευοµένου συµβάσεων πώλησης ή αγοράς εµπορευµάτων, 
δηλαδή συµβάσεων µε σαφώς διαφορετικό περιεχόµενο από τη σύµβαση 
ταχυδροµικής πρακτορείας που αποτελεί διαµεσολαβητική σύµβαση παροχής 
υπηρεσιών. Όµως για την ταυτότητα του νοµικού λόγου πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι 
διατάξεις του Π∆/τος 219/1991 εφαρµόζονται αναλογικά και στις εν γένει 
διαµεσολαβητικές συµβάσεις µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών στο όνοµα και 
για λογαριασµό του αντιπροσωπευοµένου, αφού αντίθετο επιχείρηµα δεν µπορεί να 
συναχθεί από την περιορισµένη (και όχι περιοριστική) κατ' αρχήν ρυθµιστική 
εµβέλεια των διατάξεών του σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ, η οποία 
και δεν αποκλείει σε εθνικό επίπεδο την αναλογική εφαρµογή τους, ήδη δε το σχετικό 
κενό πληρώθηκε µε το άρθρ. 14§4 του µεταγενέστερου Ν. 3557/2007, που επέκτεινε 
την αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του Π∆/τος 219/1991 τόσο στις συµβάσεις 
αντιπροσωπείας που αφορούν παροχή υπηρεσιών, όσο και στις συµβάσεις 
αποκλειστικής διανοµής, εφόσον µε βάση αυτές ο διανοµέας, που συναλλάσσεται 
κατ' αρχήν στο δικό του όνοµα µε τους τρίτους, ενεργεί ως τµήµα της εµπορικής 
οργάνωσης του προµηθευτή. Μάλιστα µε την προϋπόθεση αυτή οι διατάξεις του 
Π∆/τος 219/1991 µπορούν, κατά περίπτωση, να εφαρµοσθούν αναλογικά, κατά την 
µάλλον κρατούσα νοµολογία του Αρείου Πάγου και σε όλα τα διαµεσολαβούντα στο 
εµπόριο πρόσωπα που συναλλάσσονται στο δικό τους όνοµα για λογαριασµό όµως 
άλλων, αν κατά τα λοιπά εµφανίζουν τα ουσιώδη βασικά χαρακτηριστικά του 
εµπορικού αντιπροσώπου (ΑΠ 139/2006, 881/2010, 14/2011, 163/2011), όπως 
ενδέχεται να συµβαίνει και µε τον ταχυδροµικό πράκτορα (αντιθ. ΑΠ 1121/2010), 
ήδη δε ως προς αυτόν το σχετικό ζήτηµα παραπέµφθηκε στην Τακτική Ολοµέλεια 
του Αρείου Πάγου µε την υπ' αριθ. 445/2012 απόφαση του Α1 Τµήµατός του. 
Ειδικότερα µεταξύ των διατάξεων του Π∆/τος 219/1991, που αναλογικά µπορούν να 
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εφαρµοσθούν στις ως άνω περιπτώσεις, είναι και αυτές του άρθρ. 8 παρ. 3, 4 και 8, 
σύµφωνα µε τις οποίες όταν η σύµβαση της εµπορικής αντιπροσωπείας είναι 
αορίστου χρόνου, καθένας από τους συµβαλλοµένους µπορεί να την καταγγείλει µε 
την τήρηση ορισµένης προθεσµίας, που ορίζεται σε ένα µήνα για το πρώτο έτος της 
σύµβασης, σε δυο µήνες από την αρχή του δεύτερου έτους, σε τρεις µήνες από την 
αρχή του τρίτου έτους και σε έξι µήνες από την αρχή του έκτου και των επόµενων 
ετών, µπορεί δε η σύµβαση να καταγγελθεί και κατά πάντα χρόνο, χωρίς την τήρηση 
των ως άνω προθεσµιών, στην περίπτωση που ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη 
παραλείψει την εκτέλεση του συνόλου ή µέρους των συµβατικών του υποχρεώσεων, 
καθώς και στην περίπτωση έκτακτων περιστάσεων.  
- Κατά το άρθρ. 298 ΑΚ, η αποζηµίωση περιλαµβάνει τη µείωση της υπάρχουσας 
περιουσίας του δανειστή (θετική ζηµία), καθώς και το διαφυγόν κέρδος, λογίζεται δε 
ως τέτοιο το προσδοκώµενο µε πιθανότητα, σύµφωνα µε τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά µέτρα που 
έχουν ληφθεί. 
- Συνεπώς για να είναι ορισµένη κατά το άρθρ. 216 ΚΠολ∆ η αγωγή, µε την οποία 
επιδιώκεται η επιδίκαση διαφυγόντος κέρδους, πρέπει να εκτίθενται σαφώς σ' αυτή τα 
περιστατικά που προσδιορίζουν την προσδοκία του αντίστοιχου κέρδους. ∆εν αρκεί 
δηλαδή να αναφέρονται αφηρηµένα στο δικόγραφο της αγωγής οι σχετικές µε τον 
προσδιορισµό του διαφυγόντος κέρδους εκφράσεις του νόµου, αλλά απαιτείται η 
εξειδικευµένη και λεπτοµερής, κατά περίπτωση, µνεία των περιστατικών, που 
καθιστούν πιθανό το κέρδος ως προς τα επιµέρους κονδύλια, καθώς και η ιδιαίτερη 
επίκληση των κονδυλίων αυτών (ΟλΑΠ 20/1992, 22/1995, ΑΠ 849/2002, 390/2004). 
Ειδικότερα για την πληρότητα της αγωγής, µε την οποία επιδιώκεται η επιδίκαση 
διαφυγόντος κέρδους που συνίσταται στην απώλεια εσόδων λόγω διακοπής ή 
µειωµένης άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, πρέπει, αλλά και αρκεί, να 
αναφέρονται στο δικόγραφό της, όλα εκείνα τα κρίσιµα περιστατικά, από τα οποία 
προκύπτει ότι ο ενάγων θα εισέπραττε µε πιθανότητα από την επαγγελµατική του 
δραστηριότητα το αιτούµενο ποσό κέρδους κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων ή µε βάση τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριµένης περίπτωσης και ιδίως 
τα ληφθέντα προπαρασκευαστικά µέτρα.  
- Η ανεπάρκεια των πραγµατικών περιστατικών που εκτίθενται στην αγωγή σε σχέση 
µε αυτά που απαιτούνται από το νόµο για τη θεµελίωσή της, χαρακτηρίζεται ως 
νοµική αοριστία και ελέγχεται µε τον αναιρετικό λόγο από τον αριθµό 1 του άρθρ. 
559 ΚΠολ∆ ως παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον το δικαστήριο της 
ουσίας έκρινε τελικά ως ορισµένη την αγωγή, αρκούµενο σε λιγότερα ή διαφορετικά 
στοιχεία από αυτά που απαιτεί ο νόµος. Με τον ίδιο λόγο ελέγχεται και το σφάλµα 
του δικαστηρίου της ουσίας να κρίνει ως αόριστη την αγωγή, αξιώνοντας για τη 
θεµελίωσή της περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του 
επίδικου δικαιώµατος (ΟλΑΠ 18/1998). Εποµένως νοµική είναι η αοριστία που 
συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Αντίθετα η έλλειψη εξειδίκευσης των πραγµατικών περιστατικών που θεµελιώνουν 
κατ' αρχήν το ασκούµενο µε την αγωγή ουσιαστικό δικαίωµα και αποτελούν την 
προϋπόθεση εφαρµογής του αντίστοιχου κανόνα ουσιαστικού δικαίου χαρακτηρίζεται 
ως ποσοτική αοριστία της αγωγής, ενώ η επίκληση απλώς των στοιχείων του νόµου 
χωρίς αναφορά πραγµατικών περιστατικών χαρακτηρίζεται ως ποιοτική αοριστία της 
αγωγής και ελέγχονται και οι δύο αναιρετικά µε τους λόγους από τους αριθ. 8 και 14 
του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 1573/1981).  
Για να ιδρύεται όµως ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης πρέπει ο σχετικός µε την 
ποσοτική ή ποιοτική αοριστία ισχυρισµός, ο οποίος δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις του 
άρθρ. 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, να προτάθηκε παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας και να 
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αναφέρεται αυτό στην αίτηση αναίρεσης, στην οποία πρέπει επίσης να παρατίθεται το 
περιεχόµενο της αγωγής που κρίθηκε µε την προσβαλλόµενη απόφαση ως ορισµένη ή 
απορρίφθηκε ως αόριστη, ώστε σε αντιπαραβολή µε τις αντίστοιχες παραδοχές της 
προσβαλλόµενης απόφασης, που επίσης πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο, να 
µπορεί να διαπιστωθεί το τυχόν σφάλµα της απόφασης, που πρέπει και αυτό να 
προσδιορίζεται µε την αίτηση αναίρεσης.  
- Κατά το άρθρ. 724 ΚΠολ∆, ο εντολέας έχει δικαίωµα να ανακαλέσει την εντολή 
οποτεδήποτε και είναι άκυρη η αντίθετη συµφωνία, εκτός αν η εντολή αφορά και το 
συµφέρον του εντολοδόχου ή τρίτου. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτός ο 
περιορισµός του δικαιώµατος ανάκλησης της εντολής και έγκυρα µπορεί έτσι να 
συµφωνηθεί ότι η ανάκλησή της απαιτεί την ύπαρξη σπουδαίου λόγου και να ορισθεί 
ως τέτοιος η αθέτηση των συµβατικών υποχρεώσεων του εντολοδόχου, που θα πρέπει 
να επικαλεσθεί και να αποδείξει ο εντολέας. ∆ιαφορετικά ο εντολέας, εφόσον δεν 
υπάρχει σχετική συµφωνία, έχει δικαίωµα, ακόµη και όταν η εντολή αφορά το 
συµφέρον και του εντολοδόχου, να ανακαλεί την εντολή ελεύθερα και απεριόριστα, 
κατά πάντα χρόνο, χωρίς να υφίσταται επιζήµιες συνέπειες, εκτός αν η ανάκληση 
συνιστά καταχρηστική κατά το άρθρ. 281 ΑΚ άσκηση του δικαιώµατός του, οπότε 
ναι µεν η ανάκληση δεν είναι άκυρη, όµως ο εντολέας υποχρεούται σε αποζηµίωση 
του εντολοδόχου και µάλιστα ευθύνεται τόσο συµβατικά, για παραβίαση δηλαδή της 
σύµβασης της εντολής (άρθρ. 723 ΑΚ), όσο και εξωσυµβατικά, αφού η καταχρηστική 
ανάκληση της εντολής συνιστά αδικοπραξία κατά την έννοια των άρθρ. 914 και 919 
ΑΚ (ΑΠ 1766/2009). Αντίθετα µόνο συµβατική ευθύνη απορρέει από την 
αδικαιολόγητη ή ενδεχοµένως άκαιρη (αλλά όχι καταχρηστική) ανάκληση της 
εντολής, η οποία χωρίς και πάλι να καταλήγει σε ακυρότητα της ανάκλησης, 
δηµιουργεί ωστόσο για τον εντολέα υποχρέωση αποζηµίωσης του εντολοδόχου για τη 
µη εκτέλεση της σύµβασης. Ειδικότερα το δικαίωµα του εντολέα για ελεύθερη κατ' 
αρχήν ανάκληση της εντολής δικαιολογείται από τη φύση της εντολής ως σχέσης 
εµπιστοσύνης, η οποία όταν εκλείψει επιβάλλεται να οδηγεί στη λύση της. Έτσι η 
ανάκληση της εντολής, ακόµη και αν είναι καταχρηστική ή γενικότερα αντίθετη προς 
τη συµφωνία των µερών, δεν είναι άκυρη και µόνο δικαίωµα αποζηµίωσης υπέρ του 
εντολοδόχου δηµιουργείται, που καλύπτει κάθε θετική και αποθετική ζηµία του από 
την αδικαιολόγητη, άκαιρη ή αναλόγως και καταχρηστική ανάκληση της εντολής από 
τον εντολέα του (ΑΠ 588/2002, 849/2002, 390/2004). Η ανάκληση της εντολής, στην 
οποία στηρίζεται η σύµβαση ταχυδροµικής πρακτορείας, ισοδυναµεί µε καταγγελία 
της, η οποία είναι αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση έγκυρη, δηλαδή και αν έγινε κατά 
παράβαση των όσων συµφωνήθηκαν ή των αναλογικά εφαρµοζόµενων διατάξεων του 
άρθρ. 8§§3, 4 και 8 του Π∆/τος 219/1991, αφού και πάλι αίρεται µε την άσκηση της 
καταγγελίας η σχέση εµπιστοσύνης που χαρακτηρίζει τη σύµβαση ταχυδροµικής 
πρακτορείας. Εποµένως και στην περίπτωση αυτή µόνο αποζηµίωση και όχι την 
εκτέλεση της σύµβασης δικαιούται ο ταχυδροµικός πράκτορας να ζητήσει 
προκειµένου να καλύψει κάθε θετική και αποθετική ζηµία του από την άκαιρη, 
αδικαιολόγητη ή καταχρηστική καταγγελία της σύµβασής του (ΑΠ 163/2011), είναι 
δε αυτή καταχρηστική και συνιστά αδικοπραξία, όταν γίνεται κατά προφανή 
υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, όπως τα όρια αυτά εξειδικεύονται 
αντικειµενικά από το σύνολο των συνθηκών της ατοµικής περίπτωσης (ΑΠ 
1346/2000). Ωστόσο η καταγγελία δεν ενέχει υπέρβαση των ορίων αυτών και 
συνεπώς δεν είναι καταχρηστική, όταν η λύση της σύµβασης, στην οποία οδηγεί, 
εντάσσεται στις αντικειµενικά προβλέψιµες συναλλακτικές δυνατότητες αυτού που 
καταγγέλλει τη σύµβαση και δεν είναι άσχετη προς το καλώς νοούµενο συµφέρον της 
επιχείρησής του, ενώ και η τυχόν επωφελής για τα συµφέροντά του συµπεριφορά του 



 

[69] 
 

αντισυµβαλλοµένου του δεν καθιστά την καταγγελία του καταχρηστική, αφού η 
συµπεριφορά αυτή του αντισυµβαλλοµένου εντάσσεται στο πλαίσιο της 
επιβαλλόµενης από το νόµο (άρθρ. 288 ΑΚ) καλόπιστης απ' αυτόν εκπλήρωσης της 
παροχής του (ΟλΑΠ 12 και 13/2004, ΑΠ 1933/2009).  
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που ιδρύει τον αντίστοιχο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου 
είτε ερµηνεύτηκε εσφαλµένα, δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ' αυτόν 
έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν εφαρµόσθηκε ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του είτε εφαρµόσθηκε ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή 
εφαρµόσθηκε εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 7/2006). Συνεπώς κατά τις παραπάνω 
διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλµένο 
νοµικό συλλογισµό και κατ' επέκταση σε εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου, 
εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερµηνεία του κανόνα δικαίου είτε ως εσφαλµένη 
υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατοµικής περίπτωσης. Έτσι µε τον 
παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι ορισµένος πρέπει να καθορίζονται 
στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε όσο και 
το αποδιδόµενο στην προσβαλλόµενη απόφαση νοµικό σφάλµα, ελέγχονται τα 
σφάλµατα του δικαστηρίου της ουσίας κατά την εκτίµηση της νοµικής βασιµότητας 
της αγωγής ή των ισχυρισµών (ενστάσεων) των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς, οπότε πρέπει να εκτίθενται στο 
αναιρετήριο και οι αντίστοιχες παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης, δηλαδή τα 
πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και υπό τα οποία συντελέσθηκε η 
επικαλούµενη παράβαση του ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 20/2005). Ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται και όταν το δικαστήριο της ουσίας παρέλειψε να εφαρµόσει 
αναλογικά κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αντιστρόφως εφάρµοσε αναλογικά τέτοιο 
κανόνα, µολονότι στην ατοµική περίπτωση συνέτρεχαν ή αντίστοιχα δεν συνέτρεχαν 
οι προϋποθέσεις για την αναλογική εφαρµογή του.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 298, 713 - 729, 724, 914, 919, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 562, 569, 
ΕµπΝ: 91,  
ΕισΝΑΚ: 3, 
Π∆: 219/1991,  
Π∆: 249/1993,  
Π∆: 88/1994,  
Π∆: 312/1995,  
Νόµοι: 2668/1998, άρθ. 1,  
ΑΝ: 4053/2012,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορική Αντιπροσωπεία και αποκλειστική διανοµή - Αποζηµίωση πελατείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 539 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εµπορική αντιπροσωπεία. Λύση σύµβασης. Αποζηµίωση. Επιχείρηση πρακτορείας. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ.2 του Π∆ 219/1991 "περί εµπορικών αντιπροσώπων" που 
εκδόθηκε σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το συντονισµό των δικαίων των κρατών-µελών όσον 
αφορά τους εµπορικούς αντιπροσώπους, όπως τροποποιήθηκε µε τα Π∆249/1993, 
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88/1994 και 312/1995, για την εφαρµογή των διατάξεων του προεδρικού αυτού 
διατάγµατος, εµπορικός αντιπρόσωπος είναι εκείνος στον οποίο, υπό την ιδιότητά του 
ως ανεξαρτήτου µεσολαβητή, ανατίθεται σε µόνιµη βάση είτε να διαπραγµατεύεται 
για λογαριασµό άλλου προσώπου, το οποίο καλείται αντιπροσωπευόµενος, την 
πώληση ή την αγορά εµπορευµάτων είτε να διαπραγµατεύεται και να συνάπτει τις 
πράξεις αυτές στο όνοµα και για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου. Με τη 
σύµβαση αυτή ο αντιπροσωπευόµενος αναθέτει σε µόνιµη βάση στον εµπορικό του 
αντιπρόσωπο έναντι αµοιβής (προµήθειας) τη, συνήθως για ορισµένη περιοχή, 
µέριµνα των υποθέσεών του, η οποία, ως υποχρέωση του αντιπροσώπου, 
κατευθύνεται είτε στη διαπραγµάτευση είτε στη σύναψη συµβάσεως πωλήσεως ή 
αγοράς εµπορευµάτων στο όνοµα και για λογαριασµό του αντιπροσωπευοµένου (ΑΠ 
175/2010). Έτσι βασικά χαρακτηριστικά της συµβάσεως αυτής είναι: α) ο 
αµφοτεροβαρής χαρακτήρας της, β) η σταθερότητα της σχέσεως, γ) η διάρκεια της 
παροχής του εµπορικού αντιπροσώπου, δ) η αυτοτέλεια και ανεξαρτησία της παροχής 
του τελευταίου, ο οποίος οργανώνει ελεύθερα την εµπορική του δραστηριότητα, έχει 
δική του επαγγελµατική στέγη και µπορεί να διατηρεί δίκτυο υποαντιπροσώπων και 
ε) η ενέργειά του στο όνοµα και για λογαριασµό του αντιπροσωπευοµένου, που 
αποτελεί το κύριο εννοιολογικό στοιχείο της συµβάσεως εµπορικής αντιπροσωπείας, 
δεδοµένου ότι τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά δεν είναι πάντοτε ούτε σταθερά ούτε 
ασφαλή (ΑΠ 881/2010).  
Περαιτέρω, παρά το ότι το Π∆ 219/1991 αναφέρεται σε εµπορικό αντιπρόσωπο 
εµπορευµάτων, οι διατάξεις του εφαρµόζονται και επί εµπορικών αντιπροσώπων 
παροχής υπηρεσιών. Τούτο ήδη ρυθµίστηκε και νοµοθετικά µε το άρθρο 14 παρ.4 
περ.α Ν. 3557/2007, που ορίζει ότι οι διατάξεις του Π∆ 219/1991, όπως ισχύει, 
εφαρµόζονται αναλόγως, µεταξύ άλλων, και στις συµβάσεις αντιπροσωπείας οι 
οποίες αφορούν παροχή υπηρεσιών. Εξάλλου το άρθρο 9 Π∆ 219/1991 ορίζει τα 
εξής: "1.α) Ο εµπορικός αντιπρόσωπος δικαιούται µετά τη λύση της σύµβασης 
εµπορικής αντιπροσωπείας αποζηµίωση εάν και εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής 
έφερε νέους πελάτες ή προήγαγε σηµαντικά τις υποθέσεις µε τους υπάρχοντες 
πελάτες και ο εντολέας διατηρεί ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από τις 
υποθέσεις µε τους πελάτες αυτούς και η καταβολή της αποζηµίωσης αυτής είναι 
δίκαιη, λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων και ιδιαίτερα των προµηθειών 
που χάνει ο εµπορικός αντιπρόσωπος και οι οποίες προκύπτουν από τις υποθέσεις µε 
τους πελάτες αυτούς. Στις περιστάσεις αυτές συµπεριλαµβάνεται επίσης και η 
εφαρµογή ρήτρας µη ανταγωνισµού µε την έννοια του άρθρου 10 του παρόντος ...".  
Τέλος κατά το άρθρο 2 εδ.3 του Β∆ της 2/14-5-1835 "περί αρµοδιότητος των 
εµποροδικείων" και η επιχείρηση πρακτορείας είναι εµπορική. Ανήκει δε αυτή, µε 
την επιχείρηση παραγγελίας και τις µεσιτικές εργασίες, στις υπό στενότερη έννοια 
µεσολαβητικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται στην παροχή 
πάσης φύσεως µεσολαβητικών εξυπηρετήσεων προς το κοινό. Ειδικότερα η 
επιχείρηση πρακτορείας συνίσταται στην υπό µη δηµοσίου προσώπου έναντι αµοιβής 
διαχείριση (ήτοι ενέργεια, διεύθυνση ή διεκπεραίωση) αλλότριων υποθέσεων, 
οιανδήποτε µορφή και αν έχουν αυτές είτε πρόκειται περί εµπορικών ή περί αστικών 
υποθέσεων (ΑΠ 1041/2010). Πράκτορες µε την πιο πάνω έννοια είναι και οι 
πράκτορες ταξιδιών, στους οποίους περιλαµβάνονται και εκείνοι οι οποίοι κρατούν 
θέσεις για αεροπορικό ταξίδι και εκδίδουν το εισιτήριο µε καταβολή του αντίστοιχου 
τιµήµατος. Η νοµική φύση της εσωτερικής σχέσεως της πιο πάνω ειδικότερης 
συµβάσεως πρακτορείας, δηλαδή της σχέσεως που συνδέει τον αεροπορικό 
µεταφορέα µε τον πράκτορα, είναι αυτή της εντολής, οι δε διατάξεις του ΑΚ που 
ρυθµίζουν την εντολή διέπουν τις σχέσεις των προσώπων αυτών. Στις συµβάσεις 
πρακτορείας, που αποτελούν διαµεσολαβητικές συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, δεν 
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υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο για ευθεία ή για αναλογική εφαρµογή των διατάξεων 
του Π∆ 219/1991, αφού δεν υφίσταται νοµοθετικό κενό και µάλιστα ακούσιο που να 
δικαιολογεί την κατ' αναλογία συµπλήρωσή του (ΑΠ 1121/ 2010).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ.8 περ. β ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Με τον όρο 
πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την 
ιστορική βάση (εποµένως στηρίζουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως (ΑΠ 399/2011). Πράγµατα είναι και οι λόγοι εφέσεως εφόσον 
περιέχουν αυτοτελή ισχυρισµό (ΑΠ 1/2001). Αν όµως κατά παραδοχή ενός λόγου 
εφέσεως εξαφανίσθηκε η απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου και το εφετείο 
κράτησε την υπόθεση και τη δίκασε κατ' ουσίαν, ο λόγος αναιρέσεως για µη λήψη 
υπόψη άλλου λόγου εφέσεως είναι απαράδεκτος ως αλυσιτελής.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 
Π∆: 219/1991, άρθ. 1, 9, 
Νόµοι: 3557/2007, άρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Αλλοδαπή εταιρεία 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 
Αριθµός απόφασης: 2166 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες. Ανώµαλη ("εν τοις πράγµασι") οµόρρυθµη 
εταιρεία. Αδικοπραξία. 
- Με το άρθρο 1 του Ν. 791/1978 ορίστηκε, κατ΄ απόκλιση του άρθρου 10 του ΑΚ 
(σύµφωνα µε το οποίο η ικανότητα του νοµικού προσώπου ρυθµίζεται από το δίκαιο 
της έδρας του), ότι οι ναυτιλιακές εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει λάβει χώρα 
κατά τους νόµους αλλοδαπής πολιτείας, εφόσον είναι ή ήταν πλοιοκτήτριες ή 
διαχειρίστριες εταιρίες υπό ελληνική σηµαία πλοίων (µε εξαίρεση αυτές που είναι 
πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες σκαφών αναψυχής) ή είναι εγκατεστηµένες ή θα 
εγκατασταθούν στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 
27/1975, όπως ισχύει, ή των ΑΝ 89/1967 και 378/1968, διέπονται ως προς τη 
σύσταση και την ικανότητα δικαίου από το δίκαιο της χώρας, στην οποία βρίσκεται 
κατά το καταστατικό τους η έδρα τους, ανεξάρτητα από τον τόπο, από τον οποίο 
διευθύνονται ή διευθύνονταν εξ ολοκλήρου ή εν µέρει οι υποθέσεις τους. Η άδεια, δε, 
εγκατάστασης των εταιριών αυτών στην Ελλάδα χορηγείται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορικής Ναυτιλίας, η οποία δηµοσιεύεται, 
κατά το άρθρο 25 του Ν. 27/1975, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28 του Ν. 
814/1978, τροποποιήθηκε µε το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 1892/1990 και 
αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το άρθρο 4 του Ν. 2234/ 1994, στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, από τη δηµοσίευση της οποίας και µόνο επέρχονται οι έννοµες 
συνέπειές της. Η προαναφερόµενη περίπτωση αποτελεί εξαιρετικό δίκαιο που 
αποκλίνει από τη ρύθµιση του άρθρου 10 του ΑΚ, αφού ρητά συνδέει την ικανότητα 
δικαίου στην Ελλάδα των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, µε 
το δίκαιο της χώρας της καταστατικής έδρας τους. Εποµένως, ως προς την εξαιρετική 
αυτή ρύθµιση, οι αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρίες που έχουν την πραγµατική τους 
έδρα στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν εγκατασταθεί σ΄ αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των παραπάνω νόµων, ούτε ήταν ποτέ πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες πλοίων µε 
ελληνική σηµαία, δεν εµπίπτουν στην παραπάνω ρύθµιση και, επειδή δεν 
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συστάθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, είναι άκυρες ως 
εταιρίες του αντίστοιχου εταιρικού τύπου και λειτουργούν στην Ελλάδα ως 
οµόρρυθµες εταιρίες «εν τοις πράγµασιν», µε απεριόριστη ευθύνη των 
εµφανιζοµένων ως εταίρων τους (ΟλΑΠ 2/1999, Ελ∆νη 1999.271, ΟλΑΠ 2/2003, 
Ελ∆νη 2003.388, ΑΠ 186/2008, ΑΠ 812/2008, ΑΠ 803/ 2010, ΕΝαυτ∆ 2010. 148, 
για την εφαρµογή του δικαίου της οµόρρυθµης εταιρίας στην «εν τοις πράγµασιν» 
οµόρρυθµη εταιρία, σε όλη του την έκταση, συνεπώς και ως προς τη διαχείριση της 
εταιρίας, την ευθύνη των εταίρων, τη λύση και την εκκαθάριση αυτής, βλ. και ΕφΘεσ 
2751/2005, ΕΕµπ∆ 2006. 202). (....)  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 22 του ΕµπΝ, 748 παρ. 1, 749 παρ. 1, 754 
παρ. 1, 756, 760 και 724 του ΑΚ προκύπτει ότι στις προσωπικές εταιρίες, όπως είναι 
και η οµόρρυθµη, η εξουσία (και το καθήκον) διαχείρισης είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεµένη µε την εταιρική ιδιότητα και για το λόγο αυτό δεν µπορεί η διαχείριση 
να ανατεθεί µε το έγγραφο σύστασης της εταιρίας ή µε µεταγενέστερη απόφαση των 
εταίρων σε τρίτο, µη εταίρο, όπως σε περίπτωση κεφαλαιουχικής εταιρίας. Μόνο οι 
απεριόριστα ευθυνόµενοι οµόρρυθµοι εταίροι µπορούν να είναι διαχειριστές και 
εκπρόσωποι της οµόρρυθµης εταιρίας και όχι τρίτο πρόσωπο. Με σύµβαση εντολής ή 
εργασίας µπορεί να ανατεθεί από τους εταίρους σε τρίτο µη εταίρο η διεξαγωγή και 
ενέργεια διαχειριστικών πράξεων, χωρίς όµως αυτός να γίνεται διαχειριστής της 
οµόρρυθµης εταιρίας κατά την έννοια του νόµου, ούτε όργανο του νοµικού 
προσώπου αυτής. Εποµένως ο όρος του καταστατικού οµόρρυθµης εταιρείας ότι η 
«διαχείριση» αυτής ανήκει σε τρίτο µη εταίρο, δεν αποκλείει τους οµόρρυθµους 
εταίρους από το να έχουν και να ασκούν αυτοί το δικαίωµα διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρίας, σύµφωνα µε τον κανόνα του άρθρου 22 του ΕµπΝ. Η 
εκδοχή του αποκλεισµού των εταίρων από τη διαχείριση µε τη ανάθεση της 
διαχείρισης σε τρίτον, αντιβαίνει στον κανόνα ότι ο διορίζων και κύριος των 
υποθέσεων δεν µπορεί να στερηθεί των εξουσιών που του ανήκουν από την ιδιότητά 
του αυτή. Η άποψη ότι µπορεί το καταστατικό να προβλέψει ότι η εκπροσώπηση και 
διαχείριση της οµόρρυθµης εταιρίας ανήκει σε τρίτο µη εταίρο, µε αποκλεισµό των 
εταίρων, έρχεται προσθέτως σε αντίθεση µε την προσωπική φύση της οµόρρυθµης 
εταιρίας και αντιβαίνει στην αναγκαστικού δικαίου αρχή της αυτοδιαχείρισης που 
επιβάλλει ο νόµος για τις προσωπικές εταιρίες, ενόψει της απεριόριστης προσωπικής 
ευθύνης των εταίρων, σε αντίθεση µε την περιορισµένη ευθύνη των µετόχων των 
κεφαλαιουχικών εταιριών (ΟλΑΠ 13/1997, Ελ∆νη 1997.771, ΕφΘεσ 27/2000, ∆ΕΕ 
2000.398, ΕφΑθ 27/2004, ∆ΕΕ 2004. 1156, ΕφΘεσ 1263/2005, ΕφΘεσ 669/2009, 
∆ΕΕ 2009. 799, σύµφωνα, δε, µε την τελευταία αυτή απόφαση, σε περίπτωση 
αδηµοσίευτης, «εν τοις πράγµασιν», οµόρρυθµης εταιρίας, κάθε εταίρος αυτής, 
συναλλασσόµενος µε τρίτους κάτω από την εταιρική επωνυµία, δεσµεύει ως 
διαχειριστής την εταιρία).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 919 του 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 του ΑΚ, 
είναι η προσβολή των χρηστών ηθών από την πράξη του υπαιτίου, η οποία 
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 σκοπού που 
έχει επιδιωχθεί και των µέσων που έχουν χρησιµοποιηθεί, 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 θέλησή του για τη ζηµία που έχει επέλθει, δηλαδή είναι 
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επαρκές ότι τελούσε σε γνώση σχετικά µε το ότι η συµπεριφορά του ήταν δυνατό να 
προκαλέσει ζηµία και παρόλα αυτά δεν απέσχε της πράξης ή παράλειψης, από την 
οποία επήλθε η ζηµία. Κριτήριο σχετικά µε το εάν συγκεκριµένη συµπεριφορά ενέχει 
αντίθεση προς τα χρηστά ήθη αποτελεί το κατά τον κρίσιµο χρόνο και τον αντίστοιχο 
χώρο για την επιβαλλόµενη συµπεριφορά κοινό συναίσθηµα που εκφράζεται στις 
σχετικές αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, που σκέπτεται µε χρηστότητα 
και φρόνηση. Προκειµένου δε να κριθεί εάν στη συµπεριφορά, σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση, υπάρχει αντικειµενική αντίθεση, µε την προαναφερόµενη έννοια, προς τα 
χρηστά ήθη, συνεκτιµώνται τα κίνητρα, ο σκοπός του υποκειµένου της 
συµπεριφοράς, το είδος των µέσων που χρησιµοποιήθηκαν για την επίτευξη του 
σκοπού, έστω και θεµιτού, και όλες οι υπόλοιπες περιστάσεις πραγµάτωσης της 
συµπεριφοράς, θετικής ή αρνητικής (ΑΠ 339/2010, ΑΠ 488/2010, ΕφΠειρ 753/2009, 
∆ΕΕ 2010. 70, ΕφΑθ 4457/2009, Ελ∆νη 2010. 207, ΕφΑθ 175/ 2010, Ελ∆νη 2010. 
561). Επίσης, σύµφωνα µε διάταξη του άρθρου 747 του ΑΚ, ο εταίρος δεν δικαιούται 
να ενεργεί για δικό του ή ξένο λογαριασµό πράξεις αντίθετες µε τα συµφέροντα της 
εταιρίας. Η διάταξη αυτή, η οποία εφαρµόζεται σε όλες τις προσωπικές εταιρίες και 
αφορά όλους τους εταίρους, είναι απόρροια της υποχρέωσης πίστης των εταίρων, η 
οποία έχει διττό περιεχόµενο. Με τη θετική της όψη θεσπίζεται ότι οι εταίροι 
υποχρεούνται έναντι του νοµικού προσώπου και των συνεταίρων τους να πράττουν 
οτιδήποτε συντελεί στην πραγµάτωση του εταιρικού σκοπού, ενώ µε την αρνητική 
όψη απαγορεύεται στους εταίρους να πράττουν ό,τι παρεµποδίζει την υλοποίησή του. 
Η διάταξη αυτή, η οποία κατά την ορθότερη γνώµη έχει ενδοτικό χαρακτήρα, 
επιτάσσει την παράλειψη κάθε πράξης που αντιτίθεται στα εταιρικά συµφέροντα και 
είναι απόρροια της υποχρέωσης πίστης των εταίρων ή, κατά παρεµφερή άποψη, της 
υποχρέωσης προώθησης του κοινού σκοπού, ανεξάρτητα του εάν αυτή επιχειρήθηκε 
για λογαριασµό αυτού του ίδιου του εταίρου ή τρίτου, ή εάν οφείλεται σε υπαιτιότητά 
του ή όχι. Από το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης 
εταιρίας και πρωτευόντως βέβαια, αλλά όχι αποκλειστικά, από τον πραγµατικά 
επιδιωκόµενο σκοπό της, κρίνεται το ζήτηµα ποιες πράξεις απαγορεύονται. Ως, 
καταρχήν, απαγορευµένες πράξεις θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν η διενέργεια 
ανταγωνιστικών πράξεων, η ιδιόχρηση της εταιρικής περιουσίας, η παράλειψη 
γνωστοποίησης στην εταιρία σηµαντικών πληροφοριών, η επιδίωξη ατοµικών 
οικονοµικών ωφελειών από την εταιρική δραστηριότητα, η συµµετοχή σε εταιρία µε 
την ίδια δραστηριότητα, η αποκάλυψη του εταιρικού απορρήτου, η πρόκληση ζηµιών 
και η µεταβίβαση της εταιρικής µερίδας σε ανταγωνιστές της εταιρίας. Η από την πιο 
πάνω διάταξη απαγόρευση ισχύει σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής ζωής της 
εταιρίας, αλλά και µετά τη λύση της και µέχρι τη λήξη της εκκαθάρισής της, οπότε 
θραύεται ο εταιρικός δεσµός (ΕφΠειρ 871/2002, ΠειρΝοµ 2002.472, ΕφΠατρ 
903/2007, ΑρχΝ 2008.536, ΕφΑθ 6514/2009, Ελ∆νη 2010.513). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 10, 724, 747, 748, 749, 754, 756, 760, 914, 919,  
ΕµπΝ: 18, 19, 22,  
ΑΝ: 89/1967,  
ΑΝ: 378/1968,  
Νόµοι: 27/1975, άρθ. 25,  
Νόµοι: 791/1978, άρθ. 1,  
Νόµοι: 814/1978, άρθ. 28,  
∆ηµοσίευση: ΝοΒ 2012, σελίδα 98 
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Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1857 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- ∆ιεύρυνση προσώπων κατά των οποίων απαγορεύεται η δανειοδότηση σε ανώνυµη 
εταιρεία. Απαγόρευση µεταβίβασης µετοχών. Σύµβαση εγγύησης. Απαγόρευση 
δανειοδότησης των οικείων των εταίρων. ∆ιαχρονικό δίκαιο. Ποιό νόµο εφαρµόζει το 
δευτεροβάθµιο. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Με το άρθρο 33 Ν. 3604/2007 "Αναµόρφωση και τροποποίηση του 
κωδικοποιηµένου Ν. 2190/1920 περί ΑΕ", η ισχύς του οποίου άρχισε την 8.8.2007, 
αντικαταστάθηκε το άρθρο 23α του Ν. 2190/20 και µε τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 
της νέας αυτής διάταξης, διευρύνθηκαν τα πρόσωπα προς τα οποία απαγορεύεται, µε 
ποινή απόλυτης ακυρότητας η παροχή δανείων η εγγύησης της εταιρίας και ορίσθηκε 
ότι απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρες (εξαιρουµένης της παροχής εγγύησης ή 
άλλης ασφάλειας που παρέχεται µε τις διατυπώσεις του εδ. β της παρ.1) συµβάσεις 
δανείων ή εγγύησης της εταιρίας προς τα µέλη του ∆.Σ. αυτής ή πρόσωπα που 
ασκούν έλεγχο της εταιρίας, στους συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών εξ 
αίµατος ή εξ αγχιστείας, µέχρι του τρίτου βαθµού, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα 
που ελέγχονται από τα πρόσωπα αυτά.  
- Με το άρθρο 11 παρ. 4 Ν. 148/1967 "Ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς " ορίζονται τα 
εξής: "Απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήµου, εισφοράς, δικαιωµάτων ή άλλης 
επιβαρύνσεως υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, τροποποιουµένων των άρθρων 15 και 47 
του Κώδικα Τελών Χαρτοσήµου, η µεταβίβασις µετοχών, ιδιωτικών τίτλων και 
οµολογιών εν γένει". Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό και µε τη διάταξη του 
άρθρου 13 παρ. 1ε του από 26 Ιουλίου 1931 Π∆/τος "Περί Κώδικος Νόµων Τελών 
Χαρτοσήµου", µε την οποία ορίζεται ότι "εφ' όσον σχετικώς προς οιανδήποτε κυρίαν 
σύµβασιν συνάπτονται παρεπόµενα σύµφωνα, αναφερόµενα εις την παροχήν 
υποθήκης, ενεχύρου, εγγυήσεως πάσης φύσεως, ως και πάσης άλλη ασφαλείας ή 
ποινικών ρητρών, εάν µεν υπεβλήθη εις το κατά το κλιµακιο 1 του άρθρου 12 τέλος η 
κυρία σύµβασις, το δε παρεπόµενο συµφωνήται δια του αυτού εγγράφου, εις ουδέν 
υπόκειται τούτο τέλος", προκύπτει ότι τόσο η κυρία σύµβαση µε την οποία 
συµφωνείται η µεταβίβαση µετοχών, όσο και η µε το αυτό έγγραφο συναπτόµενη 
παρεπόµενη σύµβαση εγγύησης, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου.  
- Από τον συνδυασµό των άρθρων 340, 345, 361, 374, 847, 851, 853 και 866 του ΑΚ 
συνάγονται τα εξής: Με την παρεπόµενη και ετεροβαρή σύµβαση της εγγύησης, ο 
εγγυητής αναλαµβάνει απέναντι στον δανειστή και αντισυµβαλλόµενό του την 
ευθύνη ότι η οφειλόµενη από τον πρωτοφειλέτη παροχή θα καταβληθεί σ' εκείνον 
από τον πρωτοφειλέτη ή από τον ίδιο. Η κύρια παροχή µπορεί να είναι χρηµατική ή 
και οποιουδήποτε άλλου είδους, καθώς επίσης και να αφορά µελλοντική απαίτηση ή 
απαίτηση υπό αίρεση αναβλητική ή διαλυτική, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση 
η εγγύηση θα λειτουργήσει µε την πλήρωση της αίρεσης. Ο εγγυητής ευθύνεται για 
την έκταση που έχει κάθε φορά η κύρια οφειλή και ιδίως για τις συνέπειες του 
πταίσµατος ή της υπερηµερίας του πρωτοφειλέτη. Η απαίτηση του δανειστή εις βάρος 
του εγγυητή, από τη µεταξύ τους σύµβαση εγγύησης, καθίσταται απαιτητή και 
ληξιπρόθεσµη, από της υπερηµερίας του πρωτοφειλέτη, η οποία επέρχεται και µε την 
παρέλευση της συµφωνηθείσας δήλης ηµέρας για την εκπλήρωση της παροχής. Στις 
αµφοτεροβαρείς όµως συµβάσεις, όπως είναι και η πώληση (ΑΚ 513 επ.), οι 
εκατέρωθεν παροχή και αντιπαροχή βρίσκονται µεταξύ τους σε σχέση λειτουργικής 
εξάρτησης, τόσο ως προς τη γένεση όσο και ως προς την εξέλιξη των περί παροχής 
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και αντιπαροχής υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων µερών, εκδήλωση δε της αρχής 
αυτής αποτελεί η διάταξη του άρθρου 374 ΑΚ (ένσταση µη εκπλήρωσης της 
σύµβασης), µε την οποία, αν δεν συµφωνήθηκε διαφορετικά µεταξύ των 
συµβαλλοµένων, γεγονός που µπορεί να προκύπτει και σιωπηρώς όταν ο οφειλέτης 
υποχρεούται σε προεκπλήρωση, σύµφωνα µε τα συναλλακτικά ήθη και την καλή 
πίστη, αποκρούεται ο δανειστής µε την προβολή της γνησίας αναβλητικής ένστασης 
από το άρθρο 374 ΑΚ, η οποία δεν λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως, η δε παραδοχή 
της δεν συνεπάγεται την απόρριψη της αγωγής αλλά, σύµφωνα µε το άρθρο 378 ΑΚ, 
έχει ως αποτέλεσµα ότι ο εναγόµενος οφειλέτης καταδικάζεται στην παροχή µε τον 
όρο ταυτόχρονης εκπλήρωσης από τον άλλον της αντιπαροχής που τον βαρύνει. Η 
ένσταση αυτή παραδεκτώς προτείνεται και από τον εναγόµενο εγγυητή, προς 
απόκρουση της εναντίον του ασκηθείσας από τον δανειστή καταψηφιστικής και όχι 
αναγνωριστικής αγωγής, ισχυριζοµένου ότι ο ενάγων δανειστής δεν δύναται να 
στραφεί κατά του πρωτοφειλέτη, εποµένως ούτε κατά του εγγυητή, εφόσον δεν έχει 
εκπληρώσει ή δεν προσφέρεται να εκπληρώσει την αντιπαροχή του στον 
πρωτοφειλέτη. Για το παραδεκτό όµως της προβολής της αναβλητικής αυτής 
ένστασης από τον εναγόµενο εγγυητή, απαιτείται όπως αυτός προσεπικαλεί στη 
σχετική δίκη τον πρωτοφειλέτη, διότι χωρίς την παρουσία του τελευταίου σ' αυτή δεν 
είναι δυνατή η καταδίκη του ενάγοντος δανειστή στην εκπλήρωση της παροχής του 
προς τον πρωτοφειλέτη, εκτός αν ενάγονται τόσο ο πρωτοφειλέτης όσο και ο 
εγγυητής.  
- Κατά το άρθρο 23α παρ. 1 εδ. α' του Ν. 2190/1920, "περί ανωνύµων εταιριών", που 
προστέθηκε µε το άρθρο 4 Ν. 5076/31, και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του Ν∆ 
4237/1962 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 Π∆ 409/86 και άρθρο 2 του 
π.δ.498/1987, ίσχυε δε κατά τον κρίσιµο στην προκειµένη περίπτωση χρόνο, πριν την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 33 του Ν. 3604/07, "∆άνεια της εταιρίας προς τους 
ιδρυτάς, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, γενικούς διευθυντάς ή διευθυντάς αυτής, 
συγγενείς αυτών µέχρι και του τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ 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". Η διάταξη αυτή θεσπίσθηκε για την 
πρόληψη ενδεχοµένων καταχρήσεων εκ µέρους των ιθυνόντων προσώπων µιάς 
ανώνυµης εταιρίας, τα οποία ασκούν έλεγχο αυτής και διαχειρίζονται την περιουσία 
της. Από τον επιδιωκόµενο µε τη διάταξη αυτή ως άνω σκοπό, που συνίσταται στη 
διατήρηση του µετοχικού κεφαλαίου προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού, προκύπτει 
ότι οι άνω συµβάσεις είναι απολύτως άκυρες και όταν αυτές συνάπτονται µεταξύ 
εταιρίας και τρίτων, φυσικών ή νοµικών προσώπων, οι οποίοι (τρίτοι) ενεργούν ως 
παρένθετα πρόσωπα των ανωτέρω (διευθυντών, µελών διοίκησης κλπ), αφού και 
στην περίπτωση αυτή αληθινά αντισυµβαλλόµενος και αποκτών ωφελήµατα από την 
εταιρία είναι όχι το παρένθετο πρόσωπο, αλλά το κρυπτόµενο από αυτό. Στην έννοια 
της εγγύησης, κατά την παραπάνω διάταξη του άρθρου 23α Ν. 2190/1920, 
περιλαµβάνεται, όχι µόνο η κατά το άρθρο 847 ΑΚ εγγύηση, αλλά και κάθε άλλη 
εγγυητική σύµβαση µε την οποία η εταιρία αναλαµβάνει έναντι του 
αντισυµβαλλοµένου της την ευθύνη ότι στην περίπτωση επέλευσης κάποιου 
πραγµατικού ή νοµικού αποτελέσµατος ή τη συνέχιση µιάς κατάστασης, θα ευθύνεται 
σε αποζηµίωση, καθώς και εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης που χορηγήθηκε προς 
εξασφάλιση της απαίτησης του αντισυµβαλλοµένου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 533 παρ. 2 ΚΠολ∆ το δευτεροβάθµιο δικαστήριο 
εφαρµόζει τον νόµο που ίσχυε όταν δηµοσιεύθηκε η πρωτόδικη απόφαση. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι το εφετείο δεν εφαρµόζει ούτε τον µεταγενέστερο νόµο 
µε αναδροµική ισχύ, εκτός αν περιέχει ρητή διάταξη ότι εφαρµόζεται και στις 
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εκκρεµείς στο εφετείο δίκες ή αν αυτό συνάγεται από το όλο περιεχόµενό του και 
συγχρόνως δεν παραβιάζονται συνταγµατικώς προστατευόµενα δικαιώµατα, όπως 
είναι και το δικαίωµα στην ιδιοκτησία, που προστατεύεται από το άρθρο 17 του 
Συντάγµατος και τις υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 της 
ΕΣ∆Α, 1 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, που κυρώθηκαν µε το Ν∆ 
53/1974 και στην οποία(περιουσία) περιλαµβάνονται, όχι µόνο εµπράγµατα 
δικαιώµατα, αλλά και όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα και τα νοµίµως 
κεκτηµένα οικονοµικά συµφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώµατα και 
µάλιστα οι περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισµένες µε δικαστική ή 
διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννηµένες, εφόσον υπάρχει βάσιµη προσδοκία, µε 
βάση το ισχύον πριν την προσφυγή στο δικαστήριο νοµοθετικό καθεστώς, ότι 
µπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά. Έτσι, είναι µεν δυνατή η µέσω αναδροµικής 
ισχύος νόµου απόσβεση ή κατάργηση περιουσιακών δικαιωµάτων, υπό την άνω 
έννοια, που έχουν απονεµηθεί µε προγενέστερο νόµο, µόνο όµως εφόσον αυτή 
επιβάλλεται για λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος ή 
ωφέλειας, η συνδροµή όµως των οποίων υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο. Περιουσιακό 
δικαίωµα, µε την παραπάνω έννοια, προστατευόµενο από τις προαναφερόµενες 
υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις, αποτελεί και η κατά τα άρθρα 847 επ. ΑΚ αξίωση 
του δανειστή, έναντι εκείνου που εγγυήθηκε για την καταβολή της οφειλής του 
πρωτοφειλέτη, αν δεν το πράξει ο τελευταίος. 
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται σε όλους τους λόγους 
αναίρεσης, είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης, που στηρίζεται σε ισχυρισµό ο 
οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για 
παράβαση που δεν µπορούσε να προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας β) για σφάλµα 
που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια 
τάξη. Η διάταξη αυτή, που αποτελεί εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής, ότι ο 'Αρειος 
Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας, µε βάση την 
πραγµατική και νοµική κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός 
δικαστής, καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού όλων των λόγων 
αναίρεσης, η συνδροµή της οποίας πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Πρέπει, 
δηλαδή, να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός που στηρίζει το λόγο 
αναίρεσης είχε προταθεί νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας και να καθορίζεται ο 
τρόπος προβολής του. Το γεγονός δε ότι ο σχετικός ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί 
υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει σηµασία, διότι, ναι µεν 
η εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου είναι έργο αυτεπάγγελτης ενέργειας του δικαστή, 
αυτό όµως δεν σηµαίνει και ότι όλοι οι νόµοι είναι δηµόσιας τάξης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 340, 341, 345, 349, 353, 361, 374, 378, 513, 847, 851, 853, 866,  
ΚΠολ∆: 533, 562, 
Νόµοι: 2190/1920, αρθ. 23α, 
Νόµοι: 5076/1931, αρθ. 4, 
Ν∆: 4237/1962, αρθ. 10, 
Νόµοι: 148/1967, αρθ. 11, 
Π∆: 498/1987, αρθ. 2, 
Νόµοι: 3604/2007, αρθ. 33, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ∆ΕΕ 2010, σελίδα 54 * ΕΕµπ∆ 2010, σελίδα 349 * 
Ελ∆νη 2012, σελίδα 697  
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Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 108 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανάκληση άδειας Ανώνυµης Εταιρείας. Εκκαθάριση - Εκκαθαριστές. Τραπεζική 
Ανώνυµη Εταιρεία. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 64 παρ. 2 εδ. 1 ΚΠολ∆ τα νοµικά πρόσωπα παρίστανται στο 
δικαστήριο µε τους εκπροσώπους τους. Εξάλλου, όπως συνάγεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 1, 48, 48α και 49 του Ν. 2190/1920 και 65, 67, 72, 73 και 74 ΑΚ η 
ανώνυµη εταιρία, (που αποτελεί νοµικό πρόσωπο), λύεται µε τη διοικητική ανάκληση 
της άδειας συστάσεως της. Από τότε βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, µέχρι 
δε να τελειώνει το στάδιο αυτό, θεωρείται ότι υπάρχει το νοµικό της πρόσωπο, 
διοικούµενο από τους εκκαθαριστές που διορίζονται είτε από τη γενική συνέλευση 
είτε από τον Υπουργό Εµπορίου και την εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως 
(ΕφΑθ 5488/2006 ΕπισκΕ∆ 2007.469 - ΕφΑθ 3969/2006 ∆ΕΕ 2006.1277 - ΕφΑθ 
4414/2000 Ελ∆νη 2002.1480). Με τα δεδοµένα αυτά εάν στο όνοµα τέτοιας σε 
εκκαθάριση εταιρίας, ενεργηθούν διαδικαστικές πράξεις, όχι από εκκαθαριστές, αλλά 
από άλλα πρόσωπα, δηµιουργείται ακυρότητα, αφού λείπει η διαδικαστική 
προϋπόθεση που προαναφέρθηκε (ΑΠ 609/1985 Ελ∆νη 27.78).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π∆ 409/1986 οι πράξεις διορισµού εκκαθαριστών 
ανώνυµης εταιρίας, καθώς και των προσώπων που έχουν την εξουσία εκπροσώπησης 
της υποβάλλονται σε δηµοσιότητα, η οποία πραγµατοποιείται µε την καταχώρηση 
τους στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών, που τηρείται από την Υπηρεσία του 
Υπουργείου Εµπορίου της Νοµαρχίας της έδρας της εταιρίας και µε τη δηµοσίευση 
της ανακοίνωσης για την καταχώρηση αυτή στο οικείο τεύχος της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως (ΕφΑθ 5005/09 Ελ∆νη 2010.197, ΕφΑθ 5488/06 ΕπισκΕ∆ 2007.469, 
ΕφΠειρ 621/95 Ελ∆νη 1996.197). Η δηµοσιότητα αυτή έχει δηλωτικό - βεβαιωτικό 
χαρακτήρα, γι΄ αυτό αν η απόφαση δεν έχει υποβληθεί στην προβλεπόµενη 
δηµοσιότητα, δεν µπορεί να την επικαλεστεί η εταιρία, αντίθετα µπορούν να την 
επικαλεστούν οι τρίτοι (ΕφΑθ 1204/2000 Ελ∆νη 2002.139). 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 1665/1951 όπως τούτο ίσχυε πριν την 
κατάργηση του από το άρθρο 92 παρ. 4 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178/1.8.2007), εάν η 
Τράπεζα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που η ίδια έχει έναντι των 
πιστωτών της ή εάν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της, ως ορίζεται στο άρθρο 8, 
τίθεται υπό εκκαθάριση κατόπιν αποφάσεως της Νοµισµατικής Επιτροπής, 
διοριζοµένων από αυτήν την ίδια ενός η περισσοτέρων εκκαθαριστών. Μετά δε την 
έναρξη ισχύος του Ν. 1266/1982, που ως ειδικός υπερισχύει των γενικών περί 
ανωνύµων εταιριών διατάξεων, η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί το µόνο όργανο για 
τον διορισµό των εκκαθαριστών, προκειµένου για τράπεζα της οποίας ανακλήθηκε µε 
απόφαση της Νοµισµατικής Επιτροπής η άδεια λειτουργίας της. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 72, 73, 74, 
ΚΠολ∆: 64, 
Νόµοι: 2190/1920, 49, 
Νόµοι: 1665/1951, άρθ. 9, 
Νόµοι: 1266/1982,  
Νόµοι: 3601/2007, άρθ. 72,  
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2011, σελίδα 1074 
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Εταιρείες - Άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 330 
Έτος: 2010 
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 
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 Π∆ 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. ∆εν 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, 
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η µετακύλιση των αντίστοιχων συνεπειών από τους µετόχους ή εταίρους στην 
εταιρεία. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 47, 
Π∆: 3190/1955, 43α, 
Νόµοι: 959/1979, άρθ. 41 
Ν∆: 279/1993,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΕΕµπ∆ 2010, σελίδα 915 * ΕπισκΕ∆ 2010, σελίδα 
761, σχολιασµός Κωνσνταντίνος Παµπούκης * Ελ∆νη 2012, σελίδα 734, 
σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 846 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αφανής εταιρεία. ∆ιαδικασία µεταβίβασης οχηµάτων. Αδικοπραξία. Παράβαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Αφανής ή µετοχική εταιρεία είναι η προσωπική, χωρίς νοµική προσωπικότητα και 
εταιρική επωνυµία και περιουσία, εταιρεία, µε απουσία ανάπτυξης του εταιρικού 
δεσµού προς τα έξω, στην οποία ο µεταξύ των εταίρων εταιρικός δεσµός 
καταλαµβάνει τις προς τα έσω σχέσεις των εταίρων. Ειδικότερα, οι αφανείς εταίροι 
µετέχουν µόνον ενοχικά στα αποτελέσµατα της δραστηριότητας του εµφανούς και όχι 
ως κοινωνοί των δικαιωµάτων και συνοφειλέτες των υποχρεώσεων που δηµιουργεί η 
δράση του εµφανούς, συµµετέχοντας µόνο στην κατανοµή των κερδοζηµιών που 
προκύπτουν από τη δράση του εµφανούς, ενώ προς τα έξω εµφανίζεται ένας εταίρος 
(ή περισσότεροι), που ονοµάζεται εµφανής, προς διάκριση από τους αφανείς, ο 
οποίος αναπτύσσει δραστηριότητα έναντι των τρίτων ιδίω ονόµατι.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 47-50 ΕµπΝ προκύπτει, ότι στην αφανή εταιρεία, που 
δεν έχει νοµική προσωπικότητα, εφαρµόζονται, εφόσον δεν αντιτίθενται στον 
ιδιάζοντα χαρακτήρα της, οι διατάξεις περί εταιρειών του Αστικού Κώδικα, δηλαδή 
τα άρθρα 741 επ. αυτού. Η αφανής εταιρεία λύεται για τους ίδιους λόγους για τους 
οποίους λύεται και η αστική εταιρεία µε εφαρµογή των άρθρων 765 επ. ΑΚ. Έτσι 
λύση της αφανούς εταιρείας επέρχεται και όταν εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο 
έχει συσταθεί (ΑΚ 772). Μετά τη λύση της αφανούς εταιρείας δεν απαιτείται να 
επακολουθήσει υποχρεωτικά στάδιο εκκαθαρίσεως, διότι δεν υπάρχει εταιρική 
περιουσία, εφόσον ο εµφανής εταίρος εµπορεύεται ατοµικά έναντι των τρίτων, µε 
αποτέλεσµα να είναι παραδεκτή η άσκηση αγωγής εκ µέρους του αφανούς εταίρου, 
κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 779 έως 782 ΑΚ, σε συνδυασµό 
µε το άρθρο 719 ΑΚ, κατά του εµφανούς εταίρου προς απόδοση σ' αυτόν της 
ανήκουσας στον ίδιο µερίδας από τα εταιρικά κέρδη, καθώς και της εισφοράς του, 
χωρίς να προηγηθεί εκκαθάριση, εκτός αν έχει συµφωνηθεί το αντίθετο µεταξύ των 
εταίρων (ΑΚ 361) ή αν το δικαστήριο κρίνει ότι είναι απαραίτητη η εκκαθάριση, 
διότι από την παράλειψή της επέρχεται σύγχυση στην περίπτωση αυτή. Κατά το 
στάδιο αυτό, το οποίο δεν αποτελεί κατά κυριολεξία εκκαθάριση, αλλά διακανονισµό 
των εταιρικών δοσοληψιών, µετά τον οποίο θα κριθούν οι ενοχικές αξιώσεις των 
αφανών εταίρων για απόδοση των εισφορών ή απόληψη κερδών, εφαρµόζονται 
αναλογικά (mutatis mutandis) οι διατάξεις του ΑΚ για την εκκαθάριση.  
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- Aπό τα άρθρα 6 παρ. 1-3 Ν.∆. 1146/1972 "Περί τρόπου µεταβιβάσεως 
εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών" σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 1 παρ. 1, 2 του Ν. 722/1977 "Περί απλουστεύσεως της 
διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας και µεταβιβάσεως της κυριότητος 
των αυτοκινήτων οχηµάτων", που ισχύουν παραλλήλως, αφού δεν προκύπτει ότι το 
δεύτερο νοµοθέτηµα κατάργησε το πρώτο, και κατά τα οποία µοναδικό τρόπο κτήσης 
της κυριότητας, κατά το πρώτο, αποτελεί η εγγραφή της συµφωνίας µεταβίβασης στο 
αναφερόµενο βιβλίο µεταβολών, ώστε συµφωνίες, µε τις οποίες συνοµολογείται 
εικονικότητα των εγγραφών αυτών, είναι άκυρη και απαγορεύεται οποιαδήποτε 
ανταπόδειξη των εγγραφών αυτών, αναφερόµενη στα πρόσωπα των συµβληθέντων, 
και κατά το δεύτερο (Ν. 722/1977), τίτλο αποτελεί για τα εισαγόµενα από το 
εξωτερικό το πιστοποιητικό που εκδίδει το τελωνείο, ή προκειµένου για τα 
κατασκευαζόµενα στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό του κατασκευαστή, ή όσον αφορά 
τα εκποιούµενα από τρν Ο∆∆Υ, το πιστοποιητικό κυριότητας που εκδίδει ο εν λόγω 
οργανισµός, ενώ µετά την έκδοση της άδειας, τίτλο αποτελεί αυτή, µε σαφήνεια 
προκύπτει ότι, µε εξαίρεση την ουσιώδη πλάνη, απάτη και απειλή κατά τον Αστικό 
Κώδικα, απαγορεύεται η εικονικότητα (άρθρο 138 ΑΚ) των παραπάνω εγγραφών και 
εποµένως κάθε αντίθετη συµφωνία είναι άκυρη και απαγορεύεται κάθε ανταπόδειξη 
σε σχέση µε τα πρόσωπα των συµβαλλοµένων ή το αντικείµενο της σύµβασης, οπότε 
ο αναγραφόµενος είναι αναλόγως ο αγοραστής ή ο πωλητής. 
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, όποιος µε πρόθεση ζηµίωσε άλλον κατά 
τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Με τη 
διάταξη αυτή, που αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα της διάταξης του άρθρου 914 
ΑΚ, ανάγεται σε αυτοτελή αδικοπραξία, που τίκτει υποχρέωση προς αποζηµίωση, 
καθώς επίσης και προς καταβολή χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ηθικής βλάβης, η 
κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη συµπεριφορά του υπαιτίου, εφόσον αυτή 
έγινε µε πρόθεση επαγωγής ζηµίας. Ως κριτήριο των χρηστών ηθών, η έννοια των 
οποίων είναι νοµική, χρησιµεύουν οι ιδέες του εκάστοτε κατά τη γενική αντίληψη 
χρηστώς και µε φρόνηση σκεπτόµενου µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Στην περίπτωση 
που η κρινόµενη συµπεριφορά σχετίζεται µε ορισµένη κατηγορία συναλλαγών και 
συναλλασσοµένων, οι αντίστοιχες, στην κατηγορία αυτή των συναλλασσοµένων, 
κρατούσες αντιλήψεις, λαµβάνονται υπόψη, εκτός αν, κατά το κοινό συναίσθηµα του 
πιο πάνω κοινωνικού ανθρώπου, δεν συµβιβάζονται µε την κοινωνική ηθική. 
Προκειµένου να κριθεί, αν στην συγκεκριµένη περίπτωση συµπεριφοράς, υπάρχει 
αντικειµενική αντίθεση, µε την πιο πάνω έννοια, προς τα χρηστά ήθη (την οποία δεν 
αποκλείει η ύπαρξη σχετικού δικαιώµατος ή ευχέρειας) συνεκτιµώνται τα κίνητρα, ο 
σκοπός του υποκειµένου της συµπεριφοράς, το είδος των µέσων που 
χρησιµοποιήθηκαν για την επίτευξη του σκοπού, έστω και θεµιτού και όλες οι λοιπές 
περιστάσεις πραγµατώσεως της συµπεριφοράς, θετικής ή αρνητικής. Όσον αφορά την 
πρόθεση, δεν απαιτείται ο ζηµιώσας να ενήργησε µε τον αποκλειστικό σκοπό να 
βλάψει τον άλλον (άµεσος δόλος), αλλά αρκεί και η περί της επελθούσας ζηµίας 
θέλησή του, ότι δηλαδή προέβλεψε ως ενδεχόµενη την πρόκληση ζηµίας από τη 
συµπεριφορά του και παρόλα αυτά δεν απέσχε από την πράξη ή την παράλειψη, από 
την οποία επήλθε η ζηµία. Η γένεση, εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, 
υποχρεώσεως για αποζηµίωση, προϋποθέτει, σύµφωνα µε αυτήν τη διάταξη, 
συνδυαζόµενη µε εκείνη του άρθρου 298 του ΑΚ, την ύπαρξη µεταξύ της 
συµπεριφοράς που αντίκειται στα χρηστά ήθη και της ζηµίας που τυχόν επήλθε, 
αντικειµενικού αιτιώδους συνδέσµου, υπό την έννοια, ότι η ως άνω συµπεριφορά, 
εκτός του ότι αποτέλεσε αναγκαίο όρο της επελεύσεως της ζηµίας, ήταν, καθεαυτή, 
και ικανή, υπό τις συντρέχουσες περιστάσεις, στη συνήθη πορεία των πραγµάτων, να 
την επιφέρει, ούτως ώστε η ζηµία να µπορεί, στη συγκεκριµένη περίπτωση, να 
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αποδοθεί, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας, στην αιτιώδη δυναµικότητα 
της συµπεριφοράς που αντίκειται στα χρηστά ήθη και, αντιστοίχως, η συµπεριφορά 
αυτή να συνιστά πρόσφορη, επαρκή αιτία της ζηµίας. Η κρίση δε του δικαστηρίου 
της ουσίας, ότι συγκεκριµένη συµπεριφορά αντίκειται στα χρηστά ήθη, καθώς και η 
κρίση του για την ύπαρξη µεταξύ ορισµένης συµπεριφοράς, αφενός, και ζηµίας, 
αφετέρου, αιτιώδους, υπό την έννοια πρόσφορης αιτιότητας, συνδέσµου, που 
αποτελεί συµπέρασµα υπαγωγής περιστατικών στις νοµικές έννοιες των χρηστών 
ηθών και του ως άνω αιτιώδους συνδέσµου, αντιστοίχως, υπόκειται στον έλεγχο του 
Αρείου Πάγου για παραβίαση, ευθεία ή εκ πλαγίου, των κανόνων ουσιαστικού 
δικαίου που περιέχονται στα προαναφερόµενα άρθρα του ΑΚ. Ενώ, αντιθέτως, η 
δικαστική κρίση περί του ότι ορισµένη συµπεριφορά αποτέλεσε αναγκαίο όρο ζηµίας 
(µε την έννοια ότι η ζηµία χωρίς αυτήν τη συµπεριφορά δεν θα είχε επέλθει) είναι, ως 
αναφερόµενη σε πραγµατικά περιστατικά, ανέλεγκτη ακυρωτικώς.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για ευθεία παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου αν αυτός δεν εφαρµοσθεί ενώ έπρεπε, καθώς και αν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα. Η ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου είναι 
δυνατό να έχει ως περιεχόµενο, πλην άλλων, την αιτίαση ότι η αγωγή, επί της οποίας 
έκρινε σε δεύτερο βαθµό το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη τελεσίδικη 
απόφαση, αξιολογήθηκε ως µη νόµιµη, ενώ θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο, σύµφωνα 
µε το συγκεκριµένο κανόνα του ουσιαστικού δικαίου. Στα πλαίσια αυτά κινείται και η 
νοµική αοριστία της αγωγής ή της ενστάσεως (ΚΠολ∆ 216 §1, 262 §1), που 
συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του εφαρµοστέου κανόνα, ουσιαστικού δικαίου, η 
οποία ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο 
για το σχηµατισµό της περί νοµικής επάρκειας της αγωγής ή της ενστάσεως κρίσεώς 
του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του 
δικαιώµατος ή αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της 
αγωγής ή της ενστάσεως, η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής, ελέγχεται ως 
παραβίαση από το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολ∆. Η νοµική αυτή παραδοχή τελεί υπό την 
προϋπόθεση ότι η κυριαρχική εκτίµηση του δικογράφου της αγωγής από το 
δικαστήριο της ουσίας ανταποκρίνεται στο πραγµατικό περιεχόµενο αυτής. Σε 
αντίθετη περίπτωση στοιχειοθετείται ο προβλεπόµενος από τη διάταξη του άρθρου 
559 αρ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, µε την έννοια ότι δεν λήφθηκε υπόψη 
ισχυρισµός, θεµελιωτικός του φερόµενου προς διάγνωση δικαιώµατος, ο οποίος 
διαφοροποιεί την εκτίµηση για αοριστία της αγωγής ή αντιστρόφως λήφθηκε υπόψη 
ισχυρισµός, που δικαιολογούσε την νοµική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής, ο οποίος 
δεν προτάθηκε µε το δικόγραφο αυτής. Ο νοµικός χαρακτηρισµός που δίδεται από 
τον ενάγοντα δεν δεσµεύει το δικαστήριο, το οποίο αυτεπαγγέλτως εφαρµόζει το 
νόµο, προσδίδει στα επικαλούµενα προς θεµελίωση της αγωγής πραγµατικά 
περιστατικά τον προσήκοντα νοµικό χαρακτηρισµό και υπάγει την αγωγή στον 
προσήκοντα κανόνα δικαίου, µε βάση την ιστορική βάση και το αίτηµα της αγωγής.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ.8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο, κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των διαδικαστικών εγγράφων, παρά το νόµο 
δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν ή έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στην θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. ∆εν αποτελούν όµως "πράγµατα" και 
εποµένως δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως αν δεν ληφθεί υπόψη, µεταξύ 
άλλων, η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανταγωγής ή ενστάσεως, τα 
επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, οι νοµικοί 
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ισχυρισµοί και η νοµική επιχειρηµατολογία των διαδίκων, οι αλυσιτελείς ισχυρισµοί 
που δεν θεµελιώνουν αυτοτελή ισχυρισµό, οι αποδείξεις ή τα περιστατικά που 
προκύπτουν από αυτές. ∆εν στοιχειοθετείται όµως ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν 
λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε ο ισχυρισµός για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή 
ουσιαστικό ή αν πρόκειται για ισχυρισµό µη νόµιµο και µε την έννοια αυτή δεν ασκεί 
επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 297, 298, 719, 765 επ., 772, 779 - 782, 914, 919, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
ΕµπΝ: 47 - 50, 
Νόµοι: 722/1977, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 227 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αφανής εταιρεία. Λύση και εκκαθάριση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 47 έως 50 του ΕµπΝ προκύπτει ότι η αφανής εταιρία, 
στην οποία εφαρµόζονται, εφόσον δεν αντιτίθενται στον ιδιάζοντα χαρακτήρα της, οι 
διατάξεις περί εταιριών του ΑΚ, δηλαδή τα άρθρα 741 επ. αυτού, συνιστάται ατύπως 
και δεν έχει νοµική προσωπικότητα, ούτε δική της περιουσία, διαφορετική από την 
περιουσία των εταίρων. Οι εταιρικές εισφορές, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση 
όλων των εταίρων, δεν µεταβιβάζονται στην εταιρία, αλλά χρησιµοποιούνται από τον 
εµφανή εταίρο για την πραγµατοποίηση του εταιρικού σκοπού, ο εταίρος δε αυτός 
υποχρεούται καθετί που ως διαχειριστής αποκτά στο όνοµα του να το καταστήσει 
κοινό όλων των εταίρων, κατά το λόγο της εταιρικής µερίδας του καθενός (ΑΠ 
860/2002, ΑΠ 823/2001, ΑΠ 1629/2001). Η αφανής εταιρεία λύεται για τους ίδιους 
λόγους, για τους οποίους λύεται και η αστική εταιρεία µε εφαρµογή των διατάξεων 
των άρθρων 765 επ. ΑΚ. Μεταξύ των λόγων λύσεως της εταιρίας περιλαµβάνεται και 
η καταγγελία, τακτική ή έκτακτη, που επιφέρει τα αποτελέσµατα της, έστω και αν δεν 
υπάρχει πράγµατι σπουδαίος λόγος, όπως απαιτείται από το άρθρο 766 ΑΚ. Μετά τη 
για οποιοδήποτε λόγο λύση της αφανούς εταιρίας, µπορεί να εγερθεί απευθείας η 
αγωγή για διανοµή της εταιρικής περιουσίας και να ζητηθεί από τον εµφανή εταίρο η 
επιστροφή της εισφοράς, η οποία προηγουµένως δεν µπορεί να αξιωθεί, και η 
ανάλογη µερίδα από τα κέρδη, χωρίς να είναι υποχρεωµένοι οι εταίροι να 
προσφύγουν στην εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, εκτός αν υπάρχει µεταξύ 
τους αντίθετη συµφωνία ή το δικαστήριο φρονεί ότι πρέπει να προηγηθεί η 
εκκαθάριση της (ΑΠ 339/1998). Κατά το στάδιο αυτό, το οποίο δεν αποτελεί κατά 
κυριολεξία εκκαθάριση, αλλά διακανονισµό των εταιρικών δοσοληψιών, µετά τον 
οποίο θα κριθούν οι ενοχικές αξιώσεις των αφανών εταίρων για απόδοση των 
εισφορών ή για απόληψη κερδών ή και η υποχρέωση αυτών συµµετοχής στις ζηµίες, 
εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ΑΚ για την εκκαθάριση.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 780 και 782 ΑΚ, κατά την εκκαθάριση 
πρώτα εξοφλούνται τα κοινά χρέη των εταίρων απέναντι στους τρίτους, καθώς και 
όσα υπάρχουν µεταξύ των εταίρων και κατόπιν επιστρέφονται οι εισφορές, ό,τι δε 
αποµένει µετά την εξόφληση των χρεών και την απόδοση των εισφορών διανέµεται 
στους εταίρους κατά το λόγο της µερίδας που έχει ο καθένας στα κέρδη. Βέβαια, οι 
προβλεπόµενες από τις υπόψη διατάξεις ρυθµίσεις είναι ενδοτικού δικαίου και 
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συνεπώς είναι δυνατή η, µε συµφωνία, των εταίρων, διαφορετική ρύθµιση της 
διανοµής της εταιρικής περιουσίας, αρκεί να µην εκτείνεται έως και του αποκλεισµού 
του εταίρου από την συµµετοχή του στο προϊόν της εκκαθάρισης, το οποίο 
αποτελείται από την καθαρή εταιρική περιουσία (µετά την εξόφληση των χρεών και 
την απόδοση των εισφορών) και τα κέρδη.  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, 625/2008, ΑΠ 328/2008). "Πράγµατα" υπό 
την έννοια αυτή αποτελούν και οι λόγοι εφέσεως που αφορούν τέτοιους ισχυρισµούς 
(ΑΠ 1573/06).∆εν αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος 
αναιρέσεως αν δεν ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή 
αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν 
επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση 
των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 558/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος 
αυτός της αναιρέσεως, αν το δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που 
προτάθηκε και τον απέρριψε για .οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΑΠ 
37/2008, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ 2068/2007).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
,τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της 
διατάξεως που εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την 
εφαρµογή της, 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 (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). 
Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις 
αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και 
αξιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το 
δικαστήριο προβαίνει ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι 
σαφές το αποδεικτικό πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο 
αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 1206/2008, ΑΠ 358/200, 364/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 
1490/2006). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988). Στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι 
αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 1522/2011, ΑΠ 633/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 741 επ., 765 επ., 766, 780, 782,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,  
ΕµπΝ: 47 - 50, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 360 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αφανής εταιρεία. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Παραµόρφωση περιεχόµενου εγγράφου. Στοιχεία αγωγής. Επανάληψη 
συζήτησης. 
- Κατά το άρθρο 904 εδ. α' του ΑΚ όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία από 
την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια, ενώ κατά 
το εδ. β' της ίδιας διάταξης περ. β' η υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε περίπτωση 
παροχής που δεν επακολούθησε, ώστε να µη δικαιολογείται ο πλουτισµός του λήπτη 
και η παροχή προς αυτόν του δότη να µη συνιστά νόµιµη υποχρέωσή του. Κατά την 
ως άνω διάταξη, προϋποθέσεις αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισµού είναι: α) ο 
πλουτισµός του υπόχρεου, β) η επέλευση του πλουτισµού από την περιουσία ή µε 
ζηµία του άλλου, γ) αιτιώδης συνάφεια µεταξύ πλουτισµού και ζηµίας και δ) η 
έλλειψη νόµιµης αιτίας. Η διάταξη του άρθρου 904 εδ. α' ΑΚ, ορίζει ως έννοµη 
συνέπεια της συνδροµής των πιο πάνω προϋποθέσεων, ότι ο πλουτίσας "έχει 
υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια", δηλαδή τον πλουτισµό του, και εποµένως ο 
καθορισµός του πλουτισµού ως προϋποθέσεως της αξίωσης από τη διάταξη αυτή 
προσδιορίζει το αντικείµενό της, αφού αυτό ακριβώς είναι ο πλουτισµός που 
αποκτήθηκε. Ως πλουτισµός δε νοείται κάθε βελτίωση της περιουσιακής κατάστασης 
του εναγοµένου, δηλαδή, είτε θετική επαύξηση της περιουσίας του, είτε αποθετική 
(αποφυγή ελαττώσεως της περιουσίας). Τέτοιο δε πλουτισµό συνιστά, στην 
περίπτωση αφανούς εταιρίας µε σκοπό την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου 
(ακινήτου), η χρηµατική συνεισφορά του αφανούς εταίρου προς τον εµφανή 
διαχειριστή εταίρο, ο οποίος αποκτά, υπό την ιδιότητα αυτή, το ακίνητο στο όνοµά 
του, χωρίς στη συνέχεια να µεταβιβάζει αυτό κατά κυριότητα στον αφανή εταίρο 
κατά το λόγο της εταιρικής του µερίδας, ώστε να καταστεί κι αυτός κοινωνός του 
κτηθέντος πράγµατος, µε αποτέλεσµα να επωφελείται χωρίς νόµιµη αιτία την 
συνεισφορά του αφανούς εταίρου, που δαπανήθηκε για την απόκτηση αυτού. 
Ειδικότερα, όπως συνάγεται από τα άρθρα 47-50 του ΕµπΝ, η αφανής εταιρία, η 
οποία δεν έχει δική της προσωπικότητα και δική της περιουσία, διαφορετική από την 
περιουσία των εταίρων, και αποσκοπεί πάντοτε στη διενέργεια εµπορικών πράξεων 
και επί της οποίας εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 741 επ. του ΑΚ, περί 
εταιρίας, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της (ΑΠ 
1629/2001, ΑΠ 823/2001), συνιστάται ατύπως, έστω και αν έχει σκοπό την 
επιχείρηση δικαιοπραξιών που υποβάλλονται σε ορισµένο τύπο (ΑΠ 736/1989), όπως 
είναι η αγορά και η κτήση της κυριότητας ακινήτου, για την οποία, κατά τα άρθρα 
369 και 1033 του ΑΚ, απαιτείται συµφωνία, που γίνεται µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο, και µεταγραφή. Από τις ίδιες δε διατάξεις του ΕµπΝ και από το άρθρο 758 
παρ. 2 του ΑΚ, που δεν είναι αντίθετο σ' αυτές, συνάγεται, ακόµη, ότι κάθε τι που 
αποκτά ο εµφανής εταίρος στο όνοµά του, ανήκει σε όλους τους εταίρους, κατά το 
λόγο της εταιρικής µερίδας του καθενός, ότι µε τον τρόπο αυτό δηµιουργείται από το 
νόµο δικαίωµα κοινωνίας µεταξύ τους, κατ' ιδανικά µέρη, και ότι, συνεπώς, ο 
εµφανής εταίρος είναι υποχρεωµένος, το πράγµα που απέκτησε κατά κυριότητα στο 
όνοµά του, µε την ιδιότητα αυτή, να το µεταβιβάσει, κατά κυριότητα, µε άλλη 
δικαιοπραξία, και στους άλλους αφανείς εταίρους και να το καταστήσει κοινό και σ' 
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αυτούς, κατά το λόγο της εταιρικής µερίδας τους (ΑΠ 736/1989, ΑΠ 598/1986, ΑΠ 
991/1983 ΑΠ 502/1982). Και ναι µεν η υποχρέωση αυτή του εµφανούς εταίρου 
εκβιάζεται µε την αγωγή του άρθρου 949 του ΚΠολ∆, µπορεί όµως ο αφανής εταίρος, 
στην περίπτωση που ο εµφανής (διαχειριστής εταίρος) αρνείται να προβεί στην άνω 
µεταβίβαση προς αυτόν, η οποία µπορεί να συνίσταται, κατά τις ειδικότερες 
συµφωνίες των µερών (άρθρο 361 ΑΚ), και σε µία από τις περισσότερες αυτοτελείς 
οριζόντιες ιδιοκτησίες που αναλογεί στην εταιρική του µερίδα και όλες αποκτήθηκαν 
στο όνοµα του εµφανούς διαχειριστού εταίρου, να ζητήσει επικουρικά κατά τις 
διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού την συνεισφορά του, η οποία δαπανήθηκε 
για την αγορά του οικοπέδου και την ανέγερση σ' αυτό των οριζόντιων ιδιοκτησιών, 
αφού κατά το ποσόν αυτό καθίσταται πλουσιότερος για αιτία που δεν επακολούθησε, 
η δε παροχή προς αυτόν του αφανούς εταίρου δεν συνιστά νόµιµη υποχρέωσή του, 
καθόσον ο σκοπός για τον οποίο δόθηκε δεν πραγµατοποιήθηκε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, 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 υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' 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 (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος 
πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές 
της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες 
(ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των 
αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες 
(ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη 
να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται 
µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων 
διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" 
της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 
ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν 
δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ 
ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη 
συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός 
λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 465/1988).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
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περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1987/2007). 
- Ο από το αρθρ. 20 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά περιστατικά 
προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Παραµόρφωση υπάρχει όταν το δικαστήριο κάνει διαγνωστικό λάθος (εσφαλµένη 
ανάγνωση) και αποδίδει σε ορισµένο αποδεικτικό έγγραφο, µε την έννοια των 
άρθρων 339 και 432 επ. του ΚΠολ∆, περιεχόµενο διαφορετικό από το πραγµατικό, 
όχι όµως όταν εκτιµώντας το έγγραφο ως αποδεικτικό µέσο προβαίνει στην εκτίµηση 
του περιεχοµένου του, δηλαδή σε αποδεικτική αξιολόγησή του. Η παραµόρφωση 
πρέπει να είναι προφανής και το έγγραφο να προσκοµίζεται για την απόδειξη 
ουσιώδους ισχυρισµού, το δε δικαστήριο πρέπει να µόρφωσε τη γνώµη του 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το περιεχόµενο του εγγράφου που 
παραµόρφωσε.  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ 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 λόγου έφεσης, όχι δε οι αιτιολογηµένες 
αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων 
αλλά ούτε και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 
1933/2006). Επίσης, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναίρεσης όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και τον απέρριψε ευθέως 
για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1997), αλλά και όταν το 
δικαστήριο αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα 
ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που 
τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 11/1996).  
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται 
στα άρθρα 118 ή 117, πρέπει να περιέχει: α) σαφή έκθεση των γεγονότων που 
θεµελιώνουν αυτή σύµφωνα µε το νόµο, και δικαιολογούν την άσκησή της από τον 
ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς 
και γ) ορισµένο αίτηµα. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 904 εδ. α' του Α.Κ. όποιος έγινε 
πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει 
υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια, ενώ κατά το εδ. β' της ίδιας διάταξης περ. β' η 
υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε περίπτωση παροχής που δεν επακολούθησε, ώστε 
να µη δικαιολογείται ο πλουτισµός του λήπτη και η παροχή προς αυτόν του δότη να 
µη συνιστά νόµιµη υποχρέωσή του. Κατά την ως άνω διάταξη, προϋποθέσεις αξίωσης 
αδικαιολόγητου πλουτισµού είναι: α) ο πλουτισµός του υπόχρεου, β) η επέλευση του 
πλουτισµού από την περιουσία ή µε ζηµία του άλλου, γ) αιτιώδης συνάφεια µεταξύ 
πλουτισµού και ζηµίας και δ) η έλλειψη νόµιµης αιτίας. Η διάταξη του άρθρου 904 
εδ. α' ΑΚ, ορίζει ως έννοµη συνέπεια της συνδροµής των πιο πάνω προϋποθέσεων, 
ότι ο πλουτίσας "έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια", δηλαδή τον πλουτισµό 
του, και εποµένως ο καθορισµός του πλουτισµού ως προϋποθέσεως της αξίωσης από 
τη διάταξη αυτή προσδιορίζει το αντικείµενό της, αφού αυτό ακριβώς είναι ο 
πλουτισµός που αποκτήθηκε. Ως πλουτισµός δε νοείται κάθε βελτίωση της 
περιουσιακής κατάστασης του εναγοµένου, δηλαδή, είτε θετική επαύξηση της 
περιουσίας του, είτε αποθετική (αποφυγή ελαττώσεως της περιουσίας). Τέτοιο δε 
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πλουτισµό συνιστά, στην περίπτωση αφανούς εταιρίας µε σκοπό την απόκτηση 
περιουσιακού στοιχείου (ακινήτου), η χρηµατική συνεισφορά του αφανούς εταίρου 
προς τον εµφανή διαχειριστή εταίρο, ο οποίος αποκτά, υπό την ιδιότητα αυτή, το 
ακίνητο στο όνοµά του, χωρίς στη συνέχεια να µεταβιβάζει αυτό κατά κυριότητα 
στον αφανή εταίρο κατά το λόγο της εταιρικής του µερίδας, ώστε να καταστεί κι 
αυτός κοινωνός του κτηθέντος πράγµατος, µε αποτέλεσµα να επωφελείται χωρίς 
νόµιµη αιτία την συνεισφορά του αφανούς εταίρου, που δαπανήθηκε για την 
απόκτηση αυτού, αφού κατά το ποσόν αυτό καθίσταται πλουσιότερος για αιτία που 
δεν επακολούθησε, η δε παροχή προς αυτόν του αφανούς εταίρου δεν συνιστά νόµιµη 
υποχρέωσή του, καθόσον ο σκοπός για τον οποίο δόθηκε δεν πραγµατοποιήθηκε.  
- Κατά το άρθρο 254 του ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται κατ' άρθρο 524 του ΚΠολ∆ και 
στην κατ' έφεση δίκη, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του Ν. 2915/2001, το 
δικαστήριο µπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η 
οποία έχει κηρυχθεί κερατωµένη, όταν κατά τη µελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη 
παρουσιάζονται κενά ή αµφίβολα σηµεία που χρειάζονται συµπλήρωση ή επεξήγηση. 
Η συζήτηση που επαναλαµβάνεται µε τον τρόπο αυτόν θεωρείται συνέχεια της 
προηγούµενης. Η απόφαση µνηµονεύει απαραιτήτως τα ειδικά θέµατα που αποτελούν 
αντικείµενο της συζήτησης. Εκ του λόγου ότι η επαναλαµβανόµενη συζήτηση 
θεωρείται ως συνέχεια της προηγούµενης, σε συνδυασµό και µε το ότι κατ' άρθρ. 529 
εδ. β' του ΚΠολ∆, επιτρέπεται στο Εφετείο η εξέταση νέων µαρτύρων και η 
προσκόµιση εγγράφων, παρέπεται, πλην άλλων, ότι κατά τη συζήτηση αυτή κάθε 
διάδικος µπορεί να επικαλεστεί και προσκοµίσει αποδεικτικά µέσα που δεν είχε 
προσκοµίσει και επικαλεστεί κατά τη συζήτηση που εκδόθηκε η απόφαση µε την 
οποία το δικαστήριο διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης (ΟλΑΠ 30/1997, ΑΠ 
1336/2002). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 454 ΚΠολ∆, αν προσαγόµενο 
έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, αρκεί για το παραδεκτό της προσκοµιδής 
του να υποβάλλεται και επικυρωµένη µετάφρασή αυτού.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 741 επ., 758, 904, 1033 επ.,  
ΚΠολ∆: 216, 246, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 561, 573, 949, 
ΕµπΝ: 47 - 50, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 271 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Λύση και εκκαθάριση αφανούς εταιρείας. ∆ιορισµός εκκαθαριστή από το 
δικαστήριο. Ερηµοδικία του εκκαλούντος στην Έφεση σε διαδικασία εκουσίας 
δικαιοδοσίας. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 766, 767, 777 και 778 ΑΚ σαφώς 
προκύπτει ότι, σε περίπτωση λύσεως εταιρίας µε καταγγελία, η εταιρία µετά τη λύση 
της τελεί σε καθεστώς εκκαθαρίσεως. Ο εκκαθαριστής δυνατό να ορίζεται στο ίδιο το 
καταστατικό της εταιρίας ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος ορισµός, ο εκκαθαριστής δυνατό 
να ορισθεί µε οµόφωνη απόφαση όλων των εταίρων. Αν λείπει ορισµός εκκαθαριστή 
στο καταστατικό και δε συµφωνούν οι εταίροι, τότε ο διορισµός του εκκαθαριστή 
γίνεται από το µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, κατά τη διαδικασία της 
εκουσίας δικαιοδοσίας µετά από αίτηση οιουδήποτε των εταίρων (αρθρ. 739, 741-781 
και 786 ΚΠολ∆, βλ. ΕφΑθ 7289/1995 Ελ∆νη 1996.1415, ΕφΑθ 6369/1994 ΕπισκΕ∆ 
1996.627, Βαθρακοκοίλη, ΕρνοµΑΚ 778 αριθ. 9, 10, 11 και 13, σελ. 162/163). Η 
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απόφαση που δέχεται την αίτηση και διορίζει εκκαθαριστή υπόκειται σε έφεση (βλ. 
ΕφΑθ 7289/1995 οπ.). Κατά τις διατάξεις των άρθρων 761 και 762 του ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι, την έφεση κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας έχει 
δικαίωµα να ασκήσει και ο αιτών που νίκησε, απευθύνοντάς την κατά των λοιπών 
που έλαβαν µέρος στην πρωτοβάθµια δίκη, αδιαφόρως αν αυτοί είναι αιτούντες ή 
καθ΄ ων η αίτηση ή παρεµβαίνοντες ή τρίτοι, των οποίων την κλήτευση διέταξε, κατά 
το άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολ∆, ο δικαστής (βλ. ΑΠ 868/1995 Ελ∆νη 1996.1563, ΕφΑθ 
8561/2004 Ελ∆νη 2005.870, ΕφΑθ 7177/1999 Ελ∆νη 2000.516). Ειδικώς, όµως, ως 
προς τους καθ΄ ων η αίτηση προϋπόθεση όπως µετάσχουν στην έκκλητη δίκη είτε ως 
εκκαλούντες είτε ως εφεσίβλητοι, είναι η εκ µέρους τους απόκτηση της ιδιότητας 
διαδίκου κατά την πρωτοβάθµια δίκη. Προς τούτο, απαιτείται να επιβάλλεται άµεσα ή 
έµµεσα µε διάταξη νόµου η απεύθυνση του δικογράφου της αιτήσεως κατ΄ αυτών ή 
να διετάχθη η κλήτευσή τους από το δικαστή που είναι αρµόδιος για τον ορισµό 
δικασίµου της αιτήσεως, κατ΄ άρθρο 748 παρ. 1, 3 ΚΠολ∆ (βλ. ΑΠ 868/1995 οπ, 
ΕφΑθ 2295/1998 Ελ∆νη 1998.617, ΕφΑθ 1948/1994 ΝοΒ 1995.64).  
- Επί αφανούς εταιρίας, ελλείψει εταιρικής περιουσίας, δεν είναι υποχρεωτικό το 
στάδιο της εκκαθάρισης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία των εταίρων ή αν το 
κρίνει το δικαστήριο (βλ. ΑΠ 1038/2010 Ελ∆νη 2011.779, ΕφΠατρ 146/2006 ∆ΕΕ 
2006.53).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 764 παρ. 2 του ΚΠολ∆ «αν όταν εκφωνείται η 
υπόθεση δεν εµφανισθεί κανείς διάδικος η συζήτηση µαταιώνεται. Αν κάποιος από 
τους διαδίκους εµφανισθεί, το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση κατ΄ ουσίαν». Από 
τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι επί υποθέσεως που δικάζεται κατά τη 
διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας ενώπιον του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου, η 
υπόθεση ερευνάται κατ΄ ουσίαν σε περίπτωση που απουσιάζει ο εκκαλών, αρκεί να 
παρίσταται ο εφεσίβλητος. Προς τούτο, όµως, απαιτείται ως προϋπόθεση είτε η 
συζήτηση της υποθέσεως να επισπεύδεται από τον εκκαλούντα είτε να κλητεύθηκε 
αυτός από τον εφεσίβλητο, εφόσον η συζήτηση επισπεύδεται από τον τελευταίο. Η ως 
άνω ρύθµιση ως ειδική κατισχύει της γενικής ρύθµισης του άρθρου 524 παρ. 3 του 
ΚΠολ∆, -κατά την οποία «σε περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος η έφεση 
απορρίπτεται- σύµφωνα, µε τη διάταξη του άρθρου 741του ιδίου Κώδικος που 
περιέχει σχετική πρόβλεψη. (βλ. ΕφΑθ 3057/2009 Ελ∆νη 2009.1454, ΕφΑθ 
4313/1995 Ελ∆νη 1997.930, ΕφΑθ 3503/1991 Ελ∆νη 1994.445, Βαθρακοκοίλη Ερµ. 
ΚΠολ∆ 764 αριθ. 5).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 766, 767, 777, 778,  
ΚΠολ∆: 524, 739, 741 - 781, 761, 762, 764, 786, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 522 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αφανής εταιρεία. Λύση µε καταγγελία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αδίκαστη 
αίτηση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 47-50 του Εµπ.Ν προκύπτει ότι στην αφανή εταιρία, 
η οποία δεν έχει νοµική προσωπικότητα, εφαρµόζονται οι περί εταιριών διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα, δηλαδή τα άρθρα 741 επ. αυτού, στο µέτρο που δεν αντίκεινται 
στον ιδιάζοντα χαρακτήρα της (ΑΠ 885/2001). Έτσι από τις διατάξεις του άρθρου 
767 ΑΚ που αναφέρονται στη λύση µε καταγγελία της εταιρίας που έχει αόριστη τη 
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διάρκεια συνάγεται ότι η εν λόγω εταιρία λύεται οποτεδήποτε µε καταγγελία 
οποιουδήποτε εταίρου ανεξάρτητα από τη συνδροµή ή όχι σπουδαίου λόγου (ΑΠ 
1776/2006).Θεωρείται δε ότι λύθηκε η εταιρεία αυτή αφότου η καταγγελία, ως 
µονοµερής δικαιοπραξία, περιέλθει προς όλους τους εταίρους και αποκτήσει έτσι 
νοµική ενέργεια (άρθρο 167 ΑΚ). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθµός 8 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και όταν το 
∆ικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής πράγµατα 
είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί οι οποίοι παραδεκτώς προτεινόµενοι στηρίζουν 
αυτοτελή αίτηση ή ανταίτηση των διαδίκων. Υπό την έννοια αυτή "πράγµατα 
αποτελούν και οι λόγοι έφεσης το περιεχόµενο των οποίων ασκούσε ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης και των οποίων η λήψη υπόψη και παραδοχή θα είχε 
ως συνέπεια την κατά το άρθρο 535 παρ.1 ΚΠολ∆ εξαφάνιση της εκκαλουµένης 
αποφάσεως. Ωστόσο ο λόγος αυτός δεν ιδρύεται και γι' αυτό είναι αβάσιµος, αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη του το σχετικό λόγο εφέσεως και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΑΠ 521/2011, ΑΠ 1524/2007). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 9 περ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως "αίτηση", κατά την έννοια 
της διάταξης αυτής, νοείται κάθε αυτοτελής αίτηση των διαδίκων, µε την οποία 
ζητείται η παροχή έννοµης προστασίας, υπό οποιαδήποτε νόµιµη µορφή αυτής, που 
δηµιουργεί αντίστοιχη εκκρεµότητα δίκης. Τέτοια αίτηση είναι και αυτή µε την οποία 
ο διάδικος ζητεί τη διενέργεια διαδικαστικής πράξης, που είναι υποχρεωτική για το 
δικαστήριο. Ο λόγος συνεπώς δεν ιδρύεται όταν η αιτούµενη διαδικαστική πράξη 
εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια (ΑΠ 40/2008). Εξάλλου, κατά µε, την παρ. 1 
του άρθρου 368, το δικαστήριο µπορεί να ορίσει έναν ή περισσότερους 
πραγµατογνώµονες, αν κρίνει ότι πρόκειται για ζητήµατα που απαιτούν για να γίνουν 
αντιληπτά ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, κατά δε την παρ. 2 του ίδιου πιο πάνω 
άρθρου, το δικαστήριο οφείλει να διορίσει πραγµατογνώµονες αν το ζητήσει κάποιος 
διάδικος και κρίνει πως χρειάζονται ειδικές (ιδιάζουσες) γνώσεις επιστήµης ή τέχνης. 
Από το συνδυασµό των αµέσως πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι η συµπλήρωση 
των αποδείξεων µε τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης εναπόκειται στην κυριαρχική 
και µη ελεγχόµενη αναιρετικά κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο ελεύθερα 
εκτιµά την ανάγκη της χρησιµοποίησης του αποδεικτικού αυτού µέσου, µε εξαίρεση 
την περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους διαδίκους ζητήσει τη διεξαγωγή 
πραγµατογνωµοσύνης και το δικαστήριο κρίνει ότι χρειάζονται όχι απλώς "ειδικές", 
αλλά "ιδιάζουσες" γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, οπότε οφείλει να διορίσει 
πραγµατογνώµονα ή πραγµατογνώµονες. Αν όµως έχει διαταχθεί και διενεργηθεί 
πραγµατογνωµοσύνη στον πρώτο βαθµό το Εφετείο οφείλει να διατάξει τη διενέργεια 
νέας πραγµατογνωµοσύνης µόνο όταν α) το ζητήσει κάποιος από τους διαδίκους, β) 
κρίνει ότι πρόκειται για ζήτηµα που απαιτεί για να γίνει αντιληπτό, ιδιάζουσες 
γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, και γ) δέχεται ότι η διενεργηθείσα πραγµατογνωµοσύνη 
είναι ατελής ή ασαφής. Αν λείπει µία από τις τελευταίες δύο προϋποθέσεις, τότε η 
διενέργεια νέας πραγµατογνωµοσύνης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
δικαστηρίου της ουσίας και κατά συνέπεια η µη λήψη υπόψη ισχυρισµού του 
διαδίκου για ανάγκη νέας πραγµατογνωµοσύνης ή η απόρριψη ρητά ή σιωπηρά 
σχετικού αιτήµατος αυτού, δεν ιδρύει κανένα από τους προβλεπόµενους στο άρθρο 
559 ΚΠολ∆ λόγους αναίρεσης. Ο δεύτερος, εποµένως, λόγος αναίρεσης, µε τον οποίο 
ο αναιρεσείων προβάλλει την από τον αριθµό 9 περ. γ1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
πληµµέλεια, ότι το Εφετείο, µε την προσβαλλόµενη απόφαση, απέρριψε την 
υποβληθείσα ενώπιον του αίτηση για διενέργεια νέας πραγµατογνωµοσύνης, είναι 
απορριπτέος ως αβάσιµος διότι, από την επισκόπηση της εν λόγω απόφασης 
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προκύπτει ότι το Εφετείο δεν έκρινε ότι η διενεργηθείσα πραγµατογνωµοσύνη είναι 
ατελής ή ασαφής ούτε δέχτηκε ότι πρόκειται για ζήτηµα που για να γίνει αντιληπτό 
απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήµης ή τέχνης. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται αναιρετικός λόγος, αν παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται µε το να µην 
εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή µε το να 
εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, ή µε το να εφαρµοσθεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 167, 767, 
ΚΠολ∆: 250, 368, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 
ΕµπΝ: 47 - 50, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 749 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αφανής εταιρεία. Λύση µε καταγγελία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η αφανής εταιρία είναι η προσωπική εταιρία χωρίς νοµική προσωπικότητα και 
εταιρική περιουσία, µε απουσία ανάπτυξης του εταιρικού δεσµού προς τα έξω, στην 
οποία ο µεταξύ των εταίρων εταιρικός δεσµός καταλαµβάνει τις προς τα έσω σχέσεις 
των εταίρων. Ειδικότερα, οι αφανείς εταίροι µετέχουν µόνον ενοχικά στα 
αποτελέσµατα της δραστηριότητας του εµφανούς και όχι ως κοινωνοί των 
δικαιωµάτων και συνοφειλέτες των υποχρεώσεων που δηµιουργεί η δράση του 
εµφανούς, συµµετέχοντας µόνο στη κατανοµή των κερδών και των ζηµιών που 
προκύπτουν από τη δράση του εµφανούς, ενώ προς τα έξω εµφανίζεται ένας εταίρος 
(ή περισσότεροι), που ονοµάζεται εµφανής, προς διάκριση από τους αφανείς, ο 
οποίος αναπτύσσει δραστηριότητα έναντι των τρίτων στο δικό του όνοµα. Επίσης, 
από τις διατάξεις των άρθρων 47 - 50 ΕµπΝ προκύπτει, ότι στην αφανή εταιρία, που 
δεν έχει νοµική προσωπικότητα, εφαρµόζονται, εφόσον δεν αντιτίθενται στον 
ιδιάζοντα χαρακτήρα της, οι διατάξεις περί εταιριών του Αστικού Κώδικα, δηλαδή τα 
άρθρα 741 επ. αυτού. Η αφανής εταιρία λύεται για τους ίδιους λόγους, για τους 
οποίους λύεται και η αστική εταιρία µε εφαρµογή των άρθρων 765 επ. ΑΚ. Στους 
λόγους λύσεως της εταιρίας περιλαµβάνεται και η καταγγελία, που επιφέρει τα 
αποτελέσµατά της, έστω και αν δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος (άρθρ. 766 ΑΚ). Η 
άκαιρη λύση από τον καταγγέλλοντα έχει ως µόνη συνέπεια την υποχρέωσή του προς 
αποζηµίωση των λοιπών, για τη ζηµιά που επήλθε σε αυτούς από την άκαιρη 
καταγγελία, σε περίπτωση ανυπαρξίας σπουδαίου λόγου. Μετά τη λύση της αφανούς 
εταιρίας δεν απαιτείται να επακολουθήσει υποχρεωτικά στάδιο εκκαθαρίσεως, διότι 
δεν υπάρχει εταιρική περιουσία, εφόσον ο εµφανής εταίρος εµπορεύεται ατοµικά 
έναντι των τρίτων, µε αποτέλεσµα να είναι παραδεκτή η άσκηση αγωγής εκ µέρους 
του αφανούς εταίρου, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 779 έως 
782 ΑΚ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 719 ΑΚ, κατά του εµφανούς εταίρου προς 
απόδοση σ' αυτόν της ανήκουσας στον ίδιο µερίδας από τα εταιρικά κέρδη, καθώς και 
της εισφοράς του, χωρίς να προηγηθεί εκκαθάριση, εκτός αν έχει συµφωνηθεί το 
αντίθετο µεταξύ των εταίρων (άρθρ. 361 ΑΚ) ή αν το δικαστήριο κρίνει ότι είναι 
απαραίτητη η εκκαθάριση, διότι από την παράλειψή της επέρχεται σύγχυση (ΑΠ 
362/2008, 393/2006, 860/2002).  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 8 περ. α' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, 
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. Έτσι, δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως, αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη πράγµατα ουσιώδη για την έκβαση της δίκης που δεν προτάθηκαν, 
ανιχνευόµενα δε στα δικόγραφα δεν µπορούσαν να ληφθούν υπόψη, γιατί δεν 
αφορούσαν τη δηµόσια τάξη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 719, 741 επ., 765 επ., 766, 779 - 782,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
ΕµπΝ: 47 - 50, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 208 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ευθύνη διαχειριστή Εταιρείας 
Περιορισµένης Ευθύνης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 71, 297, 914, 
ΚΠολ∆: 1047, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2011, σελίδα 554, σχολιασµός  
 
Εταιρείες - Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 216 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης. Λύση και εκκαθάριση. Ικανότητα διαδίκου. 
∆άνειο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 62 εδ.α ΚΠολ∆ όποιος έχει την ικανότητα να είναι 
υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. 
Η ικανότητα αυτή αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης και εξετάζεται σε 
κάθε στάση της δίκης και αυτεπαγγέλτως (άρθρο 72 ΚΠολ∆). Εξάλλου από το 
συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 72 ΑΚ, 18 ΕµπΝ, 46 και 47, Ν. 3190/1955, 
62 και 286 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι η λύση του νοµικού προσώπου της εταιρείας 
περιορισµένης ευθύνης δεν θίγει την ικανότητά της να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων 
και υποχρεώσεων, συνεπώς και την ικανότητα διεξαγωγής των δικών της ούτε καν 
επιφέρει βίαιη διακοπή της δίκης, διότι και µετά τη λύση της η νοµική 
προσωπικότητα της εταιρείας λογίζεται υφισταµένη, εφόσον τούτο απαιτείται για τις 
ανάγκες και προς το σκοπό της εκκαθαρίσεως. Εφεξής η εταιρεία εκπροσωπείται από 
τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι οι ίδιοι οι εταίροι, αν δεν διορίστηκαν 
εκκαθαριστές µε συµφωνία των εταίρων ή από το δικαστήριο. Το στάδιο της 
εκκαθαρίσεως δεν µπορεί να αποκλεισθεί µε ρήτρα του καταστατικού ή µε απόφαση 
των εταίρων αλλά ακολουθεί υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως τη λύση της εταιρείας. 
Ακόµη και µετά τη λήξη των εργασιών της εκκαθαρίσεως, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει 
κάποια εκκρεµότητα, όπως απαίτηση ή χρέος της εταιρείας, επαναλαµβάνονται και 
πάλι οι εργασίες της εκκαθαρίσεως και συνεχίζεται η εκπροσώπηση της λυθείσης 
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εταιρείας από τους εκκαθαριστές. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν είναι 
υποχρεωτικό ούτε προκύπτει ακυρότητα, αν δεν τεθεί µετά την επωνυµία της 
εταιρείας η µνεία ότι τελεί υπό εκκαθάριση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ: "Με τη σύµβαση του δανείου ο ένας από 
τους συµβαλλοµένους µεταβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα χρήµατα ή άλλα 
αντικαταστατά πράγµατα, και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγµατα της 
ίδιας ποιότητας και ποσότητας".  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 72, 806, 
ΚΠολ∆: 62, 286, 562,  
ΕµπΝ: 18,  
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 46, 47,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 736 
 
Εταιρείες - Ετερόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1647 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιορισµός εκκαθαριστών σε ετερόρρυθµη εταιρεία. ∆εκτή η έφεση. 
- Η αντικατάσταση των εκκαθαριστών από τον πρώτο των αιτούντων, αρχικό εταίρο, 
δεν παρέχει εχέγγυα για την οµαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εργασιών της 
εκκαθαρίσεως και είναι πολύ πιθανόν να εγείρει υπόνοιες µεροληψίας και δυσπιστίας 
από τον συνέταιρό του, εξαιτίας των διαφωνιών και εντάσεων που υφίσταται στις 
µεταξύ τους σχέσεις, µε αποτέλεσµα τη διαιώνιση της υπάρχουσας καταστάσεως και 
την παρέλκυση των εργασιών της εκκαθαρίσεως.  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Μετασχηµατισµός - Συγχωνεύσεις εταιρειών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 702 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συγχώνευση ανωνύµων εταιριών. Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αναίρεσης. 
- Στην περίπτωση συγχώνευσης ανωνύµων εταιριών, που επέρχεται είτε µε τη 
σύσταση νέας εταιρίας, είτε µε απορρόφηση, είτε µε εξαγορά της µιας από την άλλη, 
ορίζει το άρθρο 75 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 Π∆ 
498/1987, ότι: "1. Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της 
εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, 
επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καµία άλλη διατύπωση... τα ακόλουθα 
αποτελέσµατα: α) η απορροφούσα εταιρία υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ή των απορροφούµενων εταιριών και η 
µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή ... γ) οι απορροφούµενες 
εταιρίες παύουν να υπάρχουν ... 2) Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από 
την απορροφούσα εταιρία ή κατ' αυτής, χωρίς καµία ειδικότερη διατύπωση από 
µέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία 
διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της". Η έννοια 
της, κατά τα άνω συγχώνευσης είναι, ότι µε αυτή, η συγχωνευόµενη εταιρία παύει να 
υφίσταται χωρίς να µεσολαβήσει εκκαθάριση, εξαφανιζόµενη ως υποκείµενο 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και ότι η νέα εταιρία, ως διάδοχος των δικαιωµάτων 
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και υποχρεώσεων συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες (πρβλ. ΟλΑΠ 12/1999, ΑΠ. 
1043/2006).  
- Κατά δε το άρθρο 556 παρ. 1 ΚΠολ∆ δικαίωµα αναίρεσης έχουν, εφόσον νικήθηκαν 
στη δίκη που εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, µεταξύ άλλων και ο ενάγων, ο 
εφεσίβλητος, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι αυτών, εφόσον απέκτησαν την 
ιδιότητα αυτή µετά την άσκηση της αγωγής. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 577 παρ. 1 και 2 του ΚΠολ∆ αν η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόµιµα ή αν λείπει 
κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος που εξετάζει πρώτα το 
παραδεκτό της, την απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 556, 577,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 75, 
Π∆: 498/1987, άρθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λαµίας 
Αριθµός απόφασης: 94 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εικονικότητα. Εικονική τροποποίηση καταστατικού οµόρρυθµης εταιρείας. Νέοι 
ισχυρισµοί ύστερα από ερηµοδικία στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 138 παρ. 1 του ΑΚ "δήλωση βούλησης που δεν έγινε 
στα σοβαρά παρά µόνο φαινοµενικά (εικονική) είναι άκυρη", κατά τη διάταξη του 
άρθρου 139 του ίδιου Κώδικα "η εικονικότητα δεν βλάπτει εκείνον που 
συναλλάχθηκε αγνοώντας την". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, εικονική είναι 
η δήλωση βούλησης, η οποία σε γνώση του δηλούντος δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα. Σκοπός της εν λόγω δήλωσης είναι να δηµιουργηθεί στους άλλους η 
εντύπωση µεταβολής της νοµικής κατάστασης, χωρίς να υπάρχει στο δηλούντα 
πρόθεση τέτοιας πραγµατικής µεταβολής. Εικονική µπορεί να είναι η δήλωση 
βούλησης, όχι µόνο σε µονοµερή δικαιοπραξία, αλλά και σε σύµβαση. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση ουσιώδες στοιχείο είναι η γνώση και συµφωνία όλων των 
κατά το χρόνο κατάρτισης της συµβαλλοµένων για το ότι η σύµβαση που συνάφθηκε 
είναι εικονική και δεν παράγει έννοµες συνέπειες (ΑΠ 633/2006 Ελ∆νη 47.1025, ΑΠ 
483/2005 Ελ∆νη 46.1430, ΑΠ 1247/2003 Ελ∆νη 46.424, ΑΠ 1162/2000 Ελ∆νη 
42.1296, ΑΠ 874/1996 Ελ∆νη 38.809, ΕφΑθ 2439/2008 Ελ∆νη 2009.214). Εξάλλου, 
η έννοια της εικονικότητας είναι ορισµένη αφεαυτής και δεν απαιτείται, για την 
πληρότητα του ισχυρισµού περί εικονικότητας ορισµένης δικαιοπραξίας, αντιστοίχως 
δε και για την πληρότητα της αιτιολογίας της δικαστικής απόφασης που καταφάσκει 
την εικονικότητα, να περιέχεται και το στοιχείο ότι όλοι οι συµβαλλόµενοι ήσαν εν 
γνώσει της εικονικότητας κατά το χρόνο της κατάρτισης της δικαιοπραξίας, αφού 
αυτό, ως σύµφυτο µε την έννοια της εικονικότητας, θεωρείται αυτονόητο ως 
συντρέχον (ΑΠ 1659/2006 Ελ∆νη 2007.799, ΑΠ 1169/2003 Ελ∆νη 2005.425, ΑΠ 
874/1996, ΑΠ 517/1980).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 528 ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 4 
του Ν. 2915/2001 "αν ασκηθεί έφεση από διάδικο που δικάστηκε σαν να ήταν παρών, 
η εκκαλούµενη απόφαση εξαφανίζεται µέσα στα όρια που καθορίζονται από την 
έφεση και τους προσθέτους λόγους και ο εκκαλών δικαιούται να προβάλλει όλους 
τους ισχυρισµούς που µπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως". Από τη διάταξη αυτή, 
προκύπτει ότι αν ασκηθεί έφεση κατά ερήµην απόφασης, η οποία λειτουργεί ως 
υποκατάστατο αναιτιολόγητης ανακοπής ερηµοδικίας, εξαφανίζεται η εκκαλούµενη 
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απόφαση µέσα στα όρια του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της έφεσης, χωρίς 
έρευνα των λόγων της έφεσης (AΠ 1906/2008) και ο εκκαλών δικαιούται να 
προβάλει (µε το δικόγραφο της εφέσεως και τις προτάσεις του) όλους τους 
ισχυρισµούς που µπορούσε να προβάλει και πρωτοδίκως. Του παρέχεται δηλαδή η 
ευκαιρία, δεδοµένου ότι δεν εµφανίστηκε στο ακροατήριο του πρωτοβαθµίου 
δικαστηρίου, αλλά δικάστηκε ως εάν ήταν παρών, όπως, εντός των ορίων του 
µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της εφέσεως, ακουστεί και προβάλει στο εφετείο 
όσους ισχυρισµούς µπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως επανορθώνοντας µε την 
έφεση τις συνέπειες που η απουσία του ενδεχοµένως, επέφερε, (βλ. αιτιολογική 
έκθεση του Ν. 2915/2001 II Β 12 στον ΚΝοΒ 2001/1329). Εποµένως, για την 
εξαφάνιση της πρωτοδίκου αποφάσεως, εφόσον αυτή εκδόθηκε σαν να ήταν παρών ο 
διάδικος, δεν απαιτείται να ευδοκιµήσει προηγουµένως κάποιος λόγος της εφέσεως, 
αλλά αρκεί η τυπική παραδοχή της, καθόσον αυτή έχει τα αποτελέσµατα της 
καταργηθείσας αναιτιολόγητης ανακοπής (ΑΠ 829/2008, ΑΠ 866/2008, ΑΠ 
884/2007, ΑΠ 1015/2005 Ελ∆νη 45.1100).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 
ΚΠολ∆: 528, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1127 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. ∆ιανοµή κερδών. Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 762 και 763 του ΑΚ, που εφαρµόζονται και 
στην οµόρρυθµη εταιρία (άρθρο 18 του ΕµπΝ), κάθε εταίρος έχει δικαίωµα 
συµµετοχής στα κέρδη της εταιρίας ανάλογα µε την εταιρική του µερίδα. Όταν η 
εταιρία έχει διάρκεια µεγαλύτερη από ένα έτος και δεν ορίζεται διαφορετικά από την 
εταιρική σύµβαση, ο λογαριασµός κλείνεται και τα κέρδη διανέµονται στους εταίρους 
στο τέλος κάθε έτους. Ως κέρδος, κατά την έννοια του νόµου, νοείται το καθαρό 
προϊόν που αποµένει µετά την αφαίρεση των εξόδων (ΑΠ 581/2004 ΕπισκΕ∆ 
2004.761).  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 18, 22 και 28 του ΕµπΝ, 920 του 
ΚΠολ∆, 72, 759, 777 εδ. α' , 780 εδ. α' , 781 εδ. α', 782 του ΑΚ, προκύπτει ότι η 
οµόρρυθµη εταιρία µετά τη λύση της περιέρχεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικά σε 
εκκαθάριση, κατά το στάδιο της οποίας το νοµικό πρόσωπο αυτής εξακολουθεί να 
υπάρχει για τον σκοπό και τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση αποσκοπεί 
στην περάτωση των νοµικών σχέσεων που προήλθαν από τη σύσταση και τη 
λειτουργία της εταιρίας και ήταν εκκρεµείς κατά τον χρόνο της λύσης της. Οι σχέσεις 
αυτές ανάγονται α) είτε σε σχέσεις µεταξύ της εταιρίας και των τρίτων, στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οι εξωεταιρικές σχέσεις µεταξύ της εταιρίας και των εταίρων, β) 
είτε σε σχέσεις από την εταιρική σύµβαση µεταξύ των εταίρων ή µεταξύ των εταίρων 
και της εταιρίας και γ) είτε σε σχέσεις µεταξύ των εταίρων ως προς το καθαρό προϊόν 
της εκκαθάρισης, δηλαδή την ενεργητική εταιρική περιουσία που αποµένει µετά την 
εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων. 
Ειδικότερα, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης γίνεται η ρευστοποίηση του 
ενεργητικού, η διαπίστωση και εξόφληση η διαπίστωση και εξόφληση των χρεών, η 
απόδοση των εισφορών και η διανοµή µεταξύ των εταίρων του καθαρού ενεργητικού 
της εταιρικής περιουσίας, που τυχόν αποµένει µετά την εξόφληση των εταιρικών 
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χρεών και την απόδοση των εισφορών. Το στάδιο της εκκαθάρισης οµόρρυθµης 
εταιρίας, δεν παύει πριν εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις αυτής και, εάν, µετά τη 
λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης, διαπιστωθεί η ύπαρξη εταιρικής απαίτησης ή 
εταιρικού χρέους, τότε επαναλαµβάνονται οι εργασίες εκκαθάρισης και συνεχίζεται η 
εκπροσώπηση της εταιρίας από τον εκκαθαριστή (ΑΠ 120/1998 Ελ∆νη 39.570, ΑΠ 
1410/1996 Ελ∆νη 38.1107, ΑΠ 46/1986 ΕπισκΕ∆ ΛΖ.614). 
Από τις ανωτέρω διατάξεις και, κυρίως, από τη διάταξη του άρθρου 780 εδ. α' του 
ΑΚ, σύµφωνα µε την οποία, κατά την εκκαθάριση εξοφλούνται πρώτα τα κοινά χρέη 
των εταίρων απέναντι σε τρίτους, καθώς και όσα υπάρχουν µεταξύ των εταίρων και 
κατόπιν επιστρέφονται οι εισφορές, συνάγεται ότι ο εκκαθαριστής πριν αποδοθούν οι 
εισφορές διαπιστώνει και εξοφλεί τα χρέη που υπάρχουν µεταξύ των εταίρων και 
προέρχονται από την εταιρική σχέση (ΕφΑθ 8031/2002, Ελ∆νη 46.257). Έτσι, οι 
σχετικές αξιώσεις του εταίρου κατά της εταιρίας ή των λοιπών εταίρων από την 
εταιρική σχέση, αποτελούν κονδύλια και ελέγχονται ως κονδύλια του λογαριασµού 
της εκκαθάρισης, προκειµένου να κριθεί αν και ποιο ποσό δικαιούται να λάβει κάθε 
ένας εταίρος κατά τη διανοµή και δεν µπορούν να ασκηθούν αυτοτελώς κατά το 
στάδιο της εκκαθάρισης (ΕφΘεσ 199/2008 ΕπισκΕ∆ 2008.589). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 72, 759, 762, 763, 777, 780, 781, 782,  
ΕµπΝ: 18, 22, 28,  
ΚΠολ∆: 920,  
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2011, σελίδα 1030 * ΕπισκΕ∆ 2011, σελίδα 840 * Αρµ 2012, 
σελίδα 1123, σχολιασµός ∆ηµήτριος Π. Χατζηµιχαήλ  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 542 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Με την πάροδο πενταετίας από την αποχώρηση του 
οµόρρυθµου εταίρου από την εταιρία παραγράφονται οι κατά του εταίρου απαιτήσεις 
τρίτων. 
- Από το άρθρο 64 του ΕµπΝ, που ορίζει ότι κάθε αγωγή κατά συνεταίρων µη 
εκκαθαριστών κ.λπ παραγράφεται πέντε έτη µετά τη διάλυση της εταιρείας αν µετά 
την εκπλήρωση των οριζόµενων διατυπώσεων δηµοσιότητας η παραγραφή δεν 
διεκόπη ως προς αυτούς "δια δικαστικής τινος καταδιώξεως", σε συνδυασµό µε τα 
άρθρα 22 του ΕµπΝ, 268, 486 του ΑΚ, 17, 29 του ΕισΝΑΚ και 329 και 920 του 
ΚΠολ∆, προκύπτει ότι η νοµική θέση του οµορρύθµου εταίρου χειραφετείται από τη 
σχέση του προς την εταιρεία για τα χρέη της τελευταίας που προσδιορίζεται γενικώς 
στο άρθρο 22 του ΕµπΝ, ειδικά δε ως προς την διακοπή της παραγραφής 
καθιερώνεται η αρχή της υποκειµενικής ενέργειας, αφού και όπως προαναφέρθηκε 
κατά τη ρηθείσα διάταξη του άρθρου 64 του ΕµπΝ η παραγραφή υπέρ των εταίρων 
ισχύει "αν δεν διεκόπη ως προς αυτούς δια δικαστικής τινος καταδιώξεως". Τούτο 
σηµαίνει ότι µε την πάροδο πενταετίας από την αποχώρηση του οµόρρυθµου εταίρου 
από την εταιρία παραγράφονται οι κατά του εταίρου απαιτήσεις τρίτων, χωρίς δε τη 
συνδροµή κάποιου λόγου διακοπής ή αναστολής της παραγραφής στο πρόσωπό του 
δεν διακόπτεται η ειδική αυτή παραγραφή του άρθρου 64 του ΕµπΝ, έστω και αν ο 
λόγος αυτός συντρέξει στο πρόσωπο της εταιρείας πράγµα που ισχύει, ενόψει της 
ειδικής αυτής ρύθµισης του άρθρου 64 του ΕµπΝ και του σκοπού της, που συνιστάται 
στην ταχεία εκκαθάριση των εταιρικών χρεών και τον µετριασµό της αυστηρότητας 
της αρχής της απεριόριστης και εις ολόκληρον ευθύνης των οµορρύθµων εταίρων 
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(ΟλΑΠ 889/1983), και για τις απαιτήσεις του δηµοσίου κατά της οµόρρυθµης 
εταιρείας (και ΑΠ 82/1986).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 268, 486, 
ΕισΝΑΚ: 17, 29,  
ΚΠολ∆: 329, 920, 
ΕµπΝ: 22, 64, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 304 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Λύση και εκκαθάριση.Μπορεί να υπαχθεί στη διαιτησία ο 
διορισµός και η ένεκα σπουδαίου λόγου αντικατάσταση του εκκαθαριστή ή των 
εκκαθαριστών µιας εταιρίας που λύθηκε. Πέρας εκκαθάρισης της οµόρρυθµης 
εταιρείας. Προσύµφωνο και καταδίκη σε δήλωση βούλησης. 
- Κατ΄ άρθρο 777 ΑΚ η εταιρία λογίζεται ότι εξακολουθεί και µετά τη λύση της, 
εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες και ο σκοπός της εκκαθάρισης. Κατά δε το επόµενο 
άρθρο 778, αφού λυθεί η εταιρία η εκκαθάριση, αν δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο, 
ενεργείται από όλους τους εταίρους µαζί ή από εκκαθαριστή, που έχει διοριστεί µε 
οµόφωνη απόφαση όλων. Σε περίπτωση διαφωνίας ο εκκαθαριστής διορίζεται ή 
αντικαθίσταται από το δικαστήριο µε αίτηση ενός από τους εταίρους και η 
αντικατάσταση γίνεται µόνο για σπουδαίους λόγους. Το αυτό ως προς την 
αντικατάσταση των εκκαθαριστών ορίζει και το άρθρο 786 παρ. 3 ΚΠολ∆. Εξάλλου, 
κατ΄ άρθρον 867 ΚΠολ∆, κάθε ιδιωτικού δικαίου διαφορά, µε εξαίρεση τις εργατικές 
του άρθρου 663, µπορεί να υπαχθεί στη διαιτησία µε συµφωνία αν εκείνοι που τη 
συνοµολογούν έχουν την εξουσία να διαθέτουν ελεύθερα το αντικείµενο της 
διαφοράς. Από το συνδυασµό των ως άνω διατάξεων σαφώς συνάγεται ότι µπορεί να 
υπαχθεί στη διαιτησία ο διορισµός και η ένεκα σπουδαίου λόγου αντικατάσταση του 
εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών µιας εταιρίας που λύθηκε, οπότε δεν έχουν 
εφαρµογή οι ως άνω διατάξεις για διορισµό ή αντικατάσταση του εκκαθαριστή από 
το δικαστήριο (βλ. ΑΠ 407/1990 Ελ∆νη 32.113, ΑΠ 441/1982 ΝοΒ 1983.46, 
ΕφΑθ9096/2000 Ελ∆νη 2002.493).  
- Όπως γίνεται δεκτό, η περαίωση της εκκαθάρισης της οµόρρυθµης εταιρίας 
συντελείται µε την απόσβεση όλων των σχέσεων που δηµιουργήθηκαν από τη 
δραστηριότητα της εταιρίας, έτσι ώστε τόσο η νοµική προσωπικότητα όσο και η 
εταιρική σχέση να µην εξυπηρετούν πλέον κανένα σκοπό και ως εκ τούτου να έχει 
εκλείψει κάθε ουσιαστική ανάγκη υπόστασης του νοµικού προσώπου της εταιρίας 
(βλ. ΕφΑθ 12528/1990 ΕΕµπ∆1992.64, Χρ. Μαστροκώστα, Η εκκαθάριση της 
οµόρρυθµης εταιρίας, σελ. 66 επ.).  
- Κατά το άρθρο 166 ΑΚ, καταρτισµένη σύµβαση αποτελεί και το προσύµφωνο, το 
οποίο έχει κατά κανόνα το χαρακτήρα αµφοτεροβαρούς συµβάσεως και δηµιουργεί 
τέλεια ενοχή, δηλαδή γεννιούνται υποχρεώσεις και των δύο µερών προς σύναψη της 
κύριας συµβάσεως. Οι υποχρεώσεις δε αυτές είναι αγώγιµες και καθένας από τους 
συµβαλλόµενους δικαιούται να εγείρει αγωγή µε αίτηµα την κατά το άρθρο 949 
ΚΠολ∆ καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (βλ. ΑΠ 1728/2008, ΑΠ 786/1982 ΝοΒ 
31.671, ΕφΑθ 3359/1990 Ελ∆νη 31.1535). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 166, 777, 778,  
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ΚΠολ∆: 786, 867, 949, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 139 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσωπική κράτηση οµορρύθµου εταίρου µετά την κήρυξη πτώχευσης της 
εταιρείας. 
- Από τα άρθρα 530, 534, 637 ΕµπΝ, που εφαρµόζονται στην προκειµένη περίπτωση, 
σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 182 του Ν. 3588/2007 "Πτωχευτικός 
Κώδικας" καθώς και από τη διάταξη του άρθρου 69 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι δεν 
υπάρχει κώλυµα να ζητηθεί η προσωπική κράτηση του πτωχεύσαντος µετά την 
πτώχευση του και να διαταχθεί η κράτηση του, η οποία όµως δεν θα δύναται να 
εκτελεστεί κατά την διάρκεια της πτωχεύσεως, καθόσον κατά την διάρκεια αυτής 
αναστέλλονται οι ατοµικές διώξεις των πιστωτών κατά του πτωχού, αλλά εκτελείται 
µόνο µετά την ανάκληση της πτωχεύσεως ή την παύση των εργασιών αυτής και 
εφόσον ο πτωχεύσας δεν κηρυχθεί συγγνωστός και τούτο διότι δεν περιλαµβάνεται η 
δίκη αυτή στην κατηγορία των δικών που αφορούν την πτωχευτική περιουσία και τα 
µέτρα εκτελέσεως επ αυτής, κατά τις οποίες µόνο ο σύνδικος ως ενάγων ή 
εναγόµενος µπορεί να παρίσταται, για τον λόγο ότι η δίκη περί προσωπικής 
κρατήσεως ανάγεται προέχοντος στην προσωπική γενικώς κατάσταση του πτωχού και 
τα ατοµικά δικαιώµατα όπως είναι και η προσωπική κράτηση (ΕφΘεσ 618/2009, 
Εφ∆ωδ 276/2006 δηµοσίευση Νόµος, ΕφΑθ 9578/1991 Ελ∆νη 35.463, ΕφΑθ 
3755/1990 Ελ∆νη 32.183, ΕφΑθ 3366/1990 Ελ∆νη 31.1516, ΕφΑθ 11838/1987 
Ελ∆νη 31.981, ΕφΑθ 7917/1986 Ελ∆νη 28.859). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 69, 1047, 
ΕµπΝ: 530, 534, 637, 
ΠτωχΚωδ: 182, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταναλωτές - Ευθύνη παραγωγού από ελαττωµατικά προϊόντα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 733 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ευθύνη παραγωγού από ελαττωµατικά προϊόντα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 4 στοιχείο α' , 6 παρ. 
1, 5 και 6, 7 παρ. 1 και 2 του Ν. 2251/ 1994, σαφώς προκύπτει ότι ο νόµος για την 
προστασία των καταναλωτών δεν σκοπεί να υποκαταστήσει το πλέγµα των νοµικών 
διατάξεων, το οποίο ρυθµίζει τις συνέπειες από την πώληση ελαττωµατικού 
πράγµατος, αλλά θεσµοθετεί την ευθύνη του παραγωγού που διέθεσε στην αγορά 
προϊόντα µη ασφαλή, από τη χρήση των οποίων προέκυψε ζηµία στον καταναλωτή. 
Ως καταναλωτής νοείται κάθε πρόσωπο που είναι τελικός αποδέκτης του προϊόντος, 
ασχέτως αν η χρήση, για την οποία προορίζεται, είναι προσωπική ή επαγγελµατική 
(ΑΠ 16/2009, ΑΠ 289/2004). Η προσβαλλοµένη απόφαση, η οποία έκρινε αντιθέτως, 
ότι δηλαδή αποκλείονται από τη ρύθµιση του Ν. 2251/1994 οι ζηµίες σε περιουσιακά 
αγαθά που προορίζονται για επαγγελµατική χρήση και απέρριψε ως µη νόµιµη την 
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αγωγή του αναιρεσείοντος για καταβολή αποζηµιώσεως λόγω πωλήσεως σε αυτόν 
από την πρώτη αναιρεσίβλητη ελαττωµατικού ελαστικού γεωργικού ελκυστήρα, τον 
οποίο είχε εισαγάγει ο δεύτερος αναιρεσίβλητος, εσφαλµένως ερµήνευσε και 
εφήρµοσε τις ως άνω διατάξεις ουσιαστικού νόµου. 
- Ο εκ του άρθρου 559 παρ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 1186/2009, ΑΠ 1126/2009). Στην περίπτωση κατά 
την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως 
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο 
νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της 
αποφάσεως καθιστούν προφανή την παραβίαση (ΑΠ 236/2009, ΑΠ 12/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 1, 6, 7, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2011, σελίδα 819 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 741 
 
Καταναλωτές - Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων νοικοκυριών 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 205 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα. Αόριστη αίτηση. 
- Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, σαφώς συνάγεται ότι 
στην αίτηση του ως άνω άρθρου πρέπει να αναφέρονται ότι: ο αιτών (φυσικό 
πρόσωπο και µη έµπορος) έχει ληξιπρόθεσµα χρέη προς τρίτους που υπάγονται στις 
ρυθµίσεις του ανωτέρω νόµου, ότι συντρέχει στο πρόσωπο του µόνιµη αδυναµία 
πληρωµής των ληξιπρόθεσµων χρεών του, ότι απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικού 
συµβιβασµού, το ύψος της περιουσίας κατ των εισοδηµάτων του οφειλέτη και του 
συζύγου του από την εργασία του αλλά και από άλλες πηγές, ποιοι είναι οι πιστωτές 
µε πλήρη στοιχεία, ποιες είναι οι απαιτήσεις των πιστωτών, κατά κεφάλαιο, τόκους 
και έξοδα, οι οποίες πρόκειται να υπαχθούν στις ρυθµίσεις του νόµου καθώς και 
σχέδιο διευθέτησης των οφειλών αυτών. Το απαράδεκτο αυτό ερευνάται και 
αυτεπάγγελτα από το ∆ικαστήριο γιατί ανάγεται στην προδικασία, η οποία αφορά τη 
δηµόσια τάξη. Το δικονοµικό δε αυτό απαράδεκτο δεν κάµπτεται από το ανακριτικό 
σύστηµα που ισχύει στο πεδίο της εκούσιας δικαιοδοσίας, διότι το σύστηµα αυτό 
αντιπαρατίθεται στη συζητητική αρχή του άρθρου 176 ΚΠολ∆, αλλά όχι και στην 
αρχή της τηρήσεως της προδικασίας, η παράβαση της οποίας επισύρει ως κύρωση το 
ως άνω απαράδεκτο. Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 5 του παραπάνω νόµου το 
δικαστήριο µπορεί να ορίσει µηδενικές καταβολές σε περιπτώσεις εξαιρετικών 
περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά 
προβλήµατα υγείας, ανεπαρκές εισόδηµα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών 
αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2, 118, 216 ΚΠολ∆, 741 
και 742 παρ. 2 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικόγραφο της αιτήσεως κατά τη διαδικασία 
της εκούσιας δικαιοδοσίας πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων και ακριβή περιγραφή 
του αντικειµένου της διαφοράς κατά τρόπο σαφή, ορισµένο και ευσύνοπτο. Αν δεν 
περιέχονται στο δικόγραφο της αιτήσεως ευκρινώς όλα τα πραγµατικά γεγονότα, όσα 
κατά νόµο είναι αναγκαία για το δικαίωµα που αξιώνεται ή περιέχονται µε ασάφειες 



 

[99] 
 

και ελλείψεις, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά την άσκηση της αιτήσεως µη νοµότυπη 
και η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της. Το απαράδεκτο 
αυτό ερευνάται και αυτεπαγγέλτως από το ∆ικαστήριο γιατί ανάγεται στην 
προδικασία, η οποία αφορά τη δηµόσια τάξη. Η αοριστία δε αυτή δεν µπορεί να 
συµπληρωθεί ούτε µε τις προτάσεις, ούτε µε παραποµπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, 
ούτε από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 1296/83 ΝοΒ 32.1023, ΕφΑθ 6322/1995 
Ελ∆νη 1998.613).  
- Στο δικόγραφο της αιτήσεως ο αιτών δεν αναφέρει ότι συντρέχει στο πρόσωπο του 
µόνιµη αδυναµία πληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, ότι δεν έχει την 
εµπορική ιδιότητα, ότι απέτυχε ο εξωδικαστικός συµβιβασµός και ότι δεν έχει 
υπάρξει άλλη απαλλαγή από τα χρέη του στο παρελθόν µε βάση το νόµο. Επιπλέον 
δεν αναφέρει τρόπο διευθέτησης των οφειλών παρά µόνο «δηλώνει, παντελή 
αδυναµία διευθέτησης των οφειλών του» και ζητεί «να ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 
3869/2010», χωρίς ωστόσο να εκθέτει τις εξαιρετικές εκείνες περιστάσεις που 
δικαιολογούν µηδενικές καταβολές σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. 
∆ηµοσίευση: ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 137, σχολιασµός Ιάκωβος Βενιέρης  
 
Καταναλωτές - Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων νοικοκυριών 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Κρωπίας 
Αριθµός απόφασης: 218 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση ρύθµισης χρεών. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 ο οφειλέτης 
καταθέτει στο γραµµατέα του αρµοδίου δικαστηρίου αίτηση, η οποία πρέπει να 
περιέχει συγκεκριµένα στοιχεία, απαραίτητα για το ορισµένο της : α)κατάσταση της 
περιουσίας του και των εισοδηµάτων της συζύγου του, β)κατάσταση των πιστωτών 
του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ)σχέδιο 
διευθέτησης, καθώς και δ)αίτηµα να ρυθµισθούν οι οφειλές του µε σκοπό να επέλθει 
η προβλεπόµενη από το νόµο απαλλαγή του. Η έλλειψη των στοιχείων αυτών 
καθιστά την αίτηση απορριπτέα ως απαράδεκτη. Ο οφειλέτης µπορεί πάντως να 
συµπληρώσει, να διευκρινίσει ή να διορθώσει του ισχυρισµούς που περιέχονται στην 
αίτηση κατ' άρθρο 224 ΚΠολ∆ µε τις προτάσεις του ή και προφορικώς κατά την 
συζήτηση της υπόθεσης µε δήλωση καταχωριζόµενη στα πρακτικά. Περαιτέρω η 
διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ιδίου νόµου ορίζει ότι ύστερα από αίτηση 
πιστωτή, στον οποίο έγινε η επίδοση της παρ. 1 του άρθρου 5 και η οποία 
διαβιβάζεται µέση του αρµοδίου Εισαγγελέα, ο εργοδότης, η αρµόδια υπηρεσία και ο 
αρµόδιος οικονοµικός έφορος είναι υποχρεωµένοι να δίνουν κάθε χρήσιµη 
πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήµατα του οφειλέτη. 
Ενόψει, δε, και της ευρύτητας µε την οποία αντιµετωπίζονται από το νοµοθέτη οι 
αιτήσεις κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τα ανωτέρω στοιχεία, ακόµα 
και αν ελλείπουν, δεν θίγουν το παραδεκτό και το ορισµένο της αίτησης, αλλά µπορεί 
να επιφέρουν την απόρριψη της αίτησης για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή (βλ. το 
άρθρο 10 του Ν. 3869/2010).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3869/2010, άρθ. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Καταναλωτές - Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων νοικοκυριών 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Καλύµνου 
Αριθµός απόφασης: 1 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων νοικοκυριών. Εξαίρεση οφειλής. Παρέµβαση 
πιστωτή. 
- Με την διάταξη του άρθρ. 1 του Ν. 3869/2010, που αφορά τη «Ρύθµιση οφειλών 
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄130/3-8-2010), 
ορίζεται ότι: «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα κι έχουν 
περιέλθει, χωρίς δόλο, σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρηµατικών 
οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρµόδιο δικαστήριο 
την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθµιση των 
οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. ∆εν 
επιτρέπεται η ρύθµιση οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την 
υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας, κατά την παράγραφο 1 του 
άρθρου 4 του παρόντος νόµου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που 
διαπράχθηκε µε δόλο, διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, φόρους και τέλη προς 
το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου 
βαθµού, τέλη προς Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και εισφορές προς 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου µπορεί να γίνει µόνο µία φορά». 
Ακολούθως, στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ίδιου νόµου, γίνεται αναφορά 
στη διαδικασία εξωδικαστικού συµβιβασµού, στο αρµόδιο δικαστήριο και στην 
κατάθεση των εγγράφων στη γραµµατεία του δικαστηρίου και ιδίως της αίτησης, για 
την έναρξη της. διαδικασίας ενώπιον αυτού. Εξάλλου, η εισοδηµατική στενότητα, τα 
υψηλά επιτόκια στο χώρο ιδίως της καταναλωτικής πίστης, οι επιθετικές πρακτικές 
προώθησης των πιστώσεων, ατυχείς προγραµµατισµοί, απρόβλεπτα γεγονότα στη 
ζωή των δανειοληπτών ( απώλεια εργασίας κ.ά.), αποτέλεσαν παράγοντες που - 
δρώντας υπό την απουσία θεσµών συµβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών 
σε θέµατα υπερχρέωσης - συνέβαλαν ανενόχλητα στην αυξανόµενη υπερχρέωση 
νοικοκυριών, τα οποία - αδυνατώντας στη συνέχεια να αποπληρώσουν τα χρέη τους - 
υπέστησαν και υφίστανται τις αλυσιδωτά επερχόµενες καταστροφικές συνέπειες της. 
Προκειµένου δε να αντιµετωπιστεί το πραγµατικό -ιδιαίτερα µεγάλο και οξυµένο -
πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας, κατά τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσµικό, 
εναρµονισµένο µε τις επιταγές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου, 
θεσπίστηκαν οι διατάξεις αυτού του νόµου, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις, που 
θέτει (βλ. σχετ. ΜΠρΑθ 8326/2010, ΜΠρΑθ 7794/2010).  
- Η αρχή της καλόπιστης εκτέλεσης των ενοχών, που καθιερώνεται από τη διάταξη 
του άρθρου 288 ΑΚ, στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής και στην επαναφορά της 
ισορροπίας των παροχών, που διαταράχθηκε από διάφορα περιστατικά - προβλεπτά ή 
απρόβλεπτα - µε κριτήρια αντικειµενικά, για την ασφάλεια των συναλλαγών και 
γενικότερα του δικαίου (βλ. σχετ. Β. Βαθρακοκοίλης, «Αναλυτική ερµηνεία - 
νοµολογία του ΑΚ», τ. Ι, έκδοση 1994, άρθρ. 288, σελ. 423). Με το Ν.3869/2010 
παρέχεται η δυνατότητα της ρύθµισης -για το φυσικό πρόσωπο - των χρεών του, µε 
απαλλαγή από αυτά και βρίσκει τη νοµιµοποίησή της ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό 
κράτος δικαίου, που επιτάσσει να µην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε µία - χωρίς διέξοδο 
και προοπτική - κατάσταση, από την οποία - άλλωστε - και οι πιστωτές δεν µπορούν 
να αντλήσουν κανένα κέρδος. Μία τέτοια απαλλαγή χρεών δεν παύει όµως να 
εξυπηρετεί κι ευρύτερα το γενικό συµφέρον, καθώς οι πολίτες επανακτούν, µέσω των 
εν λόγω διαδικασιών, την αγοραστική τους δύναµη, προάγοντας την οικονοµική και 
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κοινωνική δραστηριότητα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Ν. 3869/2010 - 
εξειδικεύοντας τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ - µε τις διατάξεις του στοχεύει στην 
οριοθέτηση της παροχής του οφειλέτη, διότι, µε το πλαίσιο των διατάξεών του, 
καθορίζει τις προϋποθέσεις ρύθµισης των χρεών και απαλλαγής από αυτά του 
οφειλέτη-φυσικού προσώπου, µε σκοπό να επαναφέρει την ισορροπία των παροχών 
µεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών, που, κατά κύριο λόγο, είναι οι τράπεζες (βλ. 
σχετ. ΕιρΘεσ 5105/2011).  
- Στη διαδικασία ρυθµίσεως των οφειλών κατά τον N. 3869/2010 εξωδικαστική και 
δικαστική, δεν είναι υποχρεωτικό να κληθούν και συµµετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως οι 
πιστωτές της αιτούσας. Οι µη συµµετέχοντες πιστωτές διατηρούν την ιδιότητα του 
τρίτου έναντι της εξελισσόµενης διαδικασίας, και σύµφωνα µε τη ρητή διάταξη του 
άρθρου 4 παρ. 6 N. 3869/2010, δεν δεσµεύονται από τα αποτελέσµατά της. Οι 
πιστωτές αυτοί διατηρούν ακέραιες τις δικονοµικές δυνατότητες ατοµικής 
ικανοποιήσεως των δικαιωµάτων τους, για το σύνολο των αξιώσεών τους απ’ όλη την 
περιουσία του οφειλέτη. Παρ’ όλα αυτά δεν αποκλείεται να επιλέξουν να ασκήσουν 
παρέµβαση στη δίκη, αν δικαιολογούν έννοµο συµφέρον όπως στην προκειµένη 
περίπτωση, που η απαίτηση της κυρίως παρεµβαίνουσας έχει ενσωµατωθεί στις 
απαιτήσεις τρίτης πιστώτριας τράπεζας, η οποία και δεν αντιδικεί περί του αντιθέτου. 
Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτηµα προσδίδει στην εκούσια συµµετοχή του 
τρίτου στη διαδικασία, το χαρακτήρα της κύριας παρεµβάσεως, η οποία µάλιστα, 
µπορεί να ασκηθεί και µε απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύµφωνα 
µε το άρθρο 54 παρ.1 εδ.β` ΠτΚ σε συνδ.µε το άρθρο 15 Ν. 3869/2010, κατά 
παράκαµψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 παρ.1 ΚΠολ∆ (Π. 
Αρβανιτάκης, Η Εκούσια ∆ικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του N. 3869/2010 για 
τη ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων). Κατόπιν τούτου, η ένδικη 
κύρια παρέµβαση, ως νοµίµως ασκηθείσα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ 
ουσίαν συνεκδικαζόµενη µε την ένδικη αίτηση.  
- Όσον αφορά την ένσταση της ανωτέρω τράπεζας περί καταχρηστικής ασκήσεως της 
ένδικης αίτησης, αυτή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι η απαγόρευση της 
άσκησης του δικαιώµατος - που ορίζει το άρθρο 281 ΑΚ, µε τους όρους που αυτό 
προβλέπει - είναι παραδεκτή µόνο για δικαίωµα, το οποίο απορρέει από διατάξεις 
ουσιαστικού νόµου και όχι από διατάξεις δικονοµικές (βλ. σχετ. Α.Π. 1006/1999, 
Ελ∆νη 40,1718, Α.Π. 392/1997, Ελ∆νη 38, 1842, ΕφΠειρ 357/2005, ∆.Ε.Ε. 
2005,1066, ΕφΛαρ 474/2005, Αρµ 2005,1768, ΕφΠατρ 964/2004, ΑχΝοµ 2005,22, 
ΕφΘεσ 1729/2003, Αρµ 2004,1401, ΕφΘρ 221/2000, DIGESTA 2003,36, Εφ∆ωδ 
280/1998, ΕΕµπ∆ 1999,830, ΕφΠειρ 270/1996, ∆ΕΕ 1996,706, ΕφΑθ 9861/1995, 
Ελ∆νη 39/172, ΕφΑθ 6428/1994, Ελ∆νη 36,1547, ΕφΠειρ 535/1994, ΑρχΝ 
1995,415), όπως συµβαίνει εν προκειµένω. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 288,  
ΚΠολ∆: 741 επ., 752,  
Νόµοι: 3869/2010, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012, σελίδα 563, σχολιασµός Χρυσάνθη 
Παπαστάµου  
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Καταναλωτές - Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων νοικοκυριών 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 209 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων. ∆όλια αδυναµία πληρωµής. 
Ενδεχόµενος δόλος του αιτούντος. Απορρίπτει την αίτηση. 
- Η κρινόµενη αίτηση εισάγεται παραδεκτώς για να συζητηθεί ενώπιον του 
∆ικαστηρίου αυτού της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος, κατά την 
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό 
της προσκοµίζεται νοµίµως η προβλεπόµενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 
βεβαίωση περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συµβιβασµού και υπεύθυνη δήλωση του 
αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α.- της περιουσίας του 
και των εισοδηµάτων του και β.- των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά 
κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις µεταβιβάσεις εµπραγµάτων 
δικαιωµάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την 
αυτεπάγγελτη έρευνα του ∆ικαστηρίου στα τηρούµενα αρχεία, δεν προέκυψε ότι 
εκκρεµεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε ότι έχει εκδοθεί προγενεστέρως 
απόφαση για την διευθέτηση των οφειλών του µε απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών 
(άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαµβάνονται και τα 
στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, είναι ωρισµένη και νόµιµη 
στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9 και 11 του ίδιου Νόµου και πρέπει να 
εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιµότητα.  
- Ο αιτών στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει εµπορική ιδιότητα και 
έχει περιέλθει σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής ληξιπροθέσµων οφειλών του, λόγω 
υπερχρέωσης. 
- Στην διαδικασία ρυθµίσεως των οφειλών κατά τον Ν. 3869/2010 (εξωδικαστική και 
δικαστική), δεν είναι υποχρεωτικό να κληθούν και συµµετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως 
οι πιστωτές του αιτούντος. Οι µη συµµετέχοντες πιστωτές διατηρούν την ιδιότητα του 
τρίτου έναντι της εξελισσόµενης διαδικασίας, και σύµφωνα µε τη ρητή διάταξη του 
άρθρου 4 παρ. 6 Ν. 3869/2010, δεν δεσµεύονται από τα αποτελέσµατά της. Οι 
πιστωτές αυτοί διατηρούν ακέραιες τις δικονοµικές δυνατότητες ατοµικής 
ικανοποιήσεως των δικαιωµάτων τους, για το σύνολο των αξιώσεών τους απ' όλη την 
περιουσία του οφειλέτη. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείεται να επιλέξουν να ασκήσουν 
παρέµβαση στη δίκη, αν δικαιολογούν έννοµο συµφέρον, όπως στην προκειµένη 
περίπτωση, που η απαίτηση της κυρίως παρεµβαίνουσας έχει ενσωµατωθεί στις 
απαιτήσεις τρίτης πιστώτριας Τράπεζας, η οποία και δεν αντιδικεί περί του αντιθέτου. 
Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτηµα προσδίδει στην εκούσια συµµετοχή του 
τρίτου στη διαδικασία, τον χαρακτήρα της κύριας παρεµβάσεως, η οποία µάλιστα, 
µπορεί να ασκηθεί και µε απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύµφωνα 
µε το άρθρο 54 παρ. 1 εδ. β'ΠτΚ σε συνδ. µε το άρθρο 15 Ν. 3869/2010, κατά 
παράκαµψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 παρ. 1 ΚΠολ∆ (Π. 
Αρβανιτάκης Η Εκούσια ∆ικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για 
τη ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων). Κατόπιν τούτου, η κύρια 
παρέµβαση, ως νοµίµως ασκηθείσα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την 
ουσιαστική της βασιµότητα. 
- Στην προκειµένη περίπτωση αποδείχθηκε ότι ο αιτών έλαβε συνολικά πενήντα (50) 
πιστωτικά προϊόντα από δεκαεπτά (17) Πιστωτικά Ιδρύµατα (καταναλωτικά δάνεια 
και πιστωτικές κάρτες και ένα στεγαστικό δάνειο), δηλαδή από το σύνολο σχεδόν των 
Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια, δηµιουργώντας χρέη συνολικού 
ύψους (431220,95) ευρώ, ενώ το οικογενειακό του εισόδηµα κατά το χρονικό 
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διάστηµα του δανεισµού, αλλά και µέχρι σήµερα προερχόταν και προέρχεται 
αποκλειστικώς από τον µηνιαίο µισθό του, ως υπαλλήλου της ∆ΕΗ (διοικητικός) και 
της συζύγου του από την παροχή υπηρεσιών, ως αποκλειστικής νοσοκόµου, 
ανερχόταν δε στο συνολικό ποσό των (30000) ευρώ, κατά µέσον όρο ετησίως, ενώ 
σήµερα ανέρχεται στο ποσό των (22000) ευρώ. Υπό τα περιστατικά αυτά, η 
υπαιτιότητα του αιτούντος είχε τη µορφή του ενδεχόµενου δόλου, καθόσον 
προέβλεψε το αποτέλεσµα αυτό (της αδυναµίας πληρωµής των χρεών του) ως πιθανό 
και το αποδέχθηκε. ∆ηλαδή γνώριζε ότι η αδυναµία πληρωµής των χρεών του 
αποτελούσε ένα ενδεχόµενο, που η πραγµάτωσή του παρουσίαζε αυξηµένη 
πιθανότητα, κρίνεται δε ότι ένας τόσο υψηλός βαθµός πιθανότητας δεν δικαιολογεί 
την πίστη ότι το αποτέλεσµα αυτό µπορεί ν' αποφευχθεί, πράγµα που ερµηνεύεται ως 
αποδοχή του. Ειδικότερα ο αιτών έλαβε υπόψη του το ενδεχόµενο της µη 
εξυπηρέτησης των χρεών του και αφού το στάθµισε, αποφάσισε να προχωρήσει στη 
λήψη δανείων, αψηφώντας τις συνέπειες. Κατά συνέπεια, αποδείχθηκε δόλια 
αδυναµία πληρωµής του αιτούντος και πρέπει να γίνει δεκτή η προβληθείσα από τις 
πιστώτριες ένσταση, ως ουσιαστικώς βάσιµη. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 752,  
Νόµοι: 3869/2010, άρθ. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 15, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταναλωτές - Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων νοικοκυριών 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Κρωπίας 
Αριθµός απόφασης: 310 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ρύθµιση χρεών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων. Εξαίρεση από τη 
ρευστοποίηση. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Κύρια παρέµβαση. 
- Ο ισχυρισµός των πιστωτών ότι το αίτηµα να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση το 
αναφερόµενο οικόπεδο ιδιοκτησίας του αιτούντος συνιστά εκ µέρους του κατάχρηση 
δικαιώµατος, το οποίο θεµελιώνει την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος 
κατ' άρθρο 281 ΑΚ, τυγχάνει απορριπτέος πρωτίστως ως αόριστος, αφού δεν 
αναφέρονται τα κατά νόµο απαραίτητα στοιχεία για τη θεµελίωση της σχετικής 
ένστασης. Περαιτέρω τυγχάνει απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιµος, καθόσον η 
προβολή αιτηµάτων συνιστά δικονοµικό δικαίωµα εκάστου διαδίκου, η νοµική και 
ουσιαστική βασιµότητα του οποίου κρίνεται από το δικαστήριο, ως εν προκειµένω, 
που το αίτηµα αυτό απορρίφθηκε ως νοµικά αβάσιµο, 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 79 ΚΠολ∆ κύρια παρέµβαση είναι η διαδικαστική πράξη µε 
την οποία τρίτος συµµετέχει σε εκκρεµή δική µεταξύ τρίτων. Απαραίτητη 
προϋπόθεση εποµένως για την νοµότυπη άσκηση της κύριας παρέµβασης είναι η 
ιδιότητα του παρεµβαίνοντα ως τρίτου. Η κύρια παρέµβαση, κατ' αρ. 81 ΚΠολ∆, 
ασκείται όπως η αγωγή µε την κατάθεση δικογράφου στην Γραµµάτια του 
∆ικαστηρίου, που απευθύνεται κατά αµφοτέρων των διάδικων πλευρών. Ειδικότερα 
κύρια παρέµβαση κατ' άρθρο 752 παρ. 1 ΚΠολ∆ στην εκούσια δικαιοδοσία νοείται η 
συµµετοχή τρίτου αυτοβούλως µε αυτοτελές αίτηµα, ενώ στις µη γνήσιες υποθέσεις 
εκούσιας δικαιοδοσίας δηλαδή όταν η διαδικασία διεξάγεται µε αντιδικία, η κύρια 
παρέµβαση µε την οποία ο παρεµβαίνων επιδιώκει την αναγνώριση ιδίου 
δικαιώµατος, ασκείται µε την κατάθεση δικογράφου στην Γραµµατεία του 
∆ικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται, χωρίς να απαιτείται η επίδοση του στο 
διάδικο κατά του οποίου απευθύνεται. Στην εκούσια δικαιοδοσία η κύρια παρέµβαση 
κατ' άρθρο 752 παρ. 1 του ΚΠολ∆, ακόµη και ενώπιον του Ειρηνοδικείου, δεν µπορεί 
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να ασκηθεί προφορικά ή µε τις προτάσεις, αλλά απαιτείται οπωσδήποτε κατάθεση 
αυτοτελούς δικογράφου και τήρηση προδικασίας, (βλ. ΕιρΘεσ/κης 8021/2011 Α'∆ηµ. 
ΝΟΜΟΣ, και σχόλια κάτω από αρθ. 81 & 752 Κ.Πολ.∆. Χαρούλας Απαλλαγάκη σελ. 
1520 και Π. Αρβανιτάκης σε Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα Ερµηνεία ΚΠολ∆ σ. 1494). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 79, 81, 752,  
Νόµοι: 3869/2010, άρθ. 3, 4, 8, 9, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταναλωτές - Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων νοικοκυριών 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 1238 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων δανειοληπτών. Συλλογική διαδικασία των 
πιστωτών. Οφειλές του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Περιεχόµενο αίτησης. 
- Ο νοµοθέτης του Ν. 3869/2010 δεν εκφράζεται ρητά υπέρ της συλλογικής 
διαδικασίας των πιστωτών αλλά τούτο προκύπτει εµµέσως από τις παρακάτω 
διατάξεις του εν λόγω νόµου εξαιρουµένων προφανώς των πιστωτών που ορίζονται 
στη παράγραφο 2 του άρθρου 1 του εν λόγω νόµου: Πρώτον από την παρ. 1 του 
άρθρου 2 προκύπτει ότι προϋπόθεση για την ενώπιον του αρµοδίου ∆ικαστηρίου 
υποβολής αίτησης του οφειλέτη για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή, αποτελεί η εκ 
µέρους του καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού. Οι 
προτάσεις του οφειλέτη για εξωδικαστικό συµβιβασµό πρέπει να απευθύνονται προς 
όλους τους πιστωτές (βλ. Μ. Σταθόπουλου Ηµερίδα της Ελληνικής Εταιρίας 
Τραπεζικού ∆ικαίου και ∆ικαίου της Κεφαλαιοαγοράς 27.1.2011, Α. Κρητικός ερµ. 
Ν. 3869/2010 έκδοση 2010 σελ.54). ∆εύτερον σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 4 
του Ν. 3869/2010 για την έναρξη της διαδικασίας ρύθµισης οφειλών και απαλλαγής 
απ΄ αυτές, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στη γραµµατεία του αρµόδιου ∆ικαστηρίου 
στην οποία πρέπει να διαλαµβάνεται κατάσταση µε τα πλήρη ονόµατα και τις 
διευθύνσεις των πιστωτών του οφειλέτη και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, 
τόκους και έξοδα και σύµφωνα το εδ. β΄της παρ.2 του άρθρου 4 ο νόµος επιβάλλει 
την υποχρέωση του οφειλέτη να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και 
πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της 
προηγούµενης παραγράφου ήτοι της παρ.1. Η πληρότητα αυτή προδήλως αναφέρεται 
στην καταχώρηση όλων των χρεών του και όλων των πιστωτών του και στην άπασα 
περιουσία του, στα εισοδήµατα αυτού του συζύγου του. µάλιστα µε το εδ. β΄ της 
παρ.2 του άρθρου 4 του εν λόγω νόµου θεσπίζεται ειδικό ποινικό αδίκηµα για την 
παράβαση της παραπάνω υποχρεώσεως. Τρίτον στην παρ.3 του άρθρου 1 του εν λόγω 
νόµου προβλέπεται άπαξ µόνο απαλλαγή από τα χρέη και εποµένως σε περίπτωση 
που γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιµη τυχόν υποβληθείσα αίτηση για ρύθµιση των 
οφειλών αυτού αιτούντα - οφειλέτη, ο τελευταίος, στη περίπτωση που δεν είχε 
συµπεριλάβει κάποιον πιστωτή ή κάποια απαίτηση στην αίτηση για ρύθµιση δεν 
δύναται να τύχει νέας ρυθµίσεως. Η δε τυχόν υποβληθείσα νέα αίτηση θ΄ απορριφθεί 
ως απαράδεκτη, ανεξάρτητα εάν το χρέος του παραληφθέντα πιστωτή ή της 
παραληφθείσας απαίτησης υπήρχε κατά το χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης, 
καθότι δεν ορίζεται κάτι σχετικό στο νόµο. Η τυχόν ερµηνευτική προσέγγιση ότι στη 
τελευταία περίπτωση δηλαδή του παραληφθέντα πιστωτή ή της παραληφθείσας 
απαίτησης για χρέος που υπήρχε κατά το χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης θα 
µπορούσε να επανέλθει µε νέα αίτηση ο αιτών - οφειλέτης θα επέφερε, πλην της 
ευθείας παράβασης της διάταξης που οµιλεί για άπαξ απαλλαγή από τα χρέη, και 
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πλήρη αναστάτωση, καθότι πάρα πολλές ρυθµίσεις θ΄ ανατρέπονταν πλέον µε την 
υποβολή νέας αίτησης που θα ζητούσε να συµπεριληφθεί και ο παραληφθείς 
πιστωτής στην ήδη υπάρχουσα ρύθµιση, αφού όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα 
εισοδήµατα του αιτούντα θα είχαν τεθεί για την εξυπηρέτηση της αρχικής ρύθµισης, 
µε αποτέλεσµα λόγω των επερχοµένων ανατροπών να επιβαρύνεται µε έξοδα τόσο ο 
οφειλέτης, ο οποίος σηµειωτέον βρίσκεται σε άσχηµη οικονοµική κατάσταση, όσο 
και οι πιστωτές και οι εµπλεκόµενες στη ρύθµιση αρχές (δικαστήρια κλπ). Επίσης και 
από τον σκοπό του εν λόγω νόµου συνάγεται η συλλογικότητα - καθολικότητα των 
πιστωτών, αφού στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόµου αναφέρεται ότι η 
συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών αποβλέπει στη δυνατότητα µιας δεύτερης 
ευκαιρίας στο υπερχρεωµένο φυσικό πρόσωπο για ένα νέο οικονοµικό ξεκίνηµα, 
χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος, µε τη δυνατότητα απαλλαγής από 
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εφόσον για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα 
εξαντλήσει τις δυνατότητες ικανοποίησης των πιστωτών του (βλ. αιτιολογική έκθεση 
του νόµου). Περαιτέρω όσον αφορά την παρ.6 του άρθρου 4 του εν λόγω νόµου, 
όπως αυτή είναι διατυπωµένη, καθότι αναφέρει ότι αν δεν συµπεριληφθεί στην 
κατάσταση της παρ.1 πιστωτής ή απαίτησή του δεν επηρεάζεται από την πορεία της 
διαδικασίας που αρχίζει µε την υποβολή της αίτησης που προβλέπεται στην παρ.1 
προφανώς του άρθρου 4, δεν προκύπτει απ΄ αυτή ότι ιδρύεται δικαίωµα του οφειλέτη 
να επιλέγει τα προς ρύθµιση χρέη και τους πιστωτές, απεναντίας εµµέσως και αυτή 
τείνει στη συλλογική - καθολική ρύθµιση των χρεών και πιστωτών, αφού 
προειδοποιεί τον αιτούντα - οφειλέτη να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός διότι σε 
περίπτωση που δεν συµπεριλάβει κάποιο χρέος ή κάποιον πιστωτή στην υποβληθείσα 
αίτηση της παρ.1 του άρθρου 4 αυτή δεν αποσβένυται αλλά εξακολουθεί να ισχύει, 
απεναντίας απ΄ ό,τι συµβαίνει στην πτωχευτική διαδικασία, όπου, εάν κάποιος 
πιστωτής δεν αναγγελθεί, αποκλείεται από το ενεργητικό πτωχευτικό (άρθρο 21 
παρ.2 του Πτωχ. Κώδικα) και εποµένως θα αποδέχεται ο αιτών - οφειλέτης ως 
ενδεχόµενο το γεγονός ότι, σε περίπτωση που τυχόν δεν διαπιστωθεί η ύπαρξή της 
κατά την εκδίκαση της αίτησης ρύθµισης και στη συνέχεια η απόρριψη της 
τελευταίας ως απαράδεκτης λόγω µη συµπεριέλευσή της, είτε θα κινδυνεύσει η 
ρύθµισή του ν΄ ανατραπεί, καθότι ο παραληφθείς πιστωτής θα προσπαθήσει πιθανόν 
να ικανοποιηθεί από τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήµατα που έχουν εισφερθεί 
στην επελθούσα ρύθµιση, αφού, όπως προαναφέρεται, ο αιτών - οφειλέτης είναι 
υποχρεωµένος και µάλιστα µε την απειλή ποινικής ευθύνης ν΄ αναφέρει όλα τα 
παραπάνω στοιχεία και το ∆ικαστήριο στη συνέχεια θα έχει προβεί στη διάθεση 
αυτών στη ρύθµιση (βλ. Περάκη διαδικασία Ν. 3869/2010 ∆ΕΕ 4/2011 σελ. 405 όπου 
γίνεται αναφορά των κινδύνων της µη καθολικότητας των πιστωτών και των χρεών, 
Ε. Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη Αρµενόπουλος 64ο Ανάτυπο σελ.1484 και 1478 όπου 
αναφέρεται ότι η µη συµπεριέλευση όλων των πιστωτών και των χρεών του οφειλέτη, 
η οποία όµως υποστηρίζει ότι δύναται να συµβεί αυτό σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 3869/2010, µπορεί να δηµιουργήσει εµπλοκές στην υλοποίηση της ρύθµισης, διότι 
στους µη συµπεριληφθέντες πιστωτές καταλίπεται περιθώριο εκκίνησης διαδικασίας 
ατοµικής εκτέλεσης και γι΄ αυτό θεωρεί ότι ορθολογικότερη και αποτελεσµατικότερη 
θα ήταν η υπαγωγή στη προκείµενη διαδικασία όλων των πιστωτών), είτε θα 
ικανοποιήσει αυτή σε βάρος των βιοτικών του αναγκών, οι οποίες σηµειωτέον θα 
ανέρχονται µε την επελθούσα ρύθµιση στο ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης (βλ. 
αιτιολογική έκθεση του νόµου). Επί πλέον η δυνατότητα του οφειλέτη να προβεί σε 
επιλογή των πιστωτών θα παραβίαζε τις επιταγές της καλής πίστης (Μ. 
Σταθόπουλος), που µπορεί να επιτάσσει αυτή αυτοδύναµα (και όχι απλώς ως par 
condicio creditorum, όπως τη γνωρίζει το πτωχευτικό δίκαιο) την ίση µεταχείριση 
των πιστωτών (βλ. Περάκη, Πτωχευτικό δίκαιο 2010 σελ.176). Τέλος η επιλεκτική 
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συµπεριέλευση των πιστωτών στη προκείµενη ρύθµιση είναι αντίθετη και µε την 
αρχή της σύµµετρης ικανοποίησης των πιστωτών που προβλέπεται στην παρ.2 του 
άρθρου 8 του Ν. 3869/2010.  
- Στη ρύθµιση των οφειλών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 υπάγονται 
και οι οφειλές του Τ.Π.∆ (Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων), καθότι από τις 
κείµενες διατάξεις δεν προκύπτει η εξαίρεση των εν λόγω οφειλών, αφού κατ΄ αρχάς 
δεν συµπεριλαµβάνεται στις προβλεπόµενες εξαιρέσεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν. 
3869/2010 και εποµένως εφόσον ο νοµοθέτησης ήθελε να µην υπαγάγει στην εν λόγω 
ρύθµιση αυτές τις οφειλές θα το έπραττε, όπως έπραξε µε την επελθούσα 
τροποποίηση του εν λόγω νόµου µε το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216/30.9.2011), όπου 
προβλέφτηκε εξαίρεση από την προκείµενη ρύθµιση των χορηγούµενων δανείων 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν. 3586/2007, κατά δεύτερον δε 
ότι στα εν λόγω δάνεια - οφειλές του εν λόγω ταµείου εφαρµόζονται οι ειδικές 
διατάξεις περί συµβιβασµού του ∆ηµοσίου δεν βρίσκει έρεισµα στο νόµο διότι ο Ν. 
3869/2010 ως ειδικότερος νόµος των διατάξεων περί συµβιβασµού του ∆ηµοσίου 
κατισχύει έναντι των τελευταίων. Προσέτι από το ειδικότερο νοµικό καθεστώς που 
διέπει τους όρους χορήγησης των δανείων από το εν λόγω Ταµείο δεν προκύπτει 
κάποιο νοµικό εµπόδιο για τη συµπεριέλευση των δανείων αυτού (του Ταµείου) στη 
προκείµενη ρύθµιση για τους παρακάτω λόγους: Πρώτον µε το άρθρο 62 του Ν. 
2214/1994 προβλέπεται ότι για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των χορηγούµενων 
δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, προς τους δηµοσίους υπαλλήλους, κάθε 
δανειζόµενος υποχρεούται να εκχωρεί υπέρ του δανειστού µέχρι τα 6/10 όλων γενικά 
των µηνιαίων απολαβών του (µισθός, επιδόµατα κλπ). Η εν λόγω εκχώρηση µε τη 
ρύθµιση του Ν. 3869/2010 θα εξακολουθεί να ισχύει και απλώς θα µεταβάλλεται το 
ύψος του µισθού που παρακρατείται, το οποίο προφανώς θα είναι κατώτερο του 
ποσοστού των 6/10, καθότι ο οφειλέτης ευρισκόµενος σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών του, και φέροντας στο ∆ικαστήριο προς ρύθµιση τα 
χρέη του, συµπεριλαµβανοµένης και της οφειλής προς το εν λόγω Ταµείο, θα αιτείται 
και σε περίπτωση ευόδωσης της αίτησης θα καθορίζεται ποσοστό µικρότερο των 
6/10. ∆εύτερον µε το άρθρο 25 παρ.6 του Ν. 3867/2010 παρέχεται στους 
δανειολήπτες του εν λόγω Ταµείου η δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών τους και 
καθορίζονται οι όροι της εν λόγω ρύθµισης, σύµφωνα µε τους οποίους το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του εν λόγω Ταµείου αποφασίζει τους όρους της ρύθµισης. Η εν λόγω 
ρύθµιση δεν αποκλείει την προκείµενη ρύθµιση του Ν. 3869/2010, καθότι κατά την 
πρώτη (3867/2010) προβλέπεται µία ρύθµιση των µελών του Ταµείου µε απόφαση 
του ∆.Σ., ενώ στη προκείµενη προβλέπεται ρύθµιση, η οποία είναι απότοκος 
δικαστικής κρίσης (βλ. 6958/2011 Ειρ. Θεσ/νίκης µε θετικά σχόλια Α. Κρητικού 
ρύθµιση Ν. 3869/2010 έκδοση 2012 σελ.62). Σε κάθε δε περίπτωση η εξαίρεση των 
δανείων του εν λόγω Ταµείου θα προσέκρουε στην αρχή της ισότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο (4) τέσσερα του Συντάγµατος, καθότι οι δανειολήπτες του εν 
λόγω Ταµείου σε σχέση µε τους δανειολήπτες των υπολοίπων πιστωτικών ιδρυµάτων 
θα στερούνταν αναιτιολόγητα των ευνοϊκών διατάξεων του Ν. 3869/2010, καθότι από 
τον προαναφερόµενο νόµο (3867/2010) δεν προκύπτουν ευνοϊκές διατάξεις ανάλογες 
του Ν. 3869/2010 καθώς η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του Ν. 3867/2010 προβλέπει 
όρους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των δανείων και όχι απαλλαγής απ΄ αυτά, 
όπως προβλέπει ο προκείµενος νόµος (Ν. 3869/2010).  
- Το άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010 προβλέπει ότι για την έναρξη της διαδικασίας ο 
οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραµµατέα του αρµόδιου ∆ικαστηρίου. Η αίτηση 
πρέπει µάλιστα να περιέχει συγκεκριµένα στοιχεία, απαραίτητα για το ορισµένο της, 
πέραν αυτών που αναφέρονται στη µόνιµη αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων 
χρηµατικών οφειλών από τον οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει να 
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περιέχει και: α)κατάσταση της περιουσίας του, των εισοδηµάτων του και των 
εισοδηµάτων του συζύγου του, β)κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών 
τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ)σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Επίσης, 
αυτή πρέπει να έχει ως αίτηµα τη ρύθµιση οφειλών, µε σκοπό να επέλθει η 
προβλεπόµενη από το νόµο απαλλαγή του οφειλέτη. Η έλλειψη αυτών των στοιχείων 
καθιστά την αίτηση απορριπτέα, ως απαράδεκτη. Επειδή, πρέπει ακόµη να παρέχεται 
στους δανειστές η δυνατότητα, στα πλαίσια της καθιερούµενης προδικασίας, να 
λάβουν θέση επί των προτάσεων του αιτούντα, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι 
επαρκώς σαφή (Ε. Κιουπτσίδου, Αρµενόπουλος 64 σελ. 1477 και 1478). Ειδικότερα 
το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τυπική άποψη πρέπει να είναι επαρκώς 
προσδιορισµένο, ώστε εν σιωπή των πιστωτών (βλ. άρθρο 5 παρ.1 του νόµου) να 
δύναται να αποτελέσει θεµέλιο περιεκτικής ρυθµίσεως των χρεών (Α. Κρητικός ερµ. 
Ν.3869/2010 έκδοση 2010 σελ.71).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2214/1994,  
Νόµοι: 3869/2010, άρθ. 4, 15, 16,  
Νόµοι: 4019/2011,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταναλωτές - Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων νοικοκυριών 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Κρωπίας 
Αριθµός απόφασης: 191 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ρύθµιση οφειλών. Εκποίηση περιουσίας. Ορισµός εκκαθαριστή. Ρύθµιση δόσεων. 
∆ιατάξεις: 
ΠτωχΚωδ: 81, 148, 149, 150, 154, 159, 
Νόµοι: 3869/2010, άρθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταναλωτές - Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων νοικοκυριών 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Κρωπίας 
Αριθµός απόφασης: 190 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων. 
- Ρυθµίζει τα χρέη της αιτούσας µε µηνιαίες καταβολές προς την πιστώτριά της επί 
µία τετραετία, η οποία θα αρχίσει την 1η ηµέρα του πρώτου µήνα µετά την 
κοινοποίηση σ΄ αυτήν της απόφασης, στο συνολικό ποσό των 150 ευρώ, το οποίο θα 
καλύπτει συµµετρικά τις οφειλές της, κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό. 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3869/2010, άρθ. 3, 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταναλωτές - Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων νοικοκυριών 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Καβάλας 
Αριθµός απόφασης: 161 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηµα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής. ∆ιασαφήσεις των διαδίκων. 
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- Ειδικότερα κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν 3869/2010, το αίτηµα απαλλαγής από 
κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείµενο µεταγενέστερης αιτήσεως του οφειλέτη-
αιτούντος, η οποία υποβάλλεται στο ∆ικαστήριο µετά την κανονική εκτέλεση από 
αυτόν όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται µε την απόφαση που εκδίδεται επί 
της αιτήσεως του αρθ.4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Η αίτηση για απαλλαγή από 
υπόλοιπα χρεών κοινοποιείται στους πιστωτές, (άρθ. 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010) και 
επ΄ αυτής το ∆ικαστήριο εκδίδει απόφαση, µε την οποία πιστοποιεί την απαλλαγή του 
οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών. Άλλωστε εν προκειµένω δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθ. 69 του ΚΠολ∆ ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική 
προστασία ζητείται επιτρεπτώς. Περαιτέρω για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκε 
η επιβαλλόµενη προδικασία των αρθ. 2, 5 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 και 
προσκοµίσθηκαν εµπρόθεσµα τα προβλεπόµενα έγγραφα, κατά τα οριζόµενα στην 
παρ. 2, του άρθ. 4 του Ν. 3869/2010, ειδικότερα α) τηρήθηκε, µε τη διαµεσολάβηση 
της Ενώσεως Καταναλωτών Καβάλας, η προδικασία του εξωδικαστικού 
συµβιβασµού, ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από την διαµεσολαβήτρια ένωση 
µε την, από 8-8-2011 βεβαίωση, η οποία κατατέθηκε εµπρόθεσµα (άρθ. 4 παρ. 2, περ. 
α του Ν. 3869/2010) στην γραµµατεία του ∆ικαστηρίου στις 7-9-2011, β) κατατέθηκε 
εµπρόθεσµα (άρθ. 4 παρ. 2, περ. β του Ν. 3869/2010) στις 7-9-2011 στην γραµµατεία 
του ∆ικαστηρίου, η από 8-8-2011 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσης, αφενός για την 
ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας, των εισοδηµάτων της, 
των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και 
αφετέρου για το ότι ο αιτούσα δεν έχει προβεί σε µεταβιβάσεις εµπραγµάτων 
δικαιωµάτων επί ακινήτων της την τελευταία τριετία και γ) απέτυχε ο κατ’ άρθ. 5 
παρ. 1 και 7 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 δικαστικός συµβιβασµός, δοθέντος ότι δεν έχει 
γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις µετέχουσες στη δίκη πιστώτριες 
ανώνυµες τραπεζικές εταιρίες (βλ. για την α΄ πιστώτρια, τις από 5-10-11 
παρατηρήσεις που κατατέθηκαν στις 10-10-11, για την β΄ πιστώτριας, τις από 4-10-11 
παρατηρήσεις που κατατέθηκαν στις 4-10-11 και για την γ΄ πιστώτριας, τις από 7-10-
11 παρατηρήσεις που κατατέθηκαν στις 7-10-11 ). Επίσης από την, κατ’ άρθ. 13 του 
Ν. 3869/2010, αυτεπάγγελτη έρευνα του ∆ικαστηρίου, διαπιστώθηκε ότι για την 
αιτούσα δεν εκκρεµεί άλλη αίτηση ρύθµισης οφειλών του ούτε έχει εκδοθεί απόφαση 
για ρύθµιση µε απαλλαγή από τις οφειλές του (βλ. το υπ΄ αριθ. 148γ/2011 έγγραφο 
του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Τµήµατος Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας). 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 236 του ΚΠολ∆, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 22 
παρ.5 του Ν. 3994/2011, «Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση πρέπει να φροντίζει 
... τα πρόσωπα που µετέχουν στη συζήτηση ... να συµπληρώνουν τους ισχυρισµούς 
που υποβλήθηκαν ελλιπώς και αορίστως µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται 
στα πρακτικά και γενικά να παρέχουν τις αναγκαίες διασαφήσεις για την εξακρίβωση 
της αλήθειας των προβαλλόµενων ισχυρισµών». Το ως άνω άρθρο ισχύει και στην 
διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, αφού προσαρµόζεται στη διαδικασία αυτή και 
δεν αντιτίθεται στις διατάξεις που την ρυθµίζουν (άρθ.741 του του ΚΠολ∆). 
Ειδικότερα κατά την διάταξη του άρθ. 751 του ΚΠολ∆ "Μεταβολή της αίτησης 
επιτρέπεται µε άδεια του δικαστή, εφόσον κατά την κρίση του δεν βλάπτονται 
συµφέροντα εκείνων που µετέχουν στη δίκη ή τρίτων". Εποµένως στην εκουσία 
δικαιοδοσία ο αιτών δύναται ελεύθερα να συµπληρώνει και διορθώνει τους 
ισχυρισµούς του µε προφορική δήλωση κατά την συζήτηση και καταχώρησή της στα 
πρακτικά (άρθ. 238 και 256 του ΚΠολ∆) αρκεί η διόρθωση να µην είναι τόσο 
εκτεταµένη ώστε να προκαλείται µεταβολή της αιτήσεως, οπότε στην περίπτωση 
αυτή, για να είναι επιτρεπτή η µεταβολή θα πρέπει να γίνεται µε την άδεια του 
δικαστή κατά το µέτρο που η µεταβολή δεν βλάπτει συµφέροντα των συµµετεχόντων 
στη δίκη ή τρίτων. Άλλωστε στις δίκες της εκούσιας δικαιοδοσίας, όπου το 
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αντικείµενο της υποθέσεως εξαντλείται στη λήψη του αιτούµενου ρυθµιστικού 
µέτρου, δίχως δεσµευτική διάγνωση κάποιας εριζόµενης έννοµης σχέσης, είναι 
επιτρεπτή η προβολή και νέων πραγµατικών ισχυρισµών ώσπου να καταστεί η 
υπόθεση ώριµη για την έκδοση οριστικής απόφασης (άρθ.745 του ΚΠολ∆). 
Εποµένως στο πλαίσιο αυτό, ακόµη και η παράλειψη αναφοράς γεγονότων που 
συνιστούν τις προϋποθέσεις του ζητούµενου ρυθµιστικού µέτρου, δεν προκαλούν το 
απαράδεκτο της αιτήσεως. Στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας αφενός 
εφαρµόζεται το ανακριτικό σύστηµα (άρθ. 744 και 759 παρ. 3 του ΚΠολ∆) και 
αφετέρου δεν ισχύει το συγκεντρωτικό σύστηµα (άρθ. 745 και 765 του ΚΠολ∆), µε 
αποτέλεσµα να µην υπάρχει περιθώριο ανάλογης εφαρµογής του άρθ. 224 του 
ΚΠολ∆. Τέλος κατά την διάταξη του άρθ. 8 παρ. 3 του Ν. 3869/2010 ο αιτών 
"Οφείλει επίσης να γνωστοποιεί µέσα σε ένα µήνα στη γραµµατεία του δικαστηρίου 
κάθε µεταβολή κατοικίας ή εργασίας, αλλαγή εργοδότη, καθώς και κάθε αξιόλογη 
βελτίωση των εισοδηµάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να 
ενηµερώνεται ο φάκελος που τηρείται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 4.". 
Η θεσµοθετηµένη αυτή υποχρέωση του αιτούντος ισχύει τόσο πριν όσο και µετά από 
την συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο και εποµένως η διαδικασία του Ν 
3869/10, είναι πρόδηλο ότι παρακολουθεί τις µεταβολές της ζώσας 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας του αιτούντος, η οποία ενδιαφέρει 
προκειµένου να ληφθεί υπόψη στην τελική διαµόρφωση της ρυθµίσεως και εκ του 
λόγου τούτου, όχι µόνο δεν εµποδίζονται δικονοµικώς αλλά επιβάλλεται να 
αποτυπωθούν είτε µε δήλωση εκτός είτε µε δήλωση στο ακροατήριο έστω και εάν 
αυτό σηµαίνει µεταβολή της ιστορικής βάσεως της αιτήσεως. Υπό το προαναφερθέν 
ρυθµιστικό περιβάλλον η µεταβολή (συµπλήρωση, διόρθωση ή και διαγραφή) των 
ισχυρισµών που περιλαµβάνονται στην αίτηση για τις οφειλές τα περιουσιακά 
στοιχεία, την κοινωνική κατάσταση και τα εισοδήµατα του οφειλέτη, όχι µόνον είναι 
επιτρεπτή, αλλά και σε ορισµένες περιπτώσεις επιβάλλεται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 224, 236, 238, 256, 744, 745, 751, 759, 765,  
Νόµοι: 3869/2010, άρθ. 1, 3, 4, 11,  
Νόµοι: 3994/2011, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πνευµατική Ιδιοκτησία - Γεωγραφικοί χάρτες 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 101 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Πνευµατική ιδιοκτησία. Γεωγραφικοί χάρτες. Υδρογραφική Υπηρεσία του 
Πολεµικού Ναυτικού. Στοιχεία αγωγής. Επαναφορά ισχυρισµών στην κατ΄ έφεση 
δίκη. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2121/1993 «περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, 
συγγενικών δικαιωµάτων και πολιτιστικών θεµάτων», οι πνευµατικοί δηµιουργοί, µε 
τη 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 τους δεσµού προς αυτό (ηθικό δικαίωµα). Ως έργο, επί του οποίου 
αποκτάται πνευµατική ιδιοκτησία, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, είναι µεταξύ των 
άλλων, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του ίδιου νόµου, και οι χάρτες.  
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- Από τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ εξάγεται ότι η αγωγή, εκτός από 
τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 117 ή 118, πρέπει να περιέχει α) σαφή έκθεση 
των γεγονότων, που την θεµελιώνουν, σύµφωνα µε το νόµο και δικαιολογούν, την 
άσκηση της, από τον ενάγοντα κατά του εναγόµενου, β) ακριβή περιγραφή του 
αντικειµένου της διαφοράς και γ) ορισµένο αίτηµα. Η αοριστία δε αυτή, δεν µπορεί 
να θεραπευθεί, ούτε µε τις προτάσεις ούτε µε παραποµπή στο περιεχόµενο άλλου 
εγγράφου, ούτε µπορεί σε αυτή να γίνει επιφύλαξη διόρθωσης ή συµπλήρωσης, από 
την προσαγωγή ή εκτίµηση αποδείξεων, διότι αυτό είναι αντίθετο µε τις διατάξεις για 
την προδικασία, του άρθρου 111 ΚΠολ∆, των οποίων η τήρηση ερευνάται 
αυτεπάγγελτα από το ∆ικαστήριο (βλ. αντί πολλών ΑΠ 1056/2002 Ελ∆νη 45.84). 
Άρα, οι σχετικοί ισχυρισµοί και δη οι τρίτος και πέµπτος (α΄ µέρος) λόγοι έφεσης, 
που αφορούν την αοριστία της αγωγής, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιµοι στην 
ουσία τους, αφού σ΄ αυτήν (αγωγή) εκτίθενται όλα εκείνα, τα οποία είναι απαραίτητα 
για να είναι σαφής και ορισµένη, ενώ η αναγραφή στην αγωγή των διαφοροποιήσεων 
στις διαστάσεις και την κλίµακα, χωρίς την αναγραφή των λοιπών διαφοροποιήσεων 
και περαιτέρω η µη αναγραφή της αξίας ενός νόµιµα εκδοθέντος χάρτου κι ενός 
απλού ανατύπου, δεν καθιστά αυτήν (αγωγή) αόριστη.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2121/1993, η προστασία του παρόντος νόµου 
δεν εκτείνεται σε επίσηµα κείµενα, µε τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής 
αρµοδιότητας και ιδίως σε νοµοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείµενα, καθώς και 
στις εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στα απλά γεγονότα ή 
στοιχεία. Στην προκειµένη περίπτωση οι χάρτες, πέραν του ότι δεν αποτελούν 
κείµενα, δηλαδή κοµµάτια γραπτού ή προφορικού λόγου, δεν εκφράζεται µε την 
έκδοση αυτών άσκηση πολιτειακής αρµοδιότητας και συνεπώς ο σχετικός ισχυρισµός 
των εναγοµένων - εκκαλούντων και πρώτος λόγος έφεσης, ότι η από την 
Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού έκδοση ναυτικών χαρτών, γίνεται 
στα πλαίσια της πολιτειακής αρµοδιότητας του ενάγοντος, να παρέχει στους πολίτες 
του τη δυνατότητα ασφαλούς κυκλοφορίας στις ελληνικές θάλασσες, έτσι ώστε οι εν 
λόγω χάρτες να µην αποτελούν αντικείµενο προστασίας, πρέπει να απορριφθεί, ως 
αβάσιµος. Κατά το άρθρο 3 του ίδιου νόµου, µεταξύ των εξουσιών, που περιλαµβάνει 
το περιουσιακό δικαίωµα, είναι και εκείνη, να επιτρέπει ή να απαγορεύει ο 
δηµιουργός τη διασκευή, την προσαρµογή ή άλλες µετατροπές του έργου. Σύµφωνα 
δε µε το άρθρο 65 παρ. 1 και 2 του νόµου αυτού, σε κάθε περίπτωση (υπαίτιας ή 
ανυπαίτιας) προσβολής της πνευµατικής ιδιοκτησίας, ο δηµιουργός µπορεί να αξιώσει 
την αναγνώριση του δικαιώµατος του, την άρση της προσβολής και την παράλειψη 
της στο µέλλον, ενώ, αν η προσβολή είναι υπαίτια, αυτός που προσέβαλε το δικαίωµα 
του δηµιουργού υποχρεούται σε αποζηµίωση και ικανοποίηση της ηθικής του 
βλάβης. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 1 του ίδιου παραπάνω νόµου, 
επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η αναπαραγωγή ενός 
έργου, που έχει νοµίµως δηµοσιευθεί, εφόσον η αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική 
χρήση εκείνου που την κάνει. ∆εν αποτελεί, όµως, ιδιωτική χρήση, η χρήση στο 
πλαίσιο µιας επιχείρησης ή µιας υπηρεσίας ή ενός οργανισµού. 
- Πρέπει να σηµειωθεί δε στη συνέχεια, ότι τ΄ αναφερόµενα στις ενσωµατωµένες στις 
παρούσες, πρωτόδικες προτάσεις των εκκαλούντων - εναγοµένων, έγγραφα και 
ισχυρισµοί, δεν ελήφθησαν υπόψη από το ∆ικαστήριο τούτο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 240 ΚΠολ∆, καθόσον, η συρραφή και η ενσωµάτωση 
ολόκληρου του κειµένου των προτάσεων, που είχαν υποβληθεί σε πρώτο βαθµό, στις 
προτάσεις του παρόντος βαθµού, χωρίς ειδική µνεία στις τελευταίες των ισχυρισµών, 
οι οποίοι επαναφέρονται, µε σύντοµη περίληψη και αναφορά στις σελίδες των 
πρώτων, που τους περιέχουν, όπως ήδη πράπουν οι εκκαλούντες, δεν είναι νόµιµες 
(βλ. ΟλΑΠ 9/2000).  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 111, 117, 118, 216, 240, 
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 1, 2, 18, 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2010, σελίδα 216 
 
Πνευµατική Ιδιοκτησία - Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1369 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράνοµη αναπαραγωγή και εκµετάλλευση έργου. 
- Σύµφωνα µε το Νόµο 2121/1993  "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα 
και πολιτιστικά θέµατα", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει: "Οι πνευµατικοί 
δηµιουργοί, µε τη δηµιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ' αυτό πνευµατική 
ιδιοκτησία, που περιλαµβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώµατα, το 
δικαίωµα εκµετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα της 
προστασίας του προσωπικού του δεσµού προς αυτό (ηθικό δικαίωµα)" (άρθρο 1 παρ. 
1). "Το περιουσιακό δικαίωµα δίνει στους δηµιουργούς ιδίως την εξουσία (δικαίωµα) 
να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν ... τη µετάδοση ή αναµετάδοση των έργων τους στο 
κοινό µε τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση..." (άρθρο 3 παρ. 1 περ.ζ). "Ο δηµιουργός 
του έργου µπορεί να καταρτίζει συµβάσεις, µε τις οποίες αναθέτει στον 
αντισυµβαλλόµενο και αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση να ασκήσει εξουσίες που 
απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωµα (συµβάσεις εκµετάλλευσης)" (άρθρο 13 
παρ. 1). "Ο δηµιουργός του έργου µπορεί να επιτρέπει σε κάποιον άλλον την άσκηση 
εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό του δικαίωµα (άδειες εκµετάλλευσης)" 
(άρθρο 13 παρ. 2) "Η αµοιβή που οφείλει να καταβάλλει ο αντισυµβαλλόµενος στο 
δηµιουργό για δικαιοπραξίες που αφορούν τη µεταβίβαση του περιουσιακού 
δικαιώµατος ή εξουσιών από αυτό, την ανάθεση άδειας εκµετάλλευσης, συµφωνείται 
υποχρεωτικά σε ορισµένο ποσοστό, το ύψος του οποίου καθορίζεται ελεύθερα µεταξύ 
των µερών. Βάση για τον υπολογισµό του ποσοστού είναι όλα αναιξερέτως τα 
ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα που πραγµατοποιούνται από τη δραστηριότητα του 
αντισυµβαλλοµένου και προέρχονται από την εκµετάλλευση του έργου..." (άρθρο 32 
παρ. 1). "Οι δηµιουργοί µπορούν να αναθέτουν σε οργανισµούς συλλογικής 
διαχείρισης και προστασίας, που έχουν αποκλειστικά αυτό το σκοπό, τη διαχείριση ή 
την προστασία του περιουσιακού τους δικαιώµατος ή εξουσιών που απορρέουν από 
αυτόν". (άρθρο 54 παρ. 1 εδ. α). "Τεκµαίρεται ότι οι οργανισµοί συλλογικής 
διαχείρισης ή προστασίας έχουν την αρµοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας όλων των 
έργων ή όλων των πνευµατικών δηµιουργών, για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι 
έχουν µεταβιβασθεί σ' αυτούς οι σχετικές εξουσίες ή ότι καλύπτονται από την 
πληρεξουσιότητα. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας µπορούν να 
ενεργούν πάντα δικαστικώς ή εξωδίκως, στο δικό τους όνοµα είτε η αρµοδιότητά 
τους στηρίζεται σε µεταβίβαση της εξουσίας, είτε στηρίζεται σε πληρεξουσιότητα, 
νοµιµοποιούνται δε πάντως στην άσκηση όλων των δικαιωµάτων του δηµιουργού που 
έχουν µεταβιβασθεί σ' αυτούς ή που καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα" (άρθρο 
55 παρ. 2). "Για τη δικαστική επιδίωξη της προστασίας των έργων και των 
δηµιουργών που προστατεύονται από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης ή 
προστασίας, αρκεί η δειγµατοληπτική αναφορά των έργων που έγιναν αντικείµενο 
εκµετάλλευσης χωρίς την απαιτούµενη άδεια και δεν απαιτείται η πλήρης 
απαρίθµηση των έργων αυτών" (άρθρο 55 παρ. 3). "Όποιος υπαιτίως προσέβαλε την 
πνευµατική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώµατα άλλου υποχρεούται σε 
αποζηµίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης. Η αποζηµίωση δεν µπορεί να είναι 
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κατώτερη από το διπλάσιο της αµοιβής που συνήθως ή κατά νόµον καταβάλλεται για 
το είδος της εκµετάλλευσης που έκανε χωρίς άδεια ο υπόχρεος" (άρθρο 65 παρ. 2).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 1, 3, 13, 32, 54, 55, 65,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 139 
 
Πνευµατική Ιδιοκτησία - Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων  
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 
Αριθµός απόφασης: 1301 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πνευµατική ιδιοκτησία. Αναµετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων. 
- Το άρθρο 84 παρ. 3 του Ν. 2725/1999 ορίζει ότι ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός 
σταθµός που αποκτάει δικαιώµατα αποκλειστικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης 
αθλητικών αγώνων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου, υποχρεούται να 
παρέχει στους ενδιαφερόµενους ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθµούς 
µαγνητοσκοπηµένα ή µαγνητοφωνηµένα στιγµιότυπα κατ΄ επιλογή του αιτούντος 
διάρκειας µέχρι τριών λεπτών συνολικά για να χρησιµοποιηθούν στα δελτία 
ειδήσεων. Η αναµετάδοση των στιγµιότυπων αυτών περιορίζεται για κάθε ηµέρα 
διεξαγωγής αγώνων σε τρεις µεταδόσεις των τριών λεπτών η καθεµία επί του 
συνολικού ηµερήσιου προγράµµατος µεταξύ των οποίων µεσολαβεί χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον µίας ώρας. Με το παραπάνω άρθρο 84 παρ. 3 του Ν. 
2725/1999 θεσπίζεται λόγος άρσης του αδίκου της προσβολής του δικαιώµατος 
αποκλειστικής µετάδοσης αγώνων χάριν της προστασίας δικαιώµατος πληροφόρησης 
του κοινού. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 Π∆ 109/2010 (άρθρο 15 Οδηγίας 2010/13/ΕΕ) -
το οποίο µεταφέρει στο εθνικό δίκαιο ιεραρχικώς ανώτερο δίκαιο, ήτοι την παραπάνω 
Οδηγία- «οι τηλεοπτικοί οργανισµοί που ασκούν αποκλειστικά δικαιώµατα 
µετάδοσης σε διοργανώσεις µεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό και σε επιµέρους 
εκδηλώσεις αυτών, οφείλουν να παρέχουν αδιακρίτως σε άλλους τηλεοπτικούς 
οργανισµούς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ή σε άλλος κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωµα χρήσης σύντοµων αποσπασµάτων αποκλειστικά 
και µόνο για τους σκοπούς των προγραµµάτων γενικής ειδησεογραφίας, µε δίκαιους, 
εύλογους και ίσους όρους. Οι εν λόγω όροι πρέπει να ανακοινώνονται εγκαίρως πριν 
από την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την 
άσκηση του δικαιώµατος.» Το άρθρο 15 της Οδηγίας δεν ορίζει την ακριβή διάρκεια 
των ως άνω αποσπασµάτων. Η συγκεκριµενοποίηση της διάταξης ανατίθεται στα 
κράτη µέλη και έτσι το άρθρο 16 παρ. 4 Π∆ 109/2010 ορίζει ότι τα σύντοµα 
αποσπάσµατα δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα ενενήντα (90) δεύτερα λεπτά της ώρας 
για κάθε αυτοτελή εκδήλωση ή αυτοτελώς µεταδιδόµενο τµήµα της. Σκοπός των ως 
άνω σύντοµων αποσπασµάτων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην αιτιολογική σκέψη 55 
της Οδηγίας είναι να διασφαλισθεί η θεµελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης. Από 
την γραµµατική και τελολογική ερµηνεία του όρου «αυτοτελής εκδήλωση» προκύπτει 
η χρήση των 90» ανά αγώνα και όχι για ολόκληρη τη αγωνιστική. Ακόµη κι αν ήθελε 
να θεωρηθεί η κάθε αγωνιστική ως αυτοτελής εκδήλωση, η διάταξη ξεκάθαρα 
εµπερικλείει και το µεµονωµένο αγώνα «ως αυτοτελώς µεταδιδόµενο τµήµα». 
Περαιτέρω ο όρος «διοργανώσεις µεγάλου ενδιαφέροντος» δεν ορίζεται ούτε στο Π∆ 
ούτε στην Οδηγία, θα πρέπει όµως να γίνει δεκτό ότι τέτοιες οργανώσεις είναι όσες 
προσελκύουν το ενδιαφέρον σηµαντικής µερίδας τηλεθεατών σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο. ∆εδοµένου ότι το ποδόσφαιρο είναι το δηµοφιλέστερο άθληµα 
στην Ελλάδα και το πρωτάθληµα ποδοσφαίρου της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ συγκεντρώνει την 
προσοχή όλων των Ελλήνων ποδοσφαιρόφιλων φιλάθλων, οι αγώνες της 
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ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ µπορούν να θεωρηθούν «διοργανώσεις µεγάλου ενδιαφέροντος». 
Περαιτέρω ως προς τον τρόπο πρόσβασης του τα τηλεοπτικού σταθµού στο 
περιεχόµενο των σύντοµων αποσπασµάτων αυτή γίνεται από το σήµα του 
εκπέµποντος ραδιοτηλεπτικού σταθµού µε αναφορά στην πηγή τους σύµφωνα µε το 
άρθρο 16 παρ. 3 Π∆ 109/2010. Από αυτόν τον τρόπο προσβάσεως συνάγεται η άδεια 
επεµβάσεως στο αποκλειστικό συγγενικό δικαίωµα του ραδιοτηλεοπτικού σταθµού 
(άρθρο 48 του Ν. 2121/1993). Ακόµη σύµφωνα µε την ως άνω Οδηγία και το 
προαναφερόµενο Π∆ η χρήση των εν λόγω αποσπασµάτων γίνεται σε προγράµµατα 
γενικής ειδησεογραφίας, τα οποία πέραν των δελτίων ειδήσεων, συµπεριλαµβάνουν 
και τις αθλητικές ειδησεογραφικές εκποµπές, που δεν εστιάζουν σε µία συγκεκριµένη 
αθλητική διοργάνωση πχ Champion League, Europa League κλπ. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 686 επ., 731, 732, 947,  
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1, 20,  
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 2, 48,  
Νόµοι: 2725/1999, άρθ. 84,  
Π∆: 109/2010, άρθ. 16,  
∆ηµοσίευση: ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 308 * ∆ίΜΕΕ 2012, σελίδα 245 
 
Πνευµατική Ιδιοκτησία - Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων  
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 4658 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πνευµατική ιδιοκτησία. Routing (τεχνική µεταφοράς πληροφοριών στο διαδίκτυο). 
Προσβολή πνευµατικών δικαιωµάτων στο διαδίκτυο. Ασφαλιστικά µέτρα. Οι 
διατάξεις του Π∆ 131/2003 εφαρµόζονται µόνον εφόσον ο φορέας παροχής 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα. Αρχή 
αναλογικότητας. 
- Ο Ν. 2121 /1993 «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά 
θέµατα» ορίζει: Στο άρθρο 1 ότι οι πνευµατικοί δηµιουργοί, µε τη 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 τους 
δεσµού προς αυτό (ηθικό δικαίωµα) και ότι τα δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνουν τις 
εξουσίες που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του νόµου αυτού. Στο άρθρο 2 παρ.1, 
εκτός των άλλων, ότι ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευµατικό δηµιούργηµα 
λόγου, τέχνης ή επιστήµης, που εκφράζεται µε οποιαδήποτε µορφή, ιδίως γραπτά ή 
προφορικά κείµενα. Στο άρθρο 6, ότι ο δηµιουργός ενός έργου είναι ο αρχικός 
δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώµατος του έργου και ότι τα 
δικαιώµατα αποκτώνται πρωτογενώς και χωρίς διατυπώσεις (βλ. σχετ. ΑΠ 114/2009, 
1118/2006, 963/2006). Ειδικότερα, το άρθρο 3 του Ν. 2121/93 ορίζει στη µεν παρ. 1 
τα εξής «1. το περιουσιακό δικαίωµα δίνει στους δηµιουργούς ιδίως την εξουσία 
(δικαίωµα) να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν: α) Την εγγραφή και την άµεση ή 
έµµεση, προσωρινή ή µόνιµη αναπαραγωγή των έργων τους µε οποιοδήποτε µέσο και 
µορφή, εν όλω ή εν µέρει, β) τη µετάφραση των έργων τους, γ) Τη διασκευή, την 
προσαρµογή ή άλλες µετατροπές των έργων τους, δ) όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα 
αντίτυπα (αντίγραφα) των έργων τους, τη διανοµή τους στο κοινό µε οποιαδήποτε 
µορφή µέσω πώλησης ή µε άλλους τρόπους. Το δικαίωµα διανοµής εντός της 
Κοινότητας αναλώνεται µόνο αν η πρώτη πώληση ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
πρώτη µεταβίβαση της κυριότητας του πρωτότυπου ή των αντιτύπων εντός της 
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Κοινότητας πραγµατοποιείται από το δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεση του, ε) την 
εκµίσθωση και το δηµόσιο δανεισµό, όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα των 
έργων τους. Τα δικαιώµατα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη 
πράξη διανοµής του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων. Τα δικαιώµατα αυτά δεν 
εφαρµόζονται σε σχέση µε τα έργα αρχιτεκτονικής και τα έργα των εφαρµοσµένων 
τεχνών. Η εκµίσθωση και ο δηµόσιος δανεισµός νοούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην οδηγία 92/100 του Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 1992 (ΕΕΕΚ αριθµ-L 
346/61 - 27/11/1992), στ) Τη δηµόσια εκτέλεση των έργων τους, ζ) Τη µετάδοση ή 
αναµετάδοση των έργων τους στο κοινό µε τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, µε 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα ή µε καλώδια ή µε άλλους υλικούς αγωγούς ή µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή µέσω 
δορυφόρων, η) την παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ενσυρµάτως ή ασυρµάτως 
ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, καθώς κατ να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο 
κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα έργα αυτά, όπου και 
όταν επιλέγει ο ίδιος. Τα δικαιώµατα αυτά δεν αναλώνονται µε οποιαδήποτε πράξη 
παρουσίασης στο κοινό µε την έννοια της παρούσας ρύθµισης, θ) την εισαγωγή 
αντιτύπων των έργων τους που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του 
δηµιουργού ή εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, αν το δικαίωµα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συµβατικά 
διατηρηθεί από το δηµιουργό (αρ. 2, 3 παρ. 1 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29/ΕΚ ap.L 
167/10 - 22/6/2001), στη δε παρ. 2 του ιδίου άρθρου τα εξής: «δηµόσια θεωρείται 
κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου, που κάνει προσιτό το έργο σε 
κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογενείας, και το άµεσο 
κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου 
κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους». Η διάταξη αυτή (του αρ.3 
παρ.1 στοιχ. η' του Ν.2121/1993) αποτελεί αυτούσια µεταφορά του αρ. 3 παρ.1 της 
Οδηγίας 2001/29/ΕΚ και υφίσταται υποχρέωση όµοιας ερµηνείας κατ' άρθρο 234 της 
Συνθήκης ΕΚ, καθόσον η άνω διάταξη της Συνθήκης ΕΚ σκοπεί στην παρεµπόδιση 
της δηµιουργίας νοµολογίας των εθνικών δικαστηρίων µη συµφώνου προς τη 
νοµολογία του ∆ΕΚ και την ενοποίηση της νοµολογίας στο άνω πεδίο. Όταν ο 
εθνικός δικαστής διαπιστώνει ότι, για την επίλυση της διαφοράς που εκκρεµεί 
ενώπιον του, είναι αναγκαία η επίλυση του ζητήµατος της ερµηνείας διατάξεως του 
κοινοτικού δικαίου, οφείλει να εξετάσει εάν το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων έχει µε προγενέστερη απόφαση του αποφανθεί για το ίδιο νοµικό 
ζήτηµα. Σε καταφατική περίπτωση οφείλει βασιζόµενος στην από το ∆ΕΚ γενοµένη 
ερµηνεία του κοινοτικού δικαίου να επιλύσει απευθείας την επίδικη διαφορά και 
µόνον αν δεν υφίσταται τέτοια απόφαση οφείλει να απευθυνθεί στο ∆ΕΚ, εάν κρίνει 
ότι τούτο είναι αναγκαίο. Περαιτέρω, κατά µεν τη διάταξη του αρ. 65 παρ. 1 του 
Ν.2121/1993 σε κάθε περίπτωση προσβολής της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή του 
συγγενικού δικαιώµατος ο δηµιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώµατος 
δύναται να αξιώσει την αναγνώριση του δικαιώµατος του, την άρση της προσβολής 
και την παράλειψη της προσβολής στο µέλλον, κατά δε την παρ.2 του αυτού άρθρου 
όποιος υπαίτια προσέβαλε την πνευµατική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώµατα 
άλλου, υποχρεούται σε αποζηµίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης. Η 
αποζηµίωση δεν µπορεί να είναι κατώτερη του διπλάσιου της αµοιβής η οποία 
συνήθως ή κατά νόµο καταβάλλεται για το είδος της εκµεταλλεύσεως στην οποία 
προέβη άνευ της αδείας ο υπόχρεος. Ως προσβολή θεωρείται κάθε πράξη που 
επεµβαίνει στις εξουσίες (ηθικές και περιουσιακές), εφόσον η πράξη αυτή γίνεται 
χωρίς την άδεια του υποκειµένου της πνευµατικής ιδιοκτησίας και δεν συντρέχουν 
λόγοι άρσεως του παρανόµου (συναίνεση του δηµιουργού, συµβατικός περιορισµός 
κτλ). Η προσβολή απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώµατος συνιστά πράξη 
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παράνοµη και, εφόσον γίνεται υπαιτίως, συνιστά αδικοπραξία, διότι ενέχει αφ' εαυτής 
εναντίωση προς την αποκλειστική εξουσία του δικαιούχου. ∆ηλαδή, το γεγονός της 
επεµβάσεως δηµιουργεί την παράνοµη πράξη και κατά το άρθρο 914 του ΑΚ και 
κατά την ειδική διάταξη του άρθρου 65 του ως άνω Ν.2121/1993. Ειδικότερα, το 
τελευταίο άρθρο 65 αποτελεί ειδική διάταξη σε σχέση µε το άρθρο 914 του ΑΚ, το 
οποίο εφαρµόζεται µόνον όπου η ειδική διάταξη αφήνει κενά και στο βαθµό που δεν 
είναι ασυµβίβαστη η ανάλογη εφαρµογή µε το νοµοθετικό πνεύµα που διέπει τις 
διατάξεις του Ν. 2121/1993. Η ρύθµιση αυτή ενσωµατώνει στο δίκαιο της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων τις διατάξεις των άρθρων 
914, 932, 59 και 60 ΑΚ, χωρίς να αποκλείεται όµως και η συµπληρωµατική 
εφαρµογή των διατάξεων του ΑΚ για τα ειδικότερα θέµατα που µπορούν να 
προκύψουν σε ότι αφορά την αποζηµίωση (ΕφΑθ 350/2012 ΤΝΠ ∆ΣΑ ad hoc).  
- Το άρθρο 66 (ποινικές κυρώσεις) του ίδιου νόµου 2121/1993 ορίζει, πλην άλλων, 
ότι όποιος χωρίς δικαίωµα και κατά παράβαση των διατάξεων του νόµου αυτού 
προβαίνει στις αναφερόµενες στο άρθρο αυτό πράξεις και γενικά εκµεταλλεύεται 
έργο που είναι αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας, τιµωρείται µε τις 
προβλεπόµενες στο άρθρο αυτό ποινές και υπό τις σ' αυτό διακρίσεις (βλ. σχετ. ΑΠ 
963/2006 ο.π.). Επίσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. παρ. 1 εδ. α' και δ' και 
2 εδ. α' και δ': «1. Οι παραγωγοί φωνογραφηµάτων (παραγωγοί υλικών φορέων ήχου) 
έχουν το δικαίωµα να επιτρέπουν ή απαγορεύουν: α) την άµεση ή έµµεση, προσωρινή 
ή µόνιµη αναπαραγωγή µε οποιοδήποτε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, όσον 
αφορά τα φωνογραφήµατα τους, δ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρµάτως ή ασορµάτως, 
κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα φωνογραφήµατα τους, όπου 
και όταν ο ίδιος επιλέγει. Το δικαίωµα αυτό δεν αναλώνεται µε οποιαδήποτε πράξη 
διάθεσης στο κοινό µε την έννοια της παρούσας ρύθµισης,.. 2. Οι παραγωγοί 
οπτικοακουστικών έργων (παραγωγοί υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας) 
έχουν το δικαίωµα να επιτρέπουν ή απαγορεύουν: α) την άµεση ή έµµεση, προσωρινή 
ή µόνιµη αναπαραγωγή µε οποιοδήποτε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, όσον 
αφορά το πρωτότυπο και τα αντίτυπα (αντίγραφα) των ταινιών τους, δ) τη διάθεση 
στο κοινό, ενσυρµάτως ή ασυρµάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει 
πρόσβαση όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα 
αντίγραφα των ταινιών τους. Το δικαίωµα αυτό δεν αναλώνεται µε οποιαδήποτε 
πράξη διάθεσης στο κοινό µε την έννοια της παρούσας ρύθµισης». 
- Ένα έργο, όπως αυτό ορίζεται κατά τα ανωτέρω στο άρθρο 2 του Ν. 2121/1993, το 
οποίο είναι σε αναλογική µορφή µεταφέρεται σε ψηφιακή µορφή µε τη διαδικασία 
της ψηφιοποίησης, µε την οποία καθίσταται δυνατή η επεξεργασία του από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στη συνέχεια µπορεί κανείς να διακρίνει δύο µορφές 
µετάδοσης στο διαδικτυακό χώρο: ί) τη µετάδοση του από κλήση του διαδικτυακούν 
χρήστη όπου το ψηφιακό υλικό τοποθετείται σε ένα εξυπηρετητή (server - ο οποίος 
είναι υπολογιστής που έχει τον κεντρικό έλεγχο ενός δικτύου, παρέχοντας βασικές 
υπηρεσίες στους χρήστες του) έτοιµο προς κλήση, από οποιονδήποτε δυνητικό 
χρήστη το επιθυµεί στο χρονικό σηµείο που τούτος επάγει (uploading). Μόλις γίνει η 
κλήση, τότε το αρχείο µετά από τεχνικές ενδιάµεσες αποθηκεύσεις αποθηκεύεται από 
το χρήστη ψηφιακά σε φορέα αποθήκευσης, 2) το αρχείο δύναται να µεταδοθεί και µε 
πρωτοβουλία του αποστολέα. Η ψηφιοποίηση συνεπάγεται ή συνδέεται συµβιωτικά 
µε µια εναποθήκευση του ψηφιακού πλέον υλικού σε κάποιο φορέα (σκληρό δίσκο 
υπολογιστή, ψηφιακό δίσκο). Η διαδικασία της ψηφιοποίησης δεν θεωρείται 
επέµβαση στην εξουσία διασκευής, καθώς δεν µετατρέπει το έργο, αφού δεν έχει 
σκοπό να γίνει αντιληπτό µε τρόπο διαφορετικό από ότι το έργο που είναι σε 
αναλογική, µη ψηφιακή µορφή. Αν η ψηφιοποίηση καταλήγει στην πρώτη υλική 
ενσωµάτωση του έργου, τότε δεν υπάγεται στην έννοια της αναπαραγωγής, επειδή 
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θεωρείται ως τρόπος και αποτέλεσµα της δηµιουργίας του έργου. Αναπαραγωγή 
συντρέχει όταν ένα ήδη ψηφιοποιηµένο έργο αποθηκεύεται σε ψηφιακό φορέα. Με 
βάση τα ανωτέρω κάθε πράξη: εισόδου ψηφιακού υλικού στο διαδίκτυο χωρίς την 
άδεια του δηµιουργού /φορέα συγγενικού δικαιώµατος και χωρίς να συντρέχει λόγος 
περιορισµού της εξουσίας αναπαραγωγής θεωρείται προσβολή. Με τη διαδικασία 
φορτώµατος (uploading) στοιχείων από σκληρό δίσκο υπολογιστή που ανήκει σε 
διαδικτυακό χρήστη, τα οποία φορτώνονται σε εξυπηρετητή έτσι ώστε να είναι σε 
διάθεση τρίτων, δηµιουργείται στον τελευταίο ένα ψηφιακό αντίγραφο των στοιχείων 
αυτών. Η κλήση στοιχείων από ιστοσελίδα του διαδικτύου από το χρήστη αυτού, ο 
οποίος πληκτρολογεί το URL της ιστοσελίδας -ακρώνυµο που προέρχεται από τη 
φράση «Uniform Resource Locator" (Ενιαία θέση πόρου) και σηµαίνει την µοναδική 
διεύθυνση ενός αρχείου στο internet, περιέχει δε την κύρια διεύθυνση (domain name) 
της ιστοσελίδας- σε λογισµικό πρόγραµµα περιήγησης του διαδικτύου, τα οποία 
προβάλλει µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του και ή τα αποθηκεύει σε ψηφιακό 
φορέα, χαρακτηρίζεται ως καταφόρτωση (downloading). Ακόµη, σύµφωνα µε την 
κατά τα ανωτέρω έννοια του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2121/1993, στη (στενή) δηµόσια 
εκτέλεση ή χρήση έργου υπάγεται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου, 
που κάνει το έργο προσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της 
οικογένειας και το άµεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα 
αυτά του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή διαφορετικούς χώρους. Με την 
ευρεία - σε σχέση µε την παραπάνω (στενή) - έννοια δηµόσιας εκτέλεσης ή χρήσης ή 
παρουσίασης έργου, καθίσταται δυνατή η νοµική κάλυψη της κατ' αίτηση (on 
demand) του χρήστη του διαδικτύου χρήσης και εκµετάλλευσης του έργου στο 
διαδικτυακό περιβάλλον. Κάθε πράξη διάθεσης έργων στο κοινό µε ψηφιακή κλήση 
υπάγεται πλέον στην αποκλειστική εξουσία του δηµιουργού. Το κοινό αποτελείται 
από άτοµα-µέρη του κοινού, τα οποία έχουν ψηφιακή πρόσβαση στο έργο µε δική 
τους πρωτοβουλία κατόπιν κλήσεως τους από διαφορετικά µέρη και διαδοχικά ή 
συγχρόνως κατά την ατοµική τους επιλογή. Αρκεί η δυνατότητα πρόσβασης και η 
δυνατότητα επιλογής, χωρίς να ενδιαφέρει αν ένα συγκεκριµένο πρόσωπο έχει 
καλέσει και καταφορτώσει (download) το προστατευόµενο υλικό. Με τον τρόπο αυτό 
καλύπτεται η µέσω διαδικτύου πρόσβαση σε «υλικό» που προστατεύεται µε 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή µε συγγενικά δικαιώµατα. 
- Με την έννοια του routing χαρακτηρίζεται η ιδιαίτερη τεχνική µεταφοράς 
πληροφοριών στο διαδίκτυο. Κατά κανόνα ένα αρχείο τεµαχίζεται µε ιδιαίτερα 
προγράµµατα λογισµικού σε µικρά πακέτα πληροφοριών, το σύνολο των οποίων 
συνθέτει το αποστελλόµενο αρχείο-έργο µε την έννοια του δικαίου της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. Τα µικρά αυτά πακέτα φθάνουν στον υπολογιστή του διαδικτυακού 
χρήστη από διαφορετικό ψηφιακό δρόµο και από διαφορετικούς εξυπηρετητές για να 
επανασυντεθούν τελικά σε σύνολο, όµοιο µε το αποσταλέν στον υπολογιστή του 
αποδέκτη του αρχείου. Η µεταφορά των στοιχείων µε την παραπάνω µέθοδο δεν 
συνιστά πράξη εκµετάλλευσης του έργου αλλά µια πρωτοβαθµίδα του. Η 
επανασύνθεση χαρακτηρίζεται πλέον ως καταφόρτωση (downloading) (βλ. περί των 
ανώτεροι ορισµών -πλην URL- Μ. Θ. Μαρίνος «Ζητήµατα χρήσης και 
εκµετάλλευσης έργων στο διαδίκτυο (internet)» ΕΕµπ∆ 2004.483 επ.). Με το όρο 
TCP/IP" (Transmission Control Program/Internet Protocol-Πρωτόκολλο Ελέγχου 
Μετάδοσης και πρωτόκολλο του Internet) νοείται µια συλλογή πρωτοκόλλων 
επικοινωνίας στα οποία βασίζεται το ∆ιαδίκτυο. Η ονοµασία TCP/IP προέρχεται από 
τις συντοµογραφίες των δυο κυριότερων πρωτοκόλλων που περιέχει το TCP ή 
Transmission Control Protocol (Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης) και το IP ή 
Internet Protocol (Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου). Το πρωτόκολλο TCP φροντίζει για την 
επικοινοίνία ανάµεσα στο λογισµικό της εφαρµογής, ήτοι τον ψηφιακό φυλλοµετρητή 
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(Browser) και το λογισµικό του δικτύου. Το πρωτόκολλο IP φροντίζει για την 
επικοινωνία µε τους άλλους υπολογιστές. Το TCP είναι υπεύθυνο για τη διάσπαση 
των δεδοµένων σε ίΡ πακέτα πριν αυτά αποσταλούν, καθώς και για την αντίστοιχη 
συναρµολόγηση τους όταν αυτά φθάσουν στον προορισµό τους. Το IP είναι υπεύθυνο 
για την αποστολή των πακέτων στον παραλήπτη (receiver). Το TCP/IP χρησιµοποιεί 
διευθυνσιοδότηση (addressing) µε αριθµούς µε τιµές ανάµεσα στο 0 και τα 255 για να 
αποδώσει µια µοναδική διεύθυνση (address) σ' έναν υπολογιστή. Ο κάθε υπολογιστής 
θα πρέπει να διαθέτει µια IP διεύθυνση πριν µπορέσει να συνδεθεί στο Internet και το 
κάθε IP πακέτο (packet) θα πρέπει να διαθέτει µια διεύθυνση (address) πριν µπορέσει 
να αποσταλεί σ' έναν άλλον υπολογιστή. Η ψηφιακή τεχνολογία δικτύων λειτουργεί 
µε τη διαρκή και επανειληµµένη δηµιουργία κρυφών αντιγράφων για την 
αποτελεσµατική διαχείριση της κυκλοφορίας µέσω του διαδικτύου (caching), 
σύµφωνα µε το ως άνω πρωτόκολλο TCP/IP. Μια άλλη σηµαντική έκφανση του είναι 
η προσωρινή ενδιάµεση αποθήκευση στοιχείων σε ένα ενδιάµεσο υπολογιστή-
εξυπηρετητή του παροχέα υπηρεσιών (internet service provider-ISP), που 
αποκαλείται διακοµιστής (proxy server). Με τη χρήση τέτοιων ενδιάµεσων 
υπολογιστών, την ύπαρξη και τή θέση των οποίων ο χρήστης αγνοεί, αποφεύγεται η 
υπερφόρτωση των λεωφόρων των πληροφοριών. Υπό τον όρο (browsing) νοείται το 
ψηφιακό ξεφύλλισµα ιστοσελίδων ή ιστοτόπων στο πλαίσιο του διαδικτύου, το οποίο 
διακρίνεται από το ότι οι καλούµενες πληροφορίες δεν αποθηκεύονται κατά κανόνα 
στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή µε τον οποίο περιπλανάται (surfing) ο χρήστης στο 
διαδίκτυο, αλλά απλώς και µόνον στην προσωρινή του µνήµη. Τόσο το routing, όσο 
και το caching, αλλά και το browsing ως πράξεις που εµπεριέχουν φευαγαλέα 
αναπαραγωγή, εγγενή στην τεχνολογική διαδικασία, µεταβατική και βοηθητική, δεν 
έχουν αυτόνοµη οικονοµική σηµασία µε την έννοια του άρθρου 28Β του Ν. 
2121/1993 (αρθρ. 5 παρ. 1 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ) Τέλος, διαµέσου των συνδέσεων 
(links) καθίσταται δυνατή η διασύνδεση µεταξύ διαφορετικών στοιχείων µέσα σε ένα 
ψηφιοποιηµένο έργο και ακόµη γενικότερα διαδικτυακών τόπων/ιστοσελίδων, που 
είναι αποθηκευµένοι σε διαφορετικούς εξυπηρετητές. Από τεχνική άποψη η σύνδεση 
επιτρέπει την άµεση κλήση των στοιχείων από εκεί που η σύνδεση παραπέµπει. Η 
υπερσύνδεση (hyperlink) οδηγεί από τη σύνδεση στην οποία είναι ο χρήστης σε µια 
άλλη ξένη ιστοσελίδα, εγκαταλείπεται δηλαδή η αρχική ιστοσελίδα κατά τρόπο 
αναγνωρίσιµο για το χρήστη (βλ. περί των ανωτέρω ορισµών -πλην του πρωτοκόλλου 
TCP/IP -Μ. Θ. Μαρίνος «Ζητήµατα χρήσης και εκµετάλλευσης έργων στο διαδίκτυο 
(internet)» ΕΕµπ∆ 2004.483 επ.). Επίσης, µε τον όρο φιλοξενία (hosting) νοείται η 
υπηρεσία παροχής χώρου προς φιλοξενία µιας ιστοσελίδας. Ως πάροχος φιλοξενίας 
νοείται όχι µόνον ο κάτοχος του εξυπηρετητή στον οποίο αποθηκεύονται ξένα 
περιεχόµενα, αλλά και κάθε φορέας παροχής υπηρεσιών, ο οποίος βρίσκεται σε 
συµβατική σχέση µε τον κάτοχο του εξυπηρετητή και προσφέρει επίσης τη 
δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών (βλ. Ε. ∆ΙΑΜΑΝΤΗ «Ευθύνη των 
µεσαζόντων παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο κατά το Π∆ 131/2003» ∆ΕΕ 10.986 
επ. υπό V). 
- Οι τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών φέρουν δυνατότητες, 
οι οποίες αφενός διευκολύνουν την αντιγραφή, ανταλλαγή και διάδοση 
ψηφιοποιηµένων πνευµατικών έργων και αφετέρου δυσχεραίνουν την 
αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδικτυακό 
περιβάλλον. Πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet access providers) ορίζονται. 
οι επιχειρήσεις, που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τέτοιες υπηρεσίες αφορούν αποκλειστικά τη µεταφορά 
σηµάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αποτελούν το κύριο αντικείµενο 
ρύθµισης του δικαίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
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επικοινωνιών δεν περιλαµβάνονται υπηρεσίες, οι οποίες δεν αφορούν, εν όλω ή εν 
µέρει, τη µεταφορά σηµάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά αφορούν 
την παροχή ή τον έλεγχο περιεχοµένου, που µεταδίδεται µέσω δικτύων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή αφορούν υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας Από τα παραπάνω συνάγεται ότι για τη ρύθµιση της κοινωνίας της 
πληροφορίας το δίκαιο ακολουθεί την προσέγγιση της τεχνολογικής ουδετερότητας, 
επικεντρώνοντας στη ρύθµιση υπηρεσιών και όχι τεχνολογιών. Κατ' επέκταση οι 
πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο ρυθµίζονται από το δίκαιο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ως φορείς αντίστοιχων υπηρεσιών και µόνο µεµονωµένα από άλλους 
κλάδους του δικαίου, που έχουν ως αντικείµενο ρύθµισης το διαδικτυακό 
περιεχόµενο και τις σχετικές µε αυτό υπηρεσίες. Μία τέτοια «µεµονωµένη» ρύθµιση 
είναι αυτή των άρθρων 12-15 της Οδηγίας 2000/31 /ΕΚ για το ηλεκτρονικό εµπόριο, 
όπως µεταγράφηκαν µε τα άρθρα 11-14 του Π∆ 131/2003 υπό τον γενικό τίτλο 
«Ευθύνη των Μεσαζόντων Παροχής Υπηρεσιών». Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 11 του 
προεδρικού αυτού διατάγµατος εισάγεται κανόνας δικαίου για την απαλλαγή των 
παροχών πρόσβασης στο διαδίκτυο, όσον αφορά την ευθύνη για τις µεταδιδόµενενο 
από αυτούς πληροφορίες, υπό τους όρους ότι οι φορείς αυτοί λειτουργούν ως απλοί 
διαµετακοµιστές σηµάτων σε :δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δηλαδή δεν 
αποτελούν την αφετηρία της µετάδοσης των πληροφοριών, δεν επιλέγουν τον 
αποδέκτη της µετάδοσης και δεν επιλέγουν ή τροποποιούν τις µεταδιδόµενες 
πληροφορίες. Επιπλέον, η πρόβλεψη του άρθρου 11 συµπληρώνεται µε αυτή του 
άρθρου 14 περί απουσίας µίας γενικής υποχρέωσης ελέγχου των παροχών πρόσβασης 
σχετικά µε τις πληροφορίες που µεταδίδουν ή αποθηκεύουν και περί απουσίας µίας 
γενικής υποχρέωσης δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν 
ότι πρόκειται για παράνοµες δραστηριότητες. Με τις ανωτέρω διατάξεις οι πάροχοι 
πρόσβασης στο διαδίκτυο απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση µε 
παράνοµες πράξεις, οι οποίες τελούνται δια της µεταδιδόµενης -µέσω των δικτύων 
τους- πληροφορίας. Ο νόµιµος λόγος απαλλαγής αφορά κάθε ευθύνη για 
συµπεριφορά, που υπάγεται σε οποιαδήποτε απαγορευτική διάταξη νόµου, 
ανεξαρτήτως αν αυτό υπάγεται στο ποινικό ή στο αστικό δίκαιο, το δίκαιο 
ανταγωνισµού ή το δίκαιο της πνευµατικής ή/και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Η 
ιδιότυπη, όµως, αυτή «ασυλία» των φορέων παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν 
είναι απόλυτη, καθώς ρητώς προβλέπεται ότι είναι δυνατή σε αυτούς η επιβολή µε 
δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη µέτρων για την παύση ή την πρόληψη τυχόν 
παραβάσεων σε σχέση µε τη διαδικτυακά διακινούµενη πληροφορία (βλ. σχετ. περί 
των ανωτέρω Α. Μπρούµα «Ο ρόλος των παροχών πρόσβασης στο διαδίκτυο σε 
σχέση µε την εφαρµογή του δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας» ∆ίκαιο Μέσων 
ενηµέρωσης και Επικοινωνίας 2009.491 επ.). Ειδικότερα στο άρθρο 11 του ως άνω 
Π∆ ρυθµίζονται οι όροι απαλλαγής των µεσαζόντων από την ευθύνη που γεννάται για 
παράνοµες πληροφορίες ή δραστηριότητες κατά την παροχή των υπηρεσιών της 
απλής µετάδοσης (άρθρο 11), της αποθήκευσης σε κρυφή µνήµη (άρθρο 12) και της 
φιλοξενίας (άρθρο 13). Κατά το άρθρο 11 σε περίπτωση παροχής µιας υπηρεσίας της 
κοινωνίας της πληροφορίας, η οποία συνίσταται στη µετάδοση των πληροφοριών που 
παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή 
πρόσβασης στο δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής 
υπηρεσιών όσον αφορά τις µεταδιδόµενες πληροφορίες υπό τους όρους ότι ο 
τελευταίος: α) δεν αποτελεί την αφετηρία της µετάδοσης των πληροφοριών, β) δεν 
επιλέγει τον αποδέκτη της µετάδοσης και γ) δεν επιλεγεί και δεν τροποποιεί τις 
καλούµενες πληροφορίες. Η γνώση του παροχέα για το αθέµιτο περιεχόµενο µιας 
πληροφορίας δεν τον βλάπτει εφόσον βέβαια τηρούνται οι προαναφερόµενοι όροι. 
Κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 περιλαµβάνεται στην απλή µετάδοση η αυτόµατη, 
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βραχυπρόθεσµη ενδιάµεση αποθήκευση των πληροφοριών, εφόσον αυτή είναι 
τεχνικώς αναγκαία για τη µετάδοση και δεν υπερβαίνει το χρόνο που είναι εύλογος γι' 
αυτή. Το «εύλογο» κρίνεται µε βάση του γενικούς αναγνωρισµένους κανόνες που 
σχετίζονται µε την αντίστοιχη τεχνική δραστηριότητα. Σύµφωνα, τέλος µε την παρ. 3 
δεν θίγεται η δυνατότητα να επιβληθεί δικαστικά ή διοικητικά στον φορέα παροχής 
υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη µιας συγκεκριµένης παράβασης. Η διάταξη αυτή 
δεν είναι ασυµβίβαστη µε την απουσία υποχρέωσης γενικού ελέγχου του παροχέα 
κατά το άρθρο 14 του ιδίου Π∆, αφού πρόκειται για µια συγκεκριµένη παράβαση της 
οποίας η δίωξη στηρίζεται σε εντολή των αρµόδιων εθνικών αρχών σύµφωνα µε την 
εθνική νοµοθεσία (βλ. Ε. ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ο.π.υπό ΙΙΙ αντιθ. καταρχήν Ε. Βαγενά 
«Ζητήµατα προστασίας και επιβολής των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στο 
περιβάλλον του διαδικτύου» ΝοΒ 55.1058 επ. υπό α2). Τέτοια παύση δια της 
δικαστικής ή της διοικητικής οδού συγκεκριµένων και ειδικώς ορισµένων 
παραβάσεων αποτελεί σε σχέση µε τους παρόχους πρόσβασης, η αποµάκρυνση 
παράνοµων πληροφοριών, τις οποίες φιλοξενούν στα δίκτυα τους, ή η 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σ' αυτές, εφόσον φιλοξενούνται σε άλλα δίκτυα. 
Ενώ, όµως, η δικαστική ή διοικητική επιβολή υποχρέωσης των παροχών πρόσβασης 
για την παύση µε δικές τους ενέργειες συγκεκριµένων παραβάσεων, που τελούνται 
στο διαδίκτυο, είναι απόλυτα σαφής στο νόµο, αντιθέτως δυσερµήνευτη είναι ή 
έννοια της πρόληψης και στο τι µπορεί να συνίσταται αυτό στην πράξη. Η έννοια της 
πρόληψης παραπέµπει εννοιολογικά στην εφαρµογή τεχνολογικών µέτρων σχετικά µε 
την αποτροπή παράνοµων δραστηριοτήτων, όπως λόγου χάρη τεχνολογιών 
«φιλτραρίσµατος» της διαµετακοµνζόµενης πληροφορίας για την αποτροπή 
παραβιάσεων του δικαίου πνευµατικός ιδιοκτησίας. Εντούτοις, η ρύθµιση του άρθρου 
14 Π∆ 131/2003 αποκλείει την, είτε µε εθνικό νόµο είτε µε δικαστική απόφαση ή 
διοικητική πράξη, επιβολή υποχρέωσης προς τους παρόχους πρόσβασης για την 
γενικευµένη εφαρµογή τέτοιων τεχνολογιών «φιλτραρίσµατος». Μία τέτοια άλλωστε 
υποχρέωση θα ήταν ασύµβατη µε βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως η ελευθερία 
έκφρασης αλλά και το δικαίωµα πρόσβασης στην κοινωνία της πληροφορίας, που 
θεµελιώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και 
αναγνωρίζονται ως αναπόσπαστο κοµµάτι του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου (βλ. 
σχετικά αποφάσεις ∆.Ε.Κ. της 16ης Φεβρουαρίου 2012 C-369/10 SABAM vs Netlog 
NV ειδικά σκέψεις 26-52, της 24ης Νοεµβρίου 2011 C-70/10 Scarlet Extended SA vs 
SABAM ειδικά σκέψεις 29-54, δηµ. Eur-Lex). Για τη διασάφηση του ζητήµατος 
κρίνεται εύλογη η καταφυγή στις σκέψεις της αντίστοιχης Οδηγίας. Έτσι, κατά τη 
σκέψη 47 αυτής, υποχρεώσεις - προληπτικού µεταξύ άλλων -ελέγχου για τους 
παρόχους πρόσβασης είναι δυνατές, µόνο αν αυτές αφορούν σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις και όχι αν εισάγουν γενικευµένο «φιλτράρισµα» πληροφοριών (βλ. 
σχετικά απόφαση ∆.Ε.Κ. της 12ης Ιουλίου 2011 C-324/09 L' Oreal vs eBay ειδικά 
σκέψεις 126-143; δηµ. Eur-Lex). Τα άρθρα 11 - 14 του Π.∆. 131/2003 απαλλάσσουν 
τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο από τυχόν επιβολή υποχρεώσεων ή 
αναζήτηση ευθυνών σχετικά µε τον έλεγχο του διαδικτυακού περιεχοµένου Η θέση 
των παροχών πρόσβασης στη λειτουργία του διαδικτύου είναι κεντρική, καθώς οι 
φορείς αυτοί εξασφαλίζουν τεχνικά την πρόσβαση των τελικών χρηστών στο 
διαδικτυακό περιβάλλον και αναλαµβάνουν τη διαµετακοµιδή των ψηφιοποιηµένων 
δεδοµένων από και προς αυτούς. Οι πάροχοι έχουν την τεχνική δυνατότητα να 
µετατρέπονται από απλοί διαµετακοµιστές περιεχοµένου (mere conduits) στα 
πρότυπα της ουδέτερης µεταχείρισης κάθε διακινούµενης πληροφορίας σε φορείς 
ελέγχου του περιεχοµένου, που διέρχεται µέσα από τα δίκτυα τους. Οι ρυθµιστικές 
παρεµβάσεις των παροχών πρόσβασης στο διαδίκτυο µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
σε παρεµβάσεις για τη µερική διακοπή πρόσβασης σε υπηρεσίες (π.χ. ρ2ρ) ή σε 
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περιεχόµενο (π.χ. ιστοσελίδες ή και συνολικά ιστοτόπους), για το φιλτράρισµα 
περιεχοµένου αλλά και σε πιο οξείς παρεµβάσεις, όπως η ολική διακοπή των 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή/και η καταχώρηση τελικών χρηστών σε 
λίστες αποκλεισµού από την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ανάλογα µε τη µορφή που 
παίρνουν οι ρυθµιστικές αυτές παρεµβάσεις µπορεί να ανάγονται είτε στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία καθώς και σε συµφωνίες αυτορρύθµισης - συρρύθµισης, είτε στην 
εφαρµογή διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων ή τέλος σε νοµοθετικά πρωτοβουλία 
σε εθνικό ή Κοινοτικό επίπεδο. Ένας από τους πλέον διαδεδοµένους τρόπους 
παραβίασης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι η ανταλλαγή αρχείων 
µέσω τεχνολογιών peer to peer (ρ2ρ). Η απλή, καλυπτόµενη από ανωνυµία, γρήγορη, 
αλλά και άναρχη ροή των πληροφοριών µέσω τέτοιων τεχνολογιών συµβάλλει στο να 
ανατάσσονται εύκολα, µεταξύ άλλων, και αρχεία τα οποία προστατεύονται µε 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τεχνολογικές παρεµβάσεις στην κοινωνία της 
πληροφορίας όπου πάροχοι πρόσβασης διακόπτουν ή υποβαθµίζουν σηµαντικά την 
παροχή υπηρεσιών µέσω των δικτύων τους, οι οποίες στηρίζονται σε τεχνολογίες ρ2ρ 
αποστερώντας τους τελικούς χρήστες του διαδικτύου από την πρόσβαση σε αυτές, 
ασχέτως του αν ανάγονται σε ιδιωτική πρωτοβουλία των παροχών πρόσβασης ή 
ασκούνται κατ' εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων ή νοµοθετικών διατάξεων, θα 
πρέπει να κρίνονται συλλήβδην ως ασύµβατες µε την ελληνική έννοµη τάξη, καθώς 
αντίκεινται στο άρθρο 5α παρ. 2 του Συντάγµατος, που θεµελιώνει το δικαίωµα 
συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, όπως αυτό εφαρµόζεται σε συνδυασµό 
µε τα άρθρα 5 παρ. 1, 5α παρ. 1, 14 παρ. 1 και 16 παρ. 1 του Συντάγµατος και 
ερµηνεύεται µε βάση το άρθρο 10 της ΕΣ∆Α, το άρθρο 19 παρ. 2 του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου των Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων, καθώς και τα άρθρα 11 και 
36 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µε τους 
περιορισµούς του άρθρου 52 παρ. 3 ιδίου Χάρτη). Το συνταγµατικό αυτό δικαίωµα 
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και την αξίωση πρόσβασης στην υλικοτεχνική υποδοµή 
της κοινωνίας της πληροφορίας, η οποία αξίωση στις σχέσεις παροχών - χρηστών έχει 
οριζόντιο αποτέλεσµα και συνεπώς αναπτύσσει άµεση τριτενέργεια και µπορεί να 
γίνει αντικείµενο απευθείας επίκλησης από τους χρήστες χωρίς περαιτέρω 
νοµοθετική εξειδίκευση. Στοιχείο της υλικοτεχνικής υποδοµής της κοινωνίας της 
πληροφορίας είναι συνεπώς και οι τεχνολογίες ρ2ρ (peer to peer), οι οποίες συνιστούν 
ιδιαίτερα πρωτόκολλα επικοινωνίας και λειτουργούν σε συνάρτηση µε τα γενικά 
πρωτόκολλα επικοινωνίας του διαδικτύου (tcp/ip). Οι τεχνολογίες δε αυτές 
αποτελούν τον πιο εξελιγµένο αυτά τη στιγµή τρόπο για τη διαµετακοµιδή 
πληροφορίας εντός του διαδικτύου και χρησιµοποιούνται µεταξύ άλλων και για 
απολύτως νόµιµες χρήσεις. Συνεπώς, η υποβάθµιση-ή η διακοπή πρόσβασης στις εν 
λόγω υπηρεσίες µε σκοπό τον προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 
θα είχε ως αποτέλεσµα την καταστολή και τέτοιων απολύτως νόµιµων χρήσεων και 
εποµένως την ανεπίτρεπτη περιστολή του δικαιώµατος συµµετοχής στην κοινωνία 
της πληροφορίας και των λοιπών ελευθεριών στα πλαίσια του πληροφοριακού 
συντάγµατος. Αναλόγως, παράνοµοι και καταχρηστικοί σύµφωνα µε το άρθρο 2 
Ν.2251/1994, όπως αυτό ερµηνεύεται από τα ανωτέρω άρθρα του Συντάγµατος, τα 
οποία έτσι τριτενεργούν έµµεσα, θα πρέπει να κρίνονται και τυχόν γενικοί όροι 
συναλλαγών στις συµβάσεις παροχών - χρηστών, που δίνουν το δικαίωµα στους 
παρόχους να προβαίνουν σε τέτοιες περικοπές πρόσβασης στον κοινωνία της 
πληροφορίας. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κριθούν και περιπτώσεις γενικής 
διακοπής πρόσβασης προς ιστοτόπους µε την αιτιολογία της προστασίας των 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως του αν τελούνται κατόπιν 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας των παροχών πρόσβασης ή κατόπιν διοικητικής πράξης ή 
δικαστικής απόφασης. 
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Τέτοιες παρεµβάσεις διακόπτουν την πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόµενο, χωρίς 
να γίνεται συγκεκριµένη κάθε φορά σύνδεση αυτού µε το γεγονός της προσβολής 
πνευµατικών δικαιωµάτων. Έτσι, καθίσταται µη προσβάσιµη για τους διαδικτυακούς 
χρήστες πέραν της «παράνοµης» πληροφορίας και πληροφορία, η οποία δεν µπορεί 
να θεωρηθεί παράνοµη σύµφωνα µε το δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας, 
παραβιάζοντας µε αυτό τον τρόπο τα προαναφερόµενα συνταγµατικά δικαιώµατα και 
ελευθερίες. ∆ιάφορη, όµως, είναι η νοµική αξιολόγηση όπου επί τη βάσει δικαστικής 
απόφασης πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο υποχρεώνονται να διακόψουν την 
πρόσβαση σε ειδικά ορισµένο διαδικτυακό περιεχόµενο, δια του οποίου τελούνται 
παράνοµες προσβολές δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τέτοιες περιπτώσεις 
αφορούν τη διακοπή πρόσβασης σε συγκεκριµένες ιστοσελίδες κάποιου ιστότοπου, 
τις οποίες εµπεριέχεται το παράνοµο αυτό περιεχόµενο. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
εκάστοτε δικαιούχος δικαιωµάτων πνευµατικής προστασίας µπορεί νοµίµως να 
ζητήσει δικαστική προστασία, ασκώντας τα κατάλληλα ένδικα βοηθήµατα του 
κεφαλαίου 11 του Ν. 2121/1993, µε αίτηµα την υποχρέωση των παροχών πρόσβασης 
στις απαραίτητες ενέργειες για τη διακοπή πρόσβασης. 
Τέτοιες περιπτώσεις δικαστικής προστασίας εναρµονίζονται άλλωστε πλήρως µε τα 
άρθρα 8 παρ. 3 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ (αρθρ. 64Α Ν. 2121/1993) και αρθρ. 9 παρ. 
1 της Οδηγίας 2004 /48/ΕΚ (αρθρ. 64 Ν. 2121/1993), ενώ εµπίπτουν στις 
προϋποθέσεις του άρθρου-12 παρ. 3 της Οδηγίας 2000/31 ΕΚ, όπως αυτό έχει 
µετεγγραφεί στο άρθρο 11 παρ, 3 του Π∆ 131/2003 και τυγχάνουν απολύτως 
συµβατές µε τις ως άνω διατάξεις του Συντάγµατος [βλ. 1) σχετικά απόφαση ∆.Ε.Κ. 
της 19ης Φεβρουαρίου 2009 C-557/07 LSG vs Tele2, ειδικά σκέψεις 30-47 δηµ. Eur-
Lex, 2) περί όλων των ανωτέρω: α) Μπρούµα ο.π., όπου καταλήγει στο συµπέρασµα 
(µεταξύ άλλων) ότι η διεθνής τάση ανάληψης θετικού ρόλου από τους παρόχους 
υπηρεσιών πρόσβασης για την εφαρµογή του δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας στο 
διαδίκτυο τελεί σε µεγάλο βαθµό σε ασυµβατότητα µε θεµελιώδη δικαιώµατα των 
χρηστών του διαδικτύου και συνεπώς και µε την εγγυητική λειτουργία του δικαίου 
για ελευθερία και δικαιοσύνη εντός της κοινωνίας της πληροφορίας, β) Φ. 
Κατσανάκη «Ευθύνη παροχών υπηρεσιών internet κατά τη διαµεσολάβηση στη 
διακίνηση παράνοµου υλικού» ΧρΙ∆ 2008.271, όπου όµως καταλήγει (επίσης µεταξύ 
άλλων) στο συµπέρασµα ότι το Π∆ 31/2003 ενσωµάτωσε την ανωτέρω οδηγία χωρίς 
ουσιαστική επεξεργασία των διατάξεων για απαλλαγή από την ευθύνη µε αποτέλεσµα 
να παρουσιάζονται ελλείψεις. Για την κάλυψη των νοµοθετικών κενών και την 
οµοιόµορφη ρύθµιση της ευθύνης πέραν από την νοµοθετική επέµβαση προτείνεται 
και η συµπληρωµατική υιοθέτηση µεθόδων αυτορρύθµισης, όπως Κωδίκων 
∆εοντολογίας, µηχανισµών ανοικτών γραµµών κ.λ.π., βλ. 3) σχετ. Ε. ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 
ο.π., Ι. Ιγγλεζάκη «Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εµπορίου (επιτοµή)» εκδ. Σάκκουλα, 
σελ 234 επ., Ι. Καράκωστα «∆ίκαιο και INTERNET Νοµικά Ζητήµατα του 
∆ιαδικτύου» Εκδ. Σάκκουλα, σελ. 192 επ. «Ε. Παπακωνσταντίνου «Νοµικά Θέµατα 
Πληροφορικής» Εκδ. Σάκκουλα, σελ. 408 επ., Λ. Κοτσίρη «Νόµος για την 
πνευµατική ιδιοκτησία κατ' άρθρο ερµηνεία του Ν.2121/1993» Εκδ. Σάκκουλα 2009, 
αρθρ, 64Λ, Τ.Α. Συνοδινού «Πνευµατική ιδιοκτησία και νέες τεχνολογίες» Εκδ. 
Σάκκουλα, σελ. 301-306]. Από τα ανωτέρω σαφώς συνάγεται ότι πέραν της 
περιπτώσεως κατά την οποία ο εκάστοτε δικαιούχος δικαιωµάτων πνευµατικής 
προστασίας ή συγγενικών δικαιωµάτων µπορεί νοµίµως να ζητήσει δικαστική 
προστασία, µε βάση τα ως άνω διαλαµβανόµενα, για τη διακοπή πρόσβασης σε 
συγκεκριµένες ιστοσελίδες κάποιου ιστότοπου, στις οποίες εµπεριέχεται το παράνοµο 
αυτό περιεχόµενο, µπορεί νόµιµα να ζητήσει την ίδια προστασία και στην περίπτωση 
όπου στο σύνολο των ιστοσελίδων κάποιου ιστοτόπου, τελούνται προσβολές 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωµάτων, οι δε πάροχοι 
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υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, υποχρεούνται, βάσει της εκδοθησόµενης 
απόφασης που θα κρίνει το βάσιµο του αιτήµατος δικαστικής προστασίας, αλλά και 
το δέον να ληφθεί µέτρο, να διακόψουν την πρόσβαση στις εν λόγω ιστοσελίδες ή/και 
ιστότοπο. 
- Με το άρθρο 25 παρ.1 εδ. τέταρτο του Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει µετά τη 
συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε είδους 
περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να 
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την 
αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και προ της ρητής 
αποτυπώσεώς της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρηση του, οι 
νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι 
για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν 
µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται τον 
ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και τέλος γ) εν στενή εννοία 
αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η 
αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν. (ΟλΑΠ 
43/2005). Η αρχή της αναλογικότητας, ως κανόνας δικαίου που θέτει όρια στον 
περιοριστικό του ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη. 
Στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, ήτοι στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της 
αρχής της αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει 
παραβιάσει την αρχή αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς 
ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα 
του νόµου, να µην εφαρµόσει αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει 
παραλείψει να ασκήσει τις συνταγµατικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό, 
οπότε η αρχή της αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή (ΑΠ 1102/2011 
ΝοΒ 60.343). Εξάλλου, το θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποτελείται από ένα σύνολο οδηγιών, το οποίο 
αποκαλείται εν συντοµία «Επικοινωνιακό πακέτο». Η ρύθµιση αναφοράς βρίσκεται 
στην οδηγία 2002/21/ΕΚ, όπως αυτή ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο κατ' αρχήν 
µε το Ν. 3431/2006, καθώς και µε το Ν. 3592/2007, ορισµένες διατάξεις της οποίας 
αναθεωρήθηκαν µε την νεώτερη οδηγία 2009/140/ΕΚ. Μεταξύ άλλων µε την 
τελευταία οδηγία προστέθηκε νέα παράγραφος µε αριθµό 3Α στο πρώτο άρθρο της 
οδηγίας 2002/21/ΕΚ, σύµφωνα µε την οποία: «Τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη 
µέλη όσον αφορά την πρόσβαση των τελικών χρηστών σε υπηρεσίες και εφαρµογές ή 
την εκ µέρους των τελικών χρηστών χρήση τέτοιων υπηρεσιών και εφαρµογών µέσω 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σέβονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις 
βασικές ελευθερίες των πολιτών, όπως κατοχυρώνονται από την ευρωπαϊκή σύµβαση 
για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου, των θεµελιωδών ελευθεριών και 
τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. Τα µέτρα αυτά όσον αφορά την πρόσβαση 
των τελικών χρηστών ή τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών και εφαρµογών από τους 
τελικούς χρήστες µέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία ενδέχεται να 
περιορίζουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα ή ελευθερίες, είναι δυνατόν να επιβάλλονται 
µόνον εφόσον είναι κατάλληλα, αναλογικά και απαραίτητα στο πλαίσιο της 
δηµοκρατικής κοινωνίας και η εφαρµογή τους υπόκειται σε επαρκείς διαδικαστικές 
διασφαλίσεις σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή σύµβαση για την προστασία των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών και τις γενικές αρχές 
του κοινοτικού δικαίου, περιλαµβανοµένης της αποτελεσµατικής προστασίας και των 
διαδικαστικών εγγυήσεων. 
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Συνακολούθως, τα εν λόγω µέτρα µπορούν να ληφθούν µόνον εφόσον τηρείται η 
αρχή του «τεκµηρίου της αθωότητας» και υπάρχει σεβασµός του δικαιώµατος στην 
ιδιωτική ζωή. Εξασφαλίζεται δίκαιη και αµερόληπτη προκαταρκτική διαδικασία, 
περιλαµβανοµένου και του δικαιώµατος ακροάσεως του ενδιαφεροµένου ή των 
ενδιαφεροµένων, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις και διαδικασίες 
και αποδεδειγµένες επείγουσες περιπτώσεις σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή σύµβαση για 
την προστασία των δικαιωµάτων των ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών. 
Εξασφαλίζεται το δικαίωµα του αποτελεσµατικού και έγκαιρου ελέγχου της 
νοµιµότητας». Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/140/ΕΚ τα κράτη µέλη 
θεσπίζουν και δηµοσιεύουν το αργότερο µέχρι την 25.5.2011 τις αναγκαίες 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν 
προς την εν λόγω οδηγία. Ωστόσο µέχρι τη συζήτηση των κρινόµενων αιτήσεων το 
ελληνικό κράτος δεν έχει ενσωµατώσει κατάλληλα στο εσωτερικό του δίκαιο την εν 
λόγω οδηγία και οι ανωτέρω νόµοι εξακολουθούν να µην περιλαµβάνουν σχετική 
διάταξη (βλ. σχετ. γνωµοδότηση Β. Σωτηρόπουλου για την 5η καθής εταιρία της υπό 
στοιχείο (Ι) αίτησης, όπου καταλήγει µεταξύ άλλων στο συµπέρασµα ότι η διάταξη 
του άρθρου 3Α της ως άνω οδηγίας δεν περιέχει επαρκώς σαφείς και συγκεκριµένους 
κανόνες, ώστε να µπορεί να τύχει άµεσης εφαρµογής από τα εθνικά δικαστήρια). 
Περαιτέρω, η προαναφερόµενη διάταξη είναι µεν από άποψη περιεχοµένου, 
απαλλαγµένη αιρέσεων και επαρκώς ακριβής, δεν τυγχάνει, όµως, εφαρµογής, αυτή 
καθαυτή, στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς ανακύπτουσα αποκλειστικώς µεταξύ ιδιωτών 
(βλ. αποφάσεις ∆.Ε.Κ. της 5ης Οκτωβρίου 2004,. C-397/01 έως C-403/01, Pfeiffer 
κλπ., σκέψεις 108-109, της 14ης Ιουλίου 1994, C- 91/92, Faccini Dori, Ελλ∆ 36, 958, 
σκέψεις 20-25), στερείται, δηλαδή, άµεσου αποτελέσµατος (βλ. απόφαση ∆.Ε.Κ. της 
4ης Ιουλίου 2006, C-212/04, Αδενέλερ κλπ., Αρµεν 2006.2037, σκέψη 113). Πάντως 
και ενόψει της µη µεταφοράς της οδηγίας 2009/140/ΕΚ, το δικάζον δικαστήριο 
οφείλει να ερµηνεύσει το εθνικό δίκαιο, στο µέτρο του δυνατού, υπό το φως του 
κειµένου και του σκοπού της οδηγίας, ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσµα που αυτή 
επιδιώκει, συµµορφούµενο προς τις επιταγές των διατάξεων των αρ. 10 παρ. 1 και 
249 παρ. 3 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (βλ. Αδενέλερ 
σκέψεις 108, 113, Pfeiffer σκέψεις 110-114, Faccini Dori σκέψη 26, απόφαση ∆.Ε.Κ. 
της 13ης Νοεµβρίου 1990, C-106/89, Marleasing, σκέψη 8). Μάλιστα, η αρχή της 
σύµφωνης προς το κοινοτικό δίκαιο ερµηνείας επιβάλλει στα εθνικά δικαστήρια να 
πράττουν ό,τι εµπίπτει στην αρµοδιότητα τους, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο του 
εσωτερικού δικαίου και εφαρµόζοντας παραδεδεγµένες µεθόδους ερµηνείας, 
προκειµένου να εξασφαλίζουν την πλήρη αποτελεσµατικότητα της επίµαχης οδηγίας 
και να καταλήγουν σε λύση σύµφωνη µε τον επιδιωκόµενο από αυτήν σκοπό (βλ. 
Αδενέλερ σκέψη 111, Pfeiffer σκέψη 115), απαγορευµένης βέβαια της contra legem 
ερµηνείας του εθνικού δικαίου (βλ. Αδενέλερ σκέψη 110). Κατόπιν τούτων, η 
απουσία συγκεκριµένης διάταξης στους ως άνω νόµους σχετικής µε τη λήψη µέτρων 
από τα κράτη µέλη και, εποµένως και από ης δικαστικές αρχές αυτών, όταν στα 
πλαίσια έκδοσης αποφάσεων προβαίνουν σε λήψη τέτοιων µέτρων, αναφορικά µε την 
πρόσβαση των τελικών χρηστών σε υπηρεσίες και εφαρµογές µέσω δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών µόνον εφόσον τα µέτρα αυτά είναι κατάλληλα, 
αναλογικά και απαραίτητα, πρέπει να θεωρηθεί ως ακούσιο (γνήσιο) κενό δικαίου, 
που επιτάσσει, προκειµένου να ληφθεί το κατάλληλο, αναλογικό και απαραίτητο 
µέτρο, καταρχήν την αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 3 περ. α' και γ' 
του Ν. 3431/2006 σχετικά µε τις γενικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο ρύθµισης 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και επικουρικά της αρχής της αναλογικότητας, όπως αυτή 
διαλαµβάνεται ανωτέρω στην οικεία µείζονα σκέψη, λόγω της ταυτότητας της 
νοµικής και πραγµατικής αιτίας, σε συνδυασµό - όσον αφορά την προκείµενη 
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διαδικασία - µε τη διάταξη του άρθρου 692 παρ. 3 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία 
περισσότερα ασφαλιστικά µέτρα από όσα είναι αναγκαία για να αποφευχθεί 
επικείµενος κίνδυνος ή για να ρυθµιστεί επείγουσα περίπτωση δεν πρέπει να 
διατάσσονται και ανάµεσα σε περισσότερα πρέπει να προτιµάται εκείνο που είναι 
λιγότερο πιεστικό (βλ. σχετ. ως προς την πλήρωση των κενών δικαίου βλ. Απ. 
Γεωργιάδη, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 3η έκδ., 2002, σελ. 62 επ., περί όλων των 
ανωτέρω ΜΠρΑθ 3756/2009 ΕΕµπ∆ 2009.899, ΤΝΠ ∆ΣΑ). 
Περαιτέρω, από τη γραµµατική διατύπωση των διατάξεων των άρθρων 64Α και 65 
παρ, 1 του Ν. 2121/1993 συνάγεται ότι για την εφαρµογή αµφοτέρων των διατάξεων 
θα πρέπει αφενός ο πάροχος της υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας να 
εµπίπτει στην έννοια του «διαµεσολαβητή» και αφετέρου να χρησιµοποιούνται οι 
υπηρεσίες του από τρίτο για την προσβολή δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας ή 
συγγενικού δικαιώµατος. Σύµφωνα µε την 59η αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ, η οποία ερµηνεύει το άρθρο 8 παρ. 3 της εν λόγω οδηγίας «Ιδιαίτερα 
στο ψηφιακό περιβάλλον, οι υπηρεσίες των διαµεσολαβητών µπορούν να 
χρησιµοποιούνται όλο και συχνότερα από τρίτους για την προσβολή δικαιωµάτων. Σε 
πολλές περιπτώσεις οι διαµεσολαβητές έχουν µεγαλύτερη δυνατότητα να θέσουν 
τέρµα σ' αυτή την προσβολή, εποµένως, µε την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων 
κυρώσεων και µέσων προστασίας, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κατά του διαµεσολαβητή ο οποίος διαπράττει για 
λογαριασµό τρίτου την προσβολή του προστατευόµενου έργου ή άλλου 
προστατευόµενου αντικειµένου εντός δικτύου η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να 
υφίσταται ακόµα και αν οι πράξεις του διαµεσολαβητή εξαιρούνται βάσει του άρθρου 
5. Οι όροι και οι λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων 
θα πρέπει να καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών µελών.». Επίσης, 
σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση του ∆.Ε.Κ.. της 19ης Φεβρουαρίου 2009 C-557/07, 
στην οποία κατά τα ανωτέρω στην οικεία µείζονα σκέψη αναφερόµενα, το 
∆ικαστήριο βασίζεται για την ερµηνεία του κοινοτικού δικαίου, στις σκέψεις 42-46 
διαλαµβάνει: «42. Σηµειωτέον επίσης ότι, δυνάµει του άρθρου 8, παράγραφος 3, της 
οδηγίας 2001/29, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δικαιούχοι να µπορούν να ζητούν 
τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά των διαµεσολαβητών οι υπηρεσίες των οποίων 
χρησιµοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιώµατος του δηµιουργού ή 
συγγενικού δικαιώµατος. 43. Πάντως, φορέας παροχής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, ο 
οποίος επιτρέπει στον πελάτη µόνον την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, έστω και αν δεν 
προσφέρει άλλες υπηρεσίες ούτε ασκεί νοµικό ή πραγµατικό έλεγχο επί της 
χρησιµοποιηθείσας υπηρεσίας, παρέχει υπηρεσία δυνάµενη να χρησιµοποιηθεί από 
τρίτον για την προσβολή του δικαιώµατος του δηµιουργού ή συγγενικού 
δικαιώµατος, στον βαθµό που παρέχει στον χρήστη τη σύνδεση που θα του επιτρέψει 
να προσβάλει τα εν λόγω δικαιώµατα. 44. Κατά τα λοιπά» σύµφωνα µε την 
πεντηκοστή ένατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 2001/29, οι δικαιούχοι θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κατά του 
διαµεσολαβητή ο οποίος διαβιβάζει στο δίκτυο την εκ µέρους τρίτου πράξη 
προσβολής του προστατευόµενου έργου ή άλλου προστατευόµενου αντικειµένου. 
Πάντως, δεν αµφισβητείται ότι ο φορέας παροχής πρόσβασης, παρέχοντας την 
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, επιτρέπει τη διαβίβαση της πράξης προσβολής του 
δικαιώµατος που διαπράττει συνδροµητής µε τρίτον. 45. Η ερµηνεία αυτή ενισχύεται 
από τον σκοπό της οδηγίας 2001/29 η οποία, όπως προκύπτει από το άρθρο της 1, 
παράγραφος 1, στοχεύει να εξασφαλίσει την αποτελεσµατική νοµική προστασία του 
δικαιώµατος του δηµιουργού και των συγγενικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς. Συγκεκριµένα, αν αποκλειστεί από την έννοια του 
«διαµεσολαβητή» του άρθρου 8, παράγραφος 3, της οδηγίας αυτής, φορέας παροχής 
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πρόσβασης, που είναι ο µοναδικός κάτοχος των στοιχείων για τον εντοπισµό χρηστών 
που προσβάλλουν τα δικαιώµατα αυτά, θα µειώσει ουσιαστικά την προστασία που 
επιδιώκει η εν λόγω οδηγία. 46. Κατόπιν των ανωτέρω, στο πρώτο προδικαστικό 
ερώτηµα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι φορέας παροχής πρόσβασης, που παρέχει 
στους χρήστες µόνον πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο χωρίς να προσφέρει άλλες υπηρεσίες, 
όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η τηλεφόρτωση ή η υπηρεσία ανταλλαγής 
αρχείων, ούτε ασκεί κάποιου είδους νοµικό ή πραγµατικό έλεγχο επί της υπηρεσίας 
που χρησιµοποιεί ο χρήστης, πρέπει να θεωρηθεί ως «διαµεσολαβητής», κατά την 
έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 2001/29.». Ενόψει αυτών και σε 
συνδυασµό µε τα ανωτέρω στις προηγούµενες νοµικές σκέψεις διαλαµβανόµενα 
συνάγεται αφενός ότι στην έννοια του διαµεσολαβητή εµπίπτει ο φορέας παροχής 
πρόσβασης (όπως η έννοια αυτού, ορίζεται ειδικά στο άρθρο 2 περ. λα' του 
Ν.3431/2006), εφόσον παρέχει στους χρήστες (όπως ή έννοια αυτών ορίζεται ειδικά 
στο ίδιο ως άνω άρθρο περ. µθ'), πρόσβαση (όπως επίσης ή έννοια της ορίζεται στο 
ίδιο ως άνω άρθρο περ. λβ') στο διαδίκτυο, καθώς και ότι στην περίπτωση που οι 
υπηρεσίες παρόχου πρόσβασης στο διαδίκτυο χρησιµοποιούνται από τρίτο πρόσωπο 
συνδροµητή του (όπως ή έννοια αυτού ορίζεται στο ίδιο άρθρο περ. λζ') και χρήστη 
του διαδικτύου για την προσβολή δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή αυχενικών 
δικαιωµάτων, οι δικαιούχοι αυτών των δικαιωµάτων έχουν τη δυνατότητα, σύµφωνα 
µε το άρθρο 64Α Ν. 2121/1993, άσκησης σχετικής αίτησης για λήψη των 
κατάλληλων, αναλογικών και απαραίτητων - όπως οι έννοιες αυτές θα ερµηνευτούν 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω- ασφαλιστικών µέτρων, κατά του νοµιµοποιούµενου 
παθητικά προς τούτο παρόχου (βλ. σχετ. Λ. Κοτσίρη «Νόµος για την πνευµατική 
ιδιοκτησία κατ' άρθρο ερµηνεία του Ν. 2121/1993» ο.π., αρθρ. 64, υπό V-VI, Τ.Α. 
Συνοδινού «Πνευµατική ιδιοκτησία και νέες τεχνολογίες»ο.π. σελ. 301). 
Κατά τη διάταξη του άρθρου 54 παρ.1 εδ. α' και β' του Ν.2121/1993 «οι δηµιουργοί 
µπορούν να αναθέτουν σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας, που 
έχουν αποκλειστικά το σκοπό αυτό, τη διαχείριση ή την προστασία ή τη διαχείριση 
και την προστασία του περιουσιακού τους δικαιώµατος ή εξουσιών που απορρέουν 
από αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τους δωρεοδόχους των δηµιουργών, καθώς και για 
τους καθολικούς ή αιτία θανάτου διαδόχους, όπως επίσης και για το ίδρυµα που 
συνιστά ο δηµιουργός». Εξάλλου, η παρ.3 του ιδίου άρθρου ορίζει ότι: α) η ανάθεση 
µπορεί να γίνεται είτε µε µεταβίβαση του δικαιώµατος ή των σχετικών εξουσιών προς 
το σκοπό της διαχείρισης ή της προστασίας είτε µε παροχή πληρεξουσιότητας, β) η 
ανάθεση αφορά όλα τα έργα του δηµιουργού που είναι κατάλληλα για την 
εκµετάλλευση µε την εξουσία στην οποία αναφέρεται η ανάθεση ή ορισµένα από 
αυτά και γ) σε περίπτωση αµφιβολίας τεκµαίρεται ότι η ανάθεση αφορά όλα τα έργα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των µελλοντικών έργων για χρονικό διάστηµα που δε 
µπορεί να είναι µεγαλύτερο από τρία χρόνια. Το άρθρο 55 του ίδιου νόµου, το οποίο 
προβλέπει τις αρµοδιότητες των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, µεταξύ των 
οποίων και αυτή του να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ή διοικητική 
ενέργεια για τη νόµιµη προστασία των δικαιωµάτων των δηµιουργών και ιδίως να 
εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν µηνύσεις ή εγκλήσεις, να παρίστανται ως πολιτικώς 
ενάγοντες κλπ ορίζει ότι η ιδρυτική πράξη του οργανισµού µπορεί να περιορίζει τις 
αρµοδιότητες του σε µερικές µόνο από αυτές που αναφέρονται λεπτοµερώς στο ίδιο 
άρθρο. Περαιτέρω το άρθρο 54 του Ν.2121/1993, όπως συµπληρώθηκε µε την 
προσθήκη της παρ.8.και 9 µε το άρθρο 8 παρ. 16 Ν.2557/1997 προβλέπει ότι κάθε 
οργανισµός, που πρόκειται να αναλάβει τη συλλογική διαχείριση του περιουσιακού 
δικαιώµατος των δηµιουργών, υποχρεούται πριν αρχίσει τη λειτουργία του, να 
καταθέσει στο Υπουργείο Πολιτισµού σχετική δήλωση, συνοδευόµενη από τον 
Κανονισµό, ο οποίος πλην των άλλων πρέπει να περιέχει τον αριθµό των δηµιουργών 
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που έχουν αναθέσει στον οργανισµό τη διαχείριση εξουσιών που απορρέουν από το 
περιουσιακό τους δικαίωµα, τη νοµική µορφή της ανάθεσης της διαχείρισης και τη 
διάρκεια της ανάθεσης, οπότε το Υπουργείο Πολιτισµού ελέγχει τη δήλωση και τον 
Κανονισµό και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας, χορηγεί την έγκριση για 
τη λειτουργία του οργανισµού (ΣτΕ 1058/2010 ΝΟΜΟΣ, ΣτΕ 950/2000 ΝοΒ 2001, 
1539). Τέλος, κατά την παρ.2 του άρθρου 55 του πιο πάνω νόµου τεκµαίρεται ότι οι 
οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης (αφής εγκριθεί το καταστατικό τους) έχουν την 
αρµοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας όλων των έργων ή όλων των πνευµατικών 
δηµιουργών για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν µεταβιβασθεί σ' αυτούς οι 
σχετικές εξουσίες ή ότι καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα (βλ. Κουµάντου, 
Πνευµατική Ιδιοκτησία, εκδ.1995, σελ.343-344, ΕφΑθ 5866/2003 ∆ΕΕ 2003.1330). 
Τα ίδια ισχύουν κατ' ανάλογη εφαρµογή του ίδιου άρθρου (55 παρ.2,3 του 
Ν.2121/1993) και για τους αλλοδαπούς οργανισµούς, µε τους οποίους ο ηµεδαπός 
συνάπτει συµβάσεις αµοιβαιότητας κατ' άρθρο 72 παρ.3 του Ν.2121/1993. Με τη 
διάταξη αυτή θεσπίζεται µαχητό τεκµήριο πού λειτουργεί καταρχάς αποδεικτικά και 
αποβλέπει στη διευκόλυνση της αποδείξεως εκ µέρους των οργανισµών συλλογικής 
διαχείρισης της νοµιµοποίησης τους για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, ήτοι 
τόσο της συνάψεως συµβάσεων, όσο και της δικαστικής προστασίας των δικαιούχων, 
ενισχύοντας έτσι την έναντι των χρηστών θέση των οργανισµών συλλογικής 
διαχείρισης, η οποία από το προϊσχύον δίκαιο ήταν ιδιαίτερα ασθενής, µε συνέπεια τη 
µαζική προσβολή των δικαιωµάτων της πνευµατικής ιδιοκτησίας (Μ.Θ. Μαρίνου 
«Πνευµατική Ιδιοκτησία», δεύτερη έκδοση, αριθ. 750 και 741, σελ. 379, ∆. 
Καλλινίκου «Πνευµατική Ιδιοκτησία και Συγγενικά ∆ικαιώµατα», δεύτερη έκδοση, 
σελ. 275 και 276 ΕφΘεσ 929/2010 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 1082/2008 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 
4172/2008 ∆ΕΕ 2009,190). Εάν ο οργανισµός παρουσιάσει ένα ελάχιστο όριο 
αντιπροσωπευτικότητας της κατηγορίας των δικαιούχων (ηµεδαπών ή αλλοδαπών), 
για λογαριασµό των οποίων ενεργεί, προϋπόθεση που ελέγχεται µε εγκριτική πράξη 
του Υπουργού Πολιτισµού, τεκµαίρεται ότι έχει το δικαίωµα να ενεργήσει, 
δικαστικώς ή εξωδίκως, στο δικό του και µόνο όνοµα, για την προστασία των 
δικαιωµάτων όλων των δηµιουργών (ηµεδαπών ή αλλοδαπών) (ΕφΑθ 6233/2007 
Ελ∆νη2008, 272, ΕφΑθ 7196/2007, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ (Ποιν) 907/2003, 1481), που ο 
οργανισµός αυτός εκπροσωπεί και όλων των έργων τους, για τα οποία του έχουν 
µεταβιβασθεί οι σχετικές εξουσίες, χωρίς να χρειάζεται, εποµένως, να διευκρινίζει 
κάθε φορά την ειδικότερη σχέση που τον συνδέει µε τον καθένα από τους 
δικαιούχους (ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς) (ΕφΑθ 350/2012 ο.π.). 
Επίσης, από τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 2 δεν µπορεί να συναχθεί το 
συµπέρασµα, ότι ο νόµος απαιτεί για το ορισµένο της σχετικής αγωγής των ηµεδαπών 
οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, την εξαντλητική και δη την ονοµαστική 
αναφορά στο δικόγραφο της όλων των δικαιούχων (ηµεδαπών ή αλλοδαπών) 
συγγενικών δικαιωµάτων που οι οργανισµοί αυτοί εκπροσωπούν και όλων των έργων 
τους, για τα οποία τους έχουν µεταβιβασθεί οι σχετικές εξουσίες, καθώς και των 
αντίστοιχων αλλοδαπών οργανισµών στους οποίους ανήκουν οι αλλοδαποί δικαιούχοι 
ή των επί µέρους στοιχείων και λεπτοµερειών των σχετιζοµένων µε τις συµβάσεις 
αµοιβαιότητας, που οι ηµεδαποί οργανισµοί έχουν συνάψει µε οµοειδείς αλλοδαπούς. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτό ότι για το ορισµένο και παραδεκτό της σχετικής 
αγωγής των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, αρκεί η αναφορά στο δικόγραφο 
της ότι αυτοί εκπροσωπούν το σύνολο της ενδιαφερόµενης κατηγορίας δικαιούχων 
συγγενικών δικαιωµάτων (ηµεδαπών ή αλλοδαπών) και του έργου αυτών καθώς και η 
δειγµατοληπτική αναφορά τούτων και δεν απαιτείται η εξαντλητική αναφορά του 
συνόλου των προεκτεθέντων στοιχείων, µη απαιτουµένης ούτε της διευκρίνησης της 
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επί µέρους σχέσης που συνδέει τους τελευταίους µε το κάθε αλλοδαπό δικαιούχο (βλ. 
ΜΠρΡοδ 606/1999 ∆ΕΕ 99.869, ΜΠρΧίου. 118/1998 ∆ΕΕ 99,593). 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του Π.∆. 131/2003 το εν λόγω προεδρικό διάταγµα 
εφαρµόζεται µόνον εφόσον ο φορέας παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την 19η 
αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 2000/31/ΕΚ η οποία ενσωµατώθηκε κατά τα ανωτέρω 
διαλαµβανόµενα στο ελληνικό δίκαιο µε το παραπάνω Π∆, η εγκατάσταση φορέα 
παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας µέσω διεύθυνσης του διαδικτύου 
δεν ευρίσκεται εκεί που είναι η τεχνολογία που υποστηρίζει την εν λόγω διεύθυνση, 
ούτε εκεί που παρέχεται πρόσβαση στην εν λόγω διεύθυνση, αλλά εκεί που ασκείται 
η οικονοµική της δραστηριότητα. Επίσης, στην περίπτωση που υφίσταται προσβολή 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, η οποία (προσβολή) εµφανίζει 
στοιχεία αλλοδαπότητας όταν ο αποδέκτης του αιτήµατος χρήστη, ο οποίος (χρήστης) 
κατοικεί στην Ελλάδα, για καταφόρτωση έργου επί του οποίου υπάρχουν δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώµατα ετέρου προσώπου, δεν 
κατοικεί/εδρεύει στην Ελληνική Επικράτεια, το εφαρµοστέο δίκαιο για την 
εξωσυµβατική ενοχή, είναι το ελληνικό, ως το δίκαιο της χώρας, στην οποία επήλθε η 
ζηµία [άρθρο 4 § 1 του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθµό 864/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Ιουλίου 2007 
για το εφαρµοστέο δίκαιο στις εξωσυµβατικές ενοχές («Ρώµη Π») και εφαρµόζεται 
σε ζηµιογόνα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα µετά από την έναρξη της ισχύος του, 
δηλαδή µετά από Ιανουαρίου 2009} (βλ. σχετ. ΠΠρΑθ 6006/2010, ΠΠρΘεσ 
10369/2009 δηµ. ΤΝΠ ∆ΣΑ, ΜΠρΠειρ 2166/2011 ΝοΒ 60.98), καθώς η παραπάνω 
προσβολή δικαιώµατος που έγκειται στην τέλεση πράξεων που εµπίπτουν στις 
αποκλειστικές εξουσίες που το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή και το συγγενικό 
δικαίωµα απονέµει στο δικαιούχο του, συνιστά αδικοπραξία, σύµφωνα και µε τα 
ανωτέρω στην οικεία µείζονα σκέψη διαλαµβανόµενα. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 682 παρ. 1 ΚΠολ∆, η οποία ορίζει ότι τα ∆ικαστήρια σε 
επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος, µπορούν να 
διατάζουν ασφαλιστικά µέτρα, για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώµατος ή 
τη ρύθµιση µιας κατάστασης, προκύπτει µε σαφήνεια ότι για τη λήψη του αιτούµενου 
κάθε φορά ασφαλιστικού µέτρου, πρέπει: α) να υπάρχει επείγουσα γι' αυτό 
περίπτωση ή ανάγκη αποτροπής επικείµενου κινδύνου και β) να πιθανολογείται η 
ύπαρξη δικαιώµατος. Επείγουσα περίπτωση νοείται εκείνη η οποία χρειάζεται άµεση 
ρύθµιση µε δικαστική παρέµβαση, λόγω της ανάγκης για τη γρήγορη απόλαυση του 
ασφαλιστέου ουσιαστικού δικαιώµατος από µέρος του δικαιούχου, έτσι ώστε, ενόψει 
και της βραδύτητας της οριστικής επίλυσης της διαφοράς, να µη προξενηθεί 
ουσιώδης και αναπότρεπτος κίνδυνος (βλ. Παρ. Τζίφρα Ασφαλιστικά Μέτρα εκδ. 
1980, σελ. 50 επ., Κ. Μπέη Πολ. ∆ικ. υπό άρθρο 682, ΜΠρΑθ 1120/2008, 
ΜονΠρΑΘ2533/08 Νοµική Τράπεζα Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΠειρ 232/1995 ∆ 
26. 595). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 731 ΚΠολ∆, το δικαστήριο δικαιούται να διατάξει ως 
ασφαλιστικό µέτρο την ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή ορισµένης πράξης από αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση, ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 732 του ίδιου 
Κώδικα, το ∆ικαστήριο δικαιούται να διατάξει ως ασφαλιστικό µέτρο και κάθε άλλο 
µέτρο που κατά τη διατήρηση του δικαιώµατος ή για τη ρύθµιση κατάστασης. Τέλος, 
κατά τη διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολ∆, τα ασφαλιστικά µέτρα δεν πρέπει να 
συνίστανται στην ικανοποίηση του δικαιώµατος, του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή 
η διατήρηση. Με τη διάταξη αυτή τίθεται απαγορευτικός κανόνας, δεσµευτικός για το 
∆ικαστήριο, ο οποίος έχει εφαρµογή και στο ασφαλιστικό µέτρο της ρύθµισης 
κατάστασης, το οποίο δεν διαφέρει κατά το σκοπό του από τα άλλα ασφαλιστικά 
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µέτρα, αφού και αυτό συνδέεται τελολογικά µε κάποιο δικαίωµα που πρέπει να 
προστατευθεί προσωρινά για την αποτροπή δηµιουργίας, έως την περάτωση της 
κύριας διαγνωστικής δίκης, αµετάκλητων καταστάσεων, που θα µπορούσαν να 
µαταιώσουν τον πρακτικό σκοπό της δίκης αυτής. Η διακριτική ευχέρεια που δίνει το 
άρθρο 732 ΚΠολ∆ στο ∆ικαστήριο δεν αποτελεί εξαίρεση στον απαγορευτικό κανόνα 
του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολ∆, αλλά ο τελευταίος αποτελεί οριοθέτηση της 
παρεχόµενης στο ∆ικαστήριο, µε το άρθρο 732, διακριτικής ευχέρειας (βλ. Κ.Μπέη 
οπ. σελ. 122, Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολ∆ άρθρο 692 αρ. 9, ΜΠρΑθ 120/08, 
ΜΠρΑθ25334/08, ΜΠρΘεσ 35887/2008 Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, 
ΜΠρΑθ 124/1989 ∆/νη 34. 1160). 
Οι παραπάνω διατάξεις απηχούν τις βασικές αρχές του δικαίου των ασφαλιστικών 
µέτρων, σύµφωνα µε τις οποίες η προσωρινή δικαστική προστασία πρέπει: α) να µην 
ταυτίζεται µε το αντικείµενο της οριστικής δικαστικής προστασίας, αλλά να διαφέρει 
και να υπολείπεται από αυτό και β) να µη δηµιουργεί αµετάκλητες καταστάσεις, που 
δεν µπορούν να ανατραπούν όταν ανακληθεί η σχετική απόφαση ασφαλιστικών 
µέτρων ή διαγνωστεί στην κύρια δίκη µε ισχύ δεδικασµένου, η ανυπαρξία του 
δικαιώµατος που εξασφαλίστηκε, ώστε να µη µαταιώνεται ο πρακτικός σκοπός της 
κύριας δίκης, οι αρχές δε αυτές έχουν εφαρµογή και στις περιπτώσεις που ρυθµίζεται 
προσωρινά η κατάσταση µε ασφαλιστικά µέτρα (βλ. σχετ. ΜΠρΑθ 2533/2008 
ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΘεσ 35887/2008 ΤΝΠ ∆ΣΑ). Έτσι, η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, 
µε την οποία ο δικαιούχος δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών 
δικαιωµάτων ζητεί την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας ώστε να ληφθούν 
µέτρα, που θα υποχρεώνουν τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο να 
καταστήσουν αδύνατη στους συνδροµητές τους την πρόσβαση σε ιστοσελίδα που 
φορτώνονται και καταφορτώνονται έργα χωρίς τη σχετική άδεια, για τα οποία (έργα) 
υφίστανται σχετικά δικαιώµατα, είναι νόµιµη, καθόσον η παραδοχή αυτής δεν οδηγεί 
σε απόλαυση του ασφαλιστέου ουσιαστικού δικαιώµατος µε την πλήρη ικανοποίηση 
αυτού, ούτε δε η εν λόγω παραδοχή της αίτησης θα οδηγούσε στη δηµιουργία 
αµετάκλητης κατάστασης, εν όψει της φύσης και του περιεχοµένου του σχετικού 
δικαιώµατος, καθόσον αφενός η ως άνω απαγόρευση πρόσβασης δύναται να αρθεί µε 
την αντίστοιχη άρση των τυχόν ληφθησοµένων τεχνολογικών µέτρων, σε περίπτωση 
που διαγνωστεί στην κύρια δίκη µε ισχύ δεδικασµένου η ανυπαρξία του δικαιώµατος 
που εξασφαλίστηκε (βλ. σχετ. ΜΠρΠειρ 4957/2010 ΠειρΝοµ 3.315), αφετέρου δε 
δεν ταυτίζεται µε το αντικείµενο της οριστικής δικαστικής προστασίας, αφού 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω στην οικεία µείζονα σκέψη περί του άρθρου 64 του Ν. 
2121/1993 η αιτούµενη προστασία αποτελεί γνήσιο ασφαλιστικό µέτρο δια 
παραλείψεως. 
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Περίληψη:  
- Πνευµατική ιδιοκτησία. Πρωτοτυπία. Αντικείµενο της προστασίας στο δίκαιο της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι η µορφή και όχι η ιδέα που περιγράφεται σε ένα 
πνευµατικό δηµιούργηµα. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 3 και 12 
παρ. 2 του Ν. 2121/1993 «περί πνευµατικής ιδιοκτησίας συγγενικών δικαιωµάτων και 
πολιτιστικών θεµάτων» προκύπτει ότι οι πνευµατικοί δηµιουργοί µε την δηµιουργία 
του έργου αποκτούν σ' αυτό πνευµατική ιδιοκτησία που περιλαµβάνει αποκλειστικά 
και απόλυτα δικαιώµατα αφενός εκµετάλλευσης αυτού (περιουσιακό δικαίωµα) και 
αφετέρου το δικαίωµα της προστασίας του προσωπικού τους δεσµού ως προς το έργο, 
όπως το τελευταίο προσδιορίζεται λεπτοµερώς στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του 
παραπάνω νόµου. Ειδικότερα, µε το άρθρο 2 παρ. 1 του εν λόγω νόµου ορίζεται ότι 
«Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευµατικό δηµιούργηµα λόγου, τέχνης ή 
επιστήµης, που εκφράζεται µε οποιαδήποτε µορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά 
κείµενα...». Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι το έργο ως 
πνευµατικό δηµιούργηµα προστατεύεται από τις εν λόγω και λοιπές διατάξεις του 
νόµου αυτού, εφόσον ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της γενικής ρήτρας (άρθρο 2 
παρ, 1) δηλαδή εφόσον είναι πρωτότυπο. Κρίσιµο δε, στοιχείο και συνεπώς βασικό 
κριτήριο της «πρωτοτυπίας» - η έννοια της οποίας δεν προσδιορίζεται από το νόµο 
(εκτός από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 που αφορά τα προγράµµατα 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών)- είναι, κατά τη θεωρία της στατιστικής 
µοναδικότητας που επικρατεί στη νοµολογία, η κρίση ότι κάτω από παρόµοιες 
συνθήκες και µε τους ίδιους στόχους, κανένας άλλο δηµιουργός, κατά λογική 
πιθανολόγηση, δεν θα ήταν σε θέση να δηµιουργήσει έργο όµοιο, ή ότι παρουσιάζει 
µια ατοµική ιδιοµορφία ή ένα ελάχιστο όριο «δηµιουργικού ύφους» έτσι ώστε να 
ξεχωρίζει και να διαφοροποιείται από τα έργα της καθηµερινότητας ή από άλλα 
παρεµφερή γνωστά έργα (ΑΠ 152/2005, ΝοΒ 53.1782, ΑΠ 257/1995, ΝοΒ 43.893, 
ΕφΑθ 8153/1999, ΕΕµπ∆ 2000.171, Γ. Κουµάντου, Πνευµατική Ιδιοκτησία, 1995, 
σελ. 98 επ. Μ. Μαρίνος, Η προσβολή του δικαιώµατος Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 
κ.λ.π. Ελ∆νη 35.1443, Κοτσίρης, ∆ίκαιο Πνευµατικής ιδιοκτησίας σελ. 66 επ.). Η 
µοναδικότητα εξάλλου του έργου µπορεί να αναζητηθεί σε κάποιο από τα 
γνωρίσµατά του (στο θέµα, στη σύλληψη, στην κατάταξη, στη διατύπωση, σε κάποιες 
λεπτοµέρειες) ανάλογα µε το είδος και τη φύση του. ∆εν αρκεί δε, για να προσδώσει 
πρωτοτυπία σε ένα έργο το απλό γεγονός ότι δεν είναι αντιγραφή ενός άλλου, ούτε η 
πρωτοτυπία ταυτίζεται µε τον κόπο, την επιµέλεια, την έκταση, τη χρησιµότητά του, 
τη δαπάνη ή τη χρονική διάρκεια που απαιτήθηκαν για την εκπόνησή του (βλ. 
Κουµάντο, Μαρίνο, Κοτσίρη ο.π.), αλλά θα πρέπει να παρουσιάζει ως σύνολο ή 
τµήµα του την απαιτούµενη πρωτοτυπία, δηλαδή να είναι στατιστικά µοναδικό. 
Πρέπει επίσης, να σηµειωθεί ότι αντικείµενο της ως άνω προστασίας στο δίκαιο της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι η µορφή και όχι η ιδέα που περιγράφεται σε ένα 
πνευµατικό δηµιούργηµα. Η διάκριση µεταξύ µορφής και ιδέας συνιστά ουσιώδη 
κανόνα για τον καθορισµό της εξέτασης της προστασίας της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, αφού αυτή αποτελεί το βασικό κριτήριο διάκρισης των στοιχείων που 
προστατεύονται και εκείνων που µένουν έξω από το πεδίο της προστασίας. Η 
διάκριση αυτή είναι απαραίτητη για το λόγο ότι κατά κανόνα το σύνολο των έργων 
αξιοποιεί και βασίζεται σε προγενέστερα στοιχεία, τα οποία είτε έχουν καταστεί 
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πλέον κοινό κτήµα, είτε στερούνται αφ’ εαυτών πρωτοτυπίας, είτε προέρχονται από 
ελεύθερες πηγές. Το εννοιολογικό αυτό δίδυµο ιδέας και µορφής επιτελεί την ίδια 
λειτουργία σε όλες τις έννοµες τάξεις, αφήνοντας ελεύθερη την πρόσβαση τρίτου στις 
πληροφορίες που περιέχονται σε ένα έργο, λ.χ. τεχνικό επιστηµονικό λόγου, ώστε να 
κυκλοφορούν ελεύθερα, ενώ επιφυλάσσει στο δηµιουργό το απόλυτο και 
αποκλειστικό δικαίωµα να εκµεταλλευτεί τη συγκεκριµένη µορφή, µε την οποία έχει 
εκφρασθεί η πληροφορία αυτή (ΕφΑθ 80/2008, Αρµ 2008.1852).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 1, 2, 4, 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πνευµατική Ιδιοκτησία - Φωτογραφίες 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2724 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πνευµατική ιδιοκτησία. Πρωτοτυπία. Φωτογραφίες. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του 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 {που 
περιλαµβάνει το δικαίωµα της εκµετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωµα) και 
το δικαίωµα της προστασίας του προσωπικού τους δεσµού προς αυτό (ηθικό 
δικαίωµα)}, εφόσον ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της γενικής ρήτρας (αρθρ. 2 
παρ. 1), δηλαδή εφόσον είναι πρωτότυπο. Η «πρωτοτυπία», η έννοια της οποίας δεν 
προσδιορίζεται γενικά από το νόµο, είναι, κατά τη θεωρία της στατιστικής 
µοναδικότητας που επικρατεί στη νοµολογία, η κρίση ότι κάτω από παρόµοιες 
συνθήκες και µε τους ίδιους στόχους κανένας άλλος δηµιουργός, κατά λογική 
πιθανολόγηση, δεν θα ήταν σε θέση να δηµιουργήσει έργο όµοιο ή ότι παρουσιάζει 
µία 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 (βλ, Μ.-Θ. Μαρίνο, Πνευµατική Ιδιοκτησία, 2004, αρ. 145 
επ., σ. 76, ∆. Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία & Συγγενικά ∆ικαιώµατα, 2005, 
αρ. 21 επ., σ. 27, Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη εις Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη/Χ. 
Τσίγγου, Λεξικό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, Ληµµατογραφηµενη ερµηνεία, 2008, σ. 
419, ΕφΑθ 4793/2009 ∆ΕΕ 2010.50, ΕφΑΘ 885/2009 ∆ΕΕ 2009.707, ΕφΑθ 
5863/2008 Ελ∆νη 2009.585, ΕφΑθ 6234/2007 Ελ∆νη 2008.589).  
- Στο άρθρο 2 παρ. 1 του παραπάνω νόµου απαριθµούνται εκτενώς, ενδεικτικά, τα 
πνευµατικά δηµιουργήµατα που εφόσον είναι πρωτότυπα θεωρούνται έργα και είναι 
αντικείµενα της πνευµατικής ιδιοκτησίας, µε πρώτα τα «γραπτά κείµενα», κυριότερα 
είδη των οποίων είναι οι επιστηµονικές πραγµατείες κλπ. Στην ενδεικτική 
απαρίθµηση αναφέρονται επίσης «... τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία 
περιλαµβάνονται... οι φωτογραφίες ...». Η φωτογραφία, συνεπώς, συνιστά 
πνευµατικό δηµιούργηµα που, εφόσον είναι πρωτότυπο, θεωρείται «έργο» ο 
δηµιουργός του οποίου αποκτά επ΄ αυτού πνευµατική ιδιοκτησία κατ΄ άρθρο 1 παρ. 1 
Ν. 2121/1993. Σκόπιµα δε στο άρθρο αυτό χρησιµοποιείται ο όρος «φωτογραφίες» 
και όχι «φωτογραφικά έργα», επειδή πρόθεση του νοµοθέτη ήταν η προστασία κάθε 
φωτογραφίας. Ακόµη, το άρθρο 2 του Ν. 2121/93 είναι σύµφωνο µε το άρθρο 6 της 
Οδηγίας 93/98 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάταξη αυτή δέχεται µεν την 
προϋπόθεση της «δηµιουργίας», αλλά επιβάλλει ως µοναδικό κριτήριο της 
πρωτοτυπίας να είναι η φωτογραφία «προσωπικό πνευµατικό δηµιούργηµα του 
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δηµιουργού της», δηλ. ουσιαστικά να µην είναι αντιγραφή, αποκλείοντας κάθε άλλο 
αυστηρότερο κριτήριο (βλ. ΑΠ 1493/2009 ΧρΙ∆ 2010/568, Π. Κοριατοπούλου-
Αγγέλη, ο.π., Φωτογραφία, σ. 519). Η πρωτοτυπία εντοπίζεται στην επιλογή ή 
σκηνοθεσία θεµάτων ή αντικειµένου, την επιλογή του τόπου και χρόνου, την γωνία 
φωτογράφησης, τον φωτισµό, τη σχέση φωτογραφιζοµενου αντικειµένου µε τον 
περιβάλλοντα χώρο, τις αντιθέσεις χρωµάτων, αλλά και την ενδεχόµενη επεξεργασία 
της φωτογραφίας. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 2121/1993 «ο δηµιουργός ενός έργου είναι ο 
αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώµατος επί του έργου». Η 
θεµελιώδης στο δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας αρχή του δηµιουργού συνδέεται 
άµεσα και αποκλειστικά µε τη δηµιουργική πράξη, η οποία αποτελεί πράξη υλική, 
εξωτερική ή πραγµατική. Έννοµη συνέπεια αυτής είναι η πρωτογενής κτήση της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας (βλ. Γ. Κουµάντο, Πνευµατική ιδιοκτησία, 2002, σ. 167-
168, ΕφΘεσ 1031/2008 ΕπισκΕ∆ 2008.872, ΕφΠατρ 1145/2007 ΑχΝοµ 2008.56, 
ΕφΑθ 3252/2002 ΧρΙ∆ 2003/465). 
- Στο άρθρο 65 του Ν. 2121/1993 προβλέπεται ένα πλέγµα αστικών κυρώσεων που 
ισχύει ενιαία σε κάθε περίπτωση προσβολής της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή των 
συγγενικών δικαιωµάτων, χωρίς ν΄ αποκλείεται η συµπληρωµατική εφαρµογή του 
ΑΚ. Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 65, ο δηµιουργός µπορεί να εγείρει αναγνωριστική 
αγωγή του δικαιώµατος του, αγωγή για άρση της προσβολής και παράλειψη αυτής 
στο µέλλον, αγωγή για απόδοση του αδικαιολογήτου πλουτισµού, αγωγή για απόδοση 
του κέρδους και αγωγή για αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης. Ειδικότερα, η προσβολή απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώµατος, όπως το 
δικαίωµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας, συνιστά πράξη παράνοµη και, εφόσον γίνεται 
υπαίτια, συνιστά αδικοπραξία, επειδή ενέχει αφ΄ εαυτής εναντίωση προς την 
αποκλειστική εξουσία του δικαιούχου. ∆ηλαδή, το γεγονός της επέµβασης δηµιουργεί 
και την παράνοµη πράξη κατ΄ άρθρο 914 ΑΚ και την ειδική διάταξη του άρθρου 65 
του Ν. 2121/1993. Γενικά, ως παράνοµη προσβολή ισχύει κάθε πράξη που επεµβαίνει 
στις εξουσίες (ηθικές ή περιουσιακές) του δηµιουργού και γίνεται χωρίς την άδειά 
του, χωρίς να συντρέχει άλλος λόγος που αίρει τον παράνοµο χαρακτήρα της 
προσβολής. Το άρθρο 65 του Ν. 2121/1993 αποτελεί ειδική διάταξη σε σχέση µε το 
άρθρο 914 ΑΚ, το οποίο εφαρµόζεται, όπου η ως άνω ειδική διάταξη αφήνει κενά και 
στον βαθµό που δεν είναι ασυµβίβαστη η ανάλογη εφαρµογή µε το νοµοθετικό 
πνεύµα που διέπει τις διατάξεις των άρθρων 63 επ. του Ν. 2121/1993. Η υπαιτιότητα 
απαιτείται µόνο για την αξίωση αποζηµίωσης, ενώ η ίδια η πράξη της προσβολής 
συνεπάγεται και το παράνοµο (βλ. ΑΠ 872/2009 ΧρΙ∆ 2010.298, ΑΠ 1493/2009 
ΧρΙ∆ 2010.568, ΕφΘεσ 1031/2008 ΕπισκΕ∆ 2008.872, ΕφΘεσ 3022/2006 ΕπισκΕ∆ 
2007.432). 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 1, 2, 6, 65,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πτώχευση και Εξυγίανση - ∆ιαδικασία συνδιαλλαγής 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Σερρών 
Αριθµός απόφασης: 18 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαδικασία συνδιαλλαγής. Περιεχόµενο αίτησης. Προληπτικά µέτρα. 
- Με το πλέγµα των διατάξεων των άρθρων 99 έως 106 του Ν. 3588/2007 (νέος 
Πτωχευτικός Κώδικας) εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο ο θεσµός της διαδικασίας 
συνδιαλλαγής, ανάλογος µε τη γαλλική νοµοθεσία (procedure de conciliation), η 
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οποία είναι το προβλεπόµενο στο νόµο σύνολο δικαστικών εξώδικων ενεργειών µε 
δικαστική εποπτεία, που αποβλέπει στην κατάρτιση και δικαστική επικύρωση µιας 
περί ρυθµίσεως οφειλών συµφωνίας, ενός έχοντος πτωχευτική ικανότητα και 
ευρισκόµενου σε κατάσταση παρούσας ή προβλέψιµης οικονοµικής αδυναµίας 
προσώπου, µε τους διαθέτοντες την πλειοψηφία των απαιτήσεων πιστωτές του, ώστε 
να αποφευχθεί η κήρυξη της πτώχευσης και να διασωθεί η επιχείρησή του. Το 
διαθέτον, λοιπόν, πτωχευτική ικανότητα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ευρισκόµενο 
ενώπιον καταστάσεως «επαπειλούµενης παύσης πληρωµών», δικαιούται αντί να 
ζητήσει την κήρυξή του σε πτώχευση (άρθρο 3 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα), να 
κάνει χρήση της νέας δυνατότητας που του παρέχει ο νόµος, της υποβολής δηλαδή, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του ως άνω νόµου (Πτωχευτικού 
Κώδικα), αιτήσεως για το άνοιγµα διαδικασίας συνδιαλλαγής, χωρίς να απαιτείται να 
συντρέχουν οπωσδήποτε οι προϋποθέσεις µιας επαπειλούµενης παύσης πληρωµών, 
αλλά αρκεί η επίκληση και διαπίστωση µιας οποιασδήποτε, ακόµα και προσωρινής 
και µερικής οικονοµικής αδυναµίας (βλ. Σπ. Ψυχοµάνη, Πτωχευτικό δίκαιο, εκδ. Γ' 
παρ. 95, 97-99 σελ. 42-43). Η αίτηση υποβάλλεται από το πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις πρόσωπο στο πτωχευτικό δικαστήριο, δηλαδή, το δικαστήριο το οποίο 
είναι αρµόδιο για την κήρυξη της πτώχευσης, το οποίο εκδικάζει την αίτηση κατά τη 
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολ∆ (άρθρα 53 και 54 
του Πτωχευτικού Κώδικα) µε την απόκλιση που καθιερώνει η διάταξη του άρθρου 4 
παρ. 3 του ΠτΚ για τη δυνατότητα άσκησης παρεµβάσεων κύριων ή πρόσθετων και 
προφορικά µε δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά.  
- Η αίτηση πέρα από τα απαραίτητα στοιχεία οποιουδήποτε δικογράφου, κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 118 και 216 του ΚΠολ∆, πρέπει να περιέχει και: α) περιγραφή 
της οικονοµικής κατάστασης του αιτούντος οφειλέτη, β) αναφορά στο µέγεθος και 
την κοινωνική σηµασία της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης και γ ) τα 
προτεινόµενα µέτρα χρηµατοδότησης του αιτούντος και τα µέσα αντιµετώπισης της 
κατάστασης της οικονοµικής του αδυναµίας, ενώ πρέπει να επισυνάπτεται σ' αυτήν, 
µε ποινή απαραδέκτου, γραµµάτιο κατάθεσης 5.000 ευρώ του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων (άρθρο 99 παρ. 1 και 2 του Πτωχευτικού Κώδικα). Το 
αρµόδιο κατά τα ανωτέρω δικαστήριο, δικάζοντας την αίτηση και αρκούµενο σε 
πιθανολόγηση του βασίµου της αίτησης, της σκοπιµότητας της αιτούµενης 
συνδιαλλαγής, αφενός µεν αποφασίζει το άνοιγµα της διαδικασίας, αφετέρου δε 
ορίζει «µεσολαβητή» από τον κατάλογο των πραγµατογνωµόνων, για περίοδο όχι 
µεγαλύτερη των δύο µηνών, την οποία πάντως, µε αίτηση του ίδιου του µεσολαβητή 
µπορεί να παρατείνει άπαξ µόνο, για έναν ακόµη µήνα, προκειµένου αυτός να φέρει 
σε πέρας το έργο, που ο ίδιος ο νόµος στο άρθρο 101 περιγράφει (άρθρο 100 παρ. 1 
του Πτωχευτικού Κώδικα). Επειδή τα καθήκοντα του «µεσολαβητή» περιγράφονται 
στο νόµο, δεν είναι αναγκαία η αναφορά τους και στην απόφαση που τον διορίζει (βλ. 
Σπ. Ψυχοµάνη ό.π., παρ. 107, σελ. 44), ενώ αυτή δηµοσιεύεται στο δελτίο δικαστικών 
δηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών και στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (άρθρο 100 
παρ. 3 και 8 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα). Περαιτέρω, µε την ίδια απόφαση το 
πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί, κατά τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 1 σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 10 παρ. 1 του ΠτΚ, να διατάξει οποιοδήποτε εξασφαλιστικό 
µέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή 
της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της και ιδίως: α) να απαγορεύσει 
οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, β) να 
διατάξει την αναστολή των ατοµικών διώξεων των πιστωτών, και γ) να ορίσει 
µεσεγγυούχο. Τα ασφαλιστικά µέτρα που διατάσσονται µε την 1η απόφαση ισχύουν 
µέχρις εκδόσεως της 2ης αποφάσεως, ήτοι της επικυρωτικής ή µη της συµφωνίας 
κατά τη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 4 του ΠτΚ, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
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συµφωνία, µέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου που κηρύσσει τη λύση 
της διαδικασίας συνδιαλλαγής κατά τη διάταξη του άρθρου 101 παρ. 3 του ΠτΚ. (βλ. 
αιτιολογική έκθεση του ν. 3588/2007, ΠολΠρΑθ 74/2008 ∆ΕΕ 2008, Ι. Σπυριδάκη, 
Πτωχευτικό δίκαιο, έκδ. 2008, σελ. 410 επ., Λ. Κοτσίρης, Πτωχευτικό ∆ίκαιο, έκδ. 
2008 σελ. 511-529, Σπ. Ψυχοµάνης, έκδ. 2007 σελ. 40-54, Π. Μάζης, Η διαδικασία 
συνδιαλλαγής του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, ∆ΕΕ 2/2008 σελ. 172, Λ. Κοτσίρης - 
Π. Αρβανιτάκης, Γνωµοδότηση από 19.2.2008 προληπτικά µέτρα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνδιαλλαγής κατά το νέο Πτωχευτικό Κώδικα»). Η λήψη των 
προληπτικών µέτρων αποσκοπεί στην εξασφάλιση κάθε επιζήµιας για τους πιστωτές 
µεταβολής της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της επιχειρήσεώς τους. 
Περαιτέρω, ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας δεν προβλέπει ρητά για την ανάλογη και 
ισοδύναµη µε τον πρωτοφειλέτη προστασία του εγγυητή και συνοφειλέτη εις 
ολόκληρο κατά το πρώτο στάδιο, ενώ ρητή και ευνοϊκή πρόβλεψη υπάρχει γι' αυτόν 
στο στάδιο «µετά την επικύρωση της συµφωνίας από το πτωχευτικό δικαστήριο, µε 
το άρθρο 104, από το οποίο και θεωρείται ότι δεν πρέπει να συναχθεί επιχείρηµα εξ 
αντιδιαστολής (ΠολΠρΑθ 44/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΠτωχΚωδ: 99 , 100, 101, 104, 105, 106, 
ΚΠολ∆: 118, 216, 741 επ.,  
∆ηµοσίευση: Αρµ 2012, σελίδα 66 
 
Πτώχευση και Εξυγίανση - Πτώχευση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 216 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πτώχευση. Αναστολή των ατοµικών διώξεων. Ο δανειστής του πτωχού δεν 
επιτρέπεται να ασκήσει έφεση εναντίον απόφασης, µε την οποία απορρίφθηκε ολικά 
ή κατά ένα µέρος αγωγή του εναντίον του πτωχού, ούτε να υποβάλει εναντίον του 
πτωχού αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωµής. 
- Από το περιεχόµενο των διατάξεων των άρθρων 582-586, 637-644, 646, 648-652, 
660, 665, 666 ΕµπΝ προκύπτει ο γενικός κανόνας ότι µετά τη δηµοσίευση της 
απόφασης, µε την οποία κηρύσσεται κάποιος σε κατάσταση πτώχευσης, οι πιστωτές 
του δεν µπορούν να τον διώξουν για πρώτη φορά, είτε προσωπικά είτε διαµέσου του 
συνδίκου, ούτε µπορούν να συνεχίσουν τη δίωξη που άρχισε εναντίον του, πριν 
κηρυχθεί αυτός σε κατάσταση πτώχευσης. Για να λάβουν µέρος οι πιστωτές του 
πτωχού στη διανοµή της πτωχευτικής περιουσίας, πρέπει να αναγνωρίσουν τις 
απαιτήσεις τους µε τη διαδικασία της επαλήθευσης των πιστώσεων, (βλ. ΕφΑθ 
5782/1988 Ελ∆νη 31.867). Η καθιερωµένη αρχή της αναστολής των ατοµικών 
διώξεων κατά του πτωχού αφορά τους πτωχευτικούς πιστωτές, δηλαδή εκείνους τους 
πιστωτές, οι οποίοι, όταν κηρύσσεται η πτώχευση, έχουν ήδη θεµελιωµένη αξίωση 
νοµικής φύσης, η οποία πρέπει να εκπληρωθεί από την περιουσία του οφειλέτη 
πτωχού. Στη συγκεκριµένη αρχή εµπίπτουν, µε συνέπεια να µη µπορούν να ασκηθούν 
εναντίον του πτωχού, αγωγές καταψηφιστικές αλλά και, απλώς, αναγνωριστικές, µε 
τις οποίες επιδιώκεται απλώς να αναγνωριστεί µε δικαστική απόφαση η ύπαρξη ή µη 
ύπαρξη κάποιας έννοµης σχέσης, (βλ. Κ. Ρόκα Πτωχευτικό ∆. 1978 σελ. 147). 
Επίσης, εφόσον κηρύχθηκε η πτώχευση, ο δανειστής του πτωχού, ο οποίος 
δεσµεύεται από την ανωτέρω αρχή (της αναστολής των ατοµικών διώξεων κατά του 
πτωχού) δεν επιτρέπεται να ασκήσει έφεση εναντίον απόφασης, µε την οποία 
απορρίφθηκε ολικά ή κατά ένα µέρος αγωγή του εναντίον του πτωχού, (βλ. ΕφΑθ 
9712/1997 Ελ∆νη 41.1424), ούτε να υποβάλει εναντίον του πτωχού αίτηση προς 
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έκδοση διαταγής πληρωµής, (βλ. άρθρο 623 ΚΠολ∆, ΕφΑθ 3535/2004 Ελ∆νη 
47.548). 
∆ιατάξεις: 
ΕµπΝ: 582-586, 637-644, 646, 648-652, 660, 665, 666, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πτώχευση και Εξυγίανση - Πτώχευση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 241 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πτώχευση. Προϋποθέσεις. περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης για την κήρυξη 
οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α 153/10-7-2007) 
«περί πτωχευτικού κώδικα», προκύπτει ότι για την κήρυξη της πτώχευσης 
απαιτούνται δύο κυρίως ουσιαστικές προϋποθέσεις: α) η πτωχευτική ικανότητα 
εκείνου του οποίου ζητείται η πτώχευση και β) η παύση των πληρωµών των 
ληξιπροθέσµων εµπορικών του χρεών κατά τρόπο γενικό και µόνιµο. Πτωχευτική 
ικανότητα έχουν οι έµποροι, φυσικά πρόσωπα και εµπορικές εταιρίες. Ως παύση 
πληρωµών νοείται ο κλονισµός της εµπορικής πίστης του εµπόρου που επήλθε από τη 
µη πληρωµή των ληξιπροθέσµων εµπορικών του χρεών, δηλαδή των εκκαθαρισµένων 
και άµεσα απαιτητών εµπορικών του χρεών, η οποία (µη πληρωµή) προδίδει µόνιµη 
πραγµατική αδυναµία για τη συνέχιση της εµπορίας του. Η παύση των πληρωµών 
πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο που κηρύσσεται η πτώχευση. Ως τέτοιος χρόνος 
πρέπει να θεωρείται αυτός της συζήτησης στο ακροατήριο του πρωτοβαθµίου 
δικαστηρίου, σε κάθε δε περίπτωση ο χρόνος της δηµοσίευσης της πρωτόδικης 
απόφασης. Η πτώχευση κηρύσσεται µε δικαστική απόφαση και µπορεί να προκληθεί 
κατά τρεις τρόπους: α) µε αίτηση κάποιου πιστωτή, β) µε αίτηση του οφειλέτη και γ) 
αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών. Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του 
Ν. 3588/2007 επιβάλλει υποχρέωση στον οφειλέτη έµπορο να υποβάλλει σε 
περίπτωση παύσης πληρωµών αίτηση για την κήρυξή του σε πτώχευση µέσα σε 
προθεσµία 15 ηµερών, ενώ η διάταξη του άρθρου 96 παρ. 2 του ίδιου νόµου 
επιβάλλει όπως, επί νοµικών προσώπων, η άνω αίτηση υποβάλλεται από το όργανο 
της διοίκησης και στη σχετική δίκη να καλούνται όλα τα µέλη της (ΕΛαρ 726/2008 
ΝΟΜΟΣ). 
- Ο παραπάνω νέος πτωχευτικός κώδικας (ΠτΚ) προβλέπει τρεις περιπτώσεις 
απόρριψης της αίτησης για την κήρυξη οφειλέτη σε κατάσταση πτωχεύσεως: α) τη µη 
συνδροµή των ουσιαστικών ή αντικειµενικών προϋποθέσεων, β) την ανεπάρκεια 
περιουσίας να καλύψει τα έξοδα της διαδικασίας και γ) την καταχρηστική άσκηση. 
Ειδικότερα, ο νέος νόµος εισήγαγε την περίπτωση απόρριψης της αίτησης για την 
ανεπάρκεια της περιουσίας του οφειλέτη να καλύψει τα έξοδα της πτωχευτικής 
διαδικασίας (άρθρο 6 παρ. 2 ΠτΚ), παρά τη συνδροµή των ουσιαστικών 
προϋποθέσεων για την κήρυξη της πτώχευσης. Σκοπός του νοµοθέτη ήταν η 
διαδικαστική και η ουσιαστική αποσυµφόρηση των δικαστηρίων από πτωχεύσεις που 
αποδεδειγµένα προβλέπεται εκ των προτέρων ότι δεν θα ανταποκριθούν στο σκοπό 
της πτώχευσης για ικανοποίηση των πιστωτών, αφού δεν θα µπορούν να 
αντιµετωπιστούν ακόµα και τα έξοδα της διαδικασίας από την περιουσία του 
οφειλέτη. Η ανεπάρκεια αφορά την περιουσία του οφειλέτη, ως σύνολο των 
υπαρχόντων και µελλοντικών ρευστοποιήσιµων περιουσιακών αξιών (ενεργητικό). 
Για την εφαρµογή της διάταξης, σηµασία έχει το ρευστοποιήσιµο των περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη, άµεσα και χωρίς µακροχρόνιες διαδικασίες ή άδειες. Τα 
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διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να έχουν άµεσα επιτυγχανόµενη αξία 
εκκαθάρισης, µε βάση όχι την ονοµαστική, αλλά την αξία που θα µπορούσαν να 
πετύχουν στην αγορά για την εξυπηρέτηση του σκοπού της πτώχευσης. Η απόρριψη 
δικαιολογείται µόνον εάν η άµεσα ρευστοποιήσιµη περιουσία του οφειλέτη δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας. Ως έξοδα 
διαδικασίας θεωρούνται τα πάσης φύσεως δικαστικά έξοδα για την όλη πτωχευτική 
διαδικασία και όχι για ορισµένο τµήµα αυτής, αµοιβές συνδίκου, 
πραγµατογνωµόνων, δαπάνες για τα µέλη της επιτροπής πιστωτών, έξοδα 
προσκλήσεων, δηµοσιεύσεων κ.ά. Στην έννοια όµως των εξόδων της διαδικασίας δεν 
υπάγονται ούτε τα οµαδικά πιστώµατα, ούτε η περιουσία που χρειάζεται για την 
ικανοποίηση των πιστωτών µε πτωχευτικό µέρισµα. Τέλος, εάν υπάρχει αρχικά 
περιουσία για τη διαδικασία και κηρυχθεί η πτώχευση, αλλά τελικά η περιουσία αυτή 
δεν επαρκέσει για τη συνέχιση των εργασιών της, θα τύχουν εφαρµογής οι διατάξεις 
του άρθρου 166 ΠτΚ για την παύση των εργασιών της πτώχευσης (βλ. και ΕΠειρ 
467/2010 ΝΟΜΟΣ). 
∆ιατάξεις: 
ΠτωχΚωδ: 2, 3, 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Αλληλόχρεος λογαριασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1850 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αλληλόχρεος λογαριασµός. Εγγυητής. Ελευθέρωση εγγυητή. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 669 ΕΝ. 361, 873, 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ και 64 έως 
67 του Ν∆ της 17-7/13-8-1923 "Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών, 
σαφώς συνάγεται ότι αλληλόχρεος (ή ανοικτός) λογαριασµός υπάρχει όταν δύο 
πρόσωπα, από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι έµπορος, συµφωνούν µε σύµβαση 
να µη επιδιώκονται ή διατίθενται µεµονωµένως οι απαιτήσεις των δύο µερών, που 
προκύπτουν από τις µεταξύ τους συναλλαγές, αλλά να φέρονται σε κοινό λογαριασµό 
µε σκοπό να εκκαθαρίζονται και να αποσβένυνται κατά το κλείσιµο του λογαριασµού 
αυτού που θα γίνεται καθ' ορισµένα χρονικά διαστήµατα σε τρόπο ώστε να 
αποτελέσει τη µοναδική µεταξύ τους απαίτηση το κατάλοιπο του λογαριασµού που 
τυχόν θα υπάρξει. Περαιτέρω ο αλληλόχρεος ή ανοικτός λογαριασµός κλείνεται 
περιοδικώς κάθε εξάµηνο, εκτός αν συµφωνήθηκε διαφορετικά, αλλά όχι όµως κατά 
διαστήµατα µικρότερα του τριµήνου. Καθένα από τα µέρη µπορεί οποτεδήποτε µε 
καταγγελία του να θεωρήσει ότι έχει κλείσει οριστικά ο λογαριασµός, οπότε ο 
δικαιούχος του κατάλοιπου δικαιούται να απαιτήσει αµέσως αυτό (άρθρο 112 παρ. 2 
ΕισΝΑΚ). Η ενοχή δε για το κατάλοιπο που προκύπτει από κλείσιµο του 
αλληλόχρεου λογαριασµού γεννάται. ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων κονδυλίων του, 
όταν ο οφειλέτης αφηρηµένως ή υποσχέθηκε πριν κλείσει ο λογαριασµός, την 
εξόφληση της οφειλής του από το κατάλοιπο ή αναγνώρισε, αφού έκλεισε ο 
λογαριασµός, την οφειλή αυτή (ΑΠ 192/05, ΑΠ 27/2010, ΑΠ 1524/1991, ΑΠ 
1226/1982).  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 623-624 του ΚΠολ∆, µπορεί να εκδοθεί 
διαταγή πληρωµής για χρηµατικό κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασµού, 
το οποίο, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 112 παρ. 2 ΕισΝΑΚ , είναι 
κατά ποσό ορισµένο και δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσµία, όρο ή αντιπαροχή, 
εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως, η σύµβαση του αλληλόχρεου λογαριασµού, η 
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κίνηση του λογαριασµού αυτού, το κλείσιµο τούτου και το κατάλοιπο που προκύπτει 
υπέρ εκείνου που ζητεί την έκδοση της διαταγής πληρωµής. Αν αναγνωρίσθηκε το 
κατάλοιπο δεν απαιτείται να αναφέρονται στην αίτηση για την έκδοση διαταγής 
πληρωµής τα σχετικά κονδύλια του λογαριασµού, αλλά να γίνεται επίκληση της 
αναγνώρισης (ΑΠ 192/2005, ΑΠ 27/2010, 1524/1991). Περαιτέρω από τις διατάξεις 
των άρθρων 847, 848, 851 ΑΚ, 47 ν.δ. της 17/7/13-8-1923 και 112 Ε.Ν.Α.Κ. 
προκύπτει ότι ο εγγυητής απαιτήσεως του δανειστή για την καταβολή από µέρους του 
οφειλέτη του καταλοίπου, που θα προέλθει από τη λειτουργία συµβάσεως πιστώσεως 
µε ανοικτό λογαριασµό κατά το οριστικό κλείσιµο αυτού, ευθύνεται, λόγω του 
παρεποµένου χαρακτήρα της εγγυήσεως, µέχρι του ποσού για το οποίο εγγυήθηκε και 
όχι για τα κονδύλια του λογαριασµού τα οποία αναφέρονται σε άλλη µεταγενέστερη 
σύµβαση παροχής πιστώσεως προς τον πρωτοφειλέτη, την εκπλήρωση της οποίας 
αυτός δεν εγγυήθηκε, εκτός εάν η µεταγενέστερη είναι πρόσθετη σύµβαση, µε την 
οποία απλώς αυξάνεται το ποσό της πιστώσεως, χωρίς να επέρχεται άλλη µεταβολή, 
οπότε ο εγγυητής ευθύνεται για την πληρωµή οποιουδήποτε χρεωστικού καταλοίπου 
µέχρι όµως του ποσού της αρχικής συµβάσεως, εάν δεν έλαβε µέρος µε την ιδιότητα 
του εγγυητή στην πρόσθετη σύµβαση ή και των πρόσθετων στη συνέχεια συµβάσεων, 
εφόσον και αυτός τις εγγυήθηκε (ΑΠ 1229/2007, ΑΠ 1458/2006, ΑΠ 100/2004).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 862 ΑΚ "ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφόσον από 
πταίσµα του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίηση του από τον οφειλέτη, κατά δε τη 
διάταξη του άρθρου 332 παρ. 1 του ιδίου κώδικα είναι άκυρη κάθε εκ των προτέρων 
συµφωνία, µε την οποία αποκλείεται ή περιορίζεται η ευθύνη από δόλο ή βαρειά 
αµέλεια". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η εκ των προτέρων 
παραίτηση του εγγυητού από το ευεργέτηµα που παρέχεται σ' αυτόν µε την πρώτη απ' 
αυτές, εφόσον κατέστη αδύνατη η ικανοποίηση του δανειστή από ελαφρά αµέλεια 
του και περαιτέρω, ότι για να ελευθερωθεί ο εγγυητής, ο παραιτηθείς από την εν λόγω 
ένσταση, πρέπει να συντρέχει δόλος ή βαρειά αµέλεια του δανειστή, ως προς την 
αδυναµία ικανοποίησης του από τον πρωτοφειλέτη (Ολ.ΑΠ. 6/2000, ΑΠ 27/2010, 
ΑΠ 1524/1990, ΑΠ 1763/2009). Τέλος, κατά την έννοια του αρθρ. 281 ΑΚ, για να 
θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική, θα πρέπει η προφανής 
υπέρβαση των διαγραφοµένων ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη 
ή ο οικονοµικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος, δηλαδή καθαρά 
αντικειµενικά κριτήρια, να προκύπτει από την προηγηθείσα συµπεριφορά του 
δικαιούχου ή από την πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις 
που µεσολάβησαν από άλλα περιστατικά, που καθιστούν µη ανεκτή την άσκηση του, 
κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου. 
Περαιτέρω, ο εκ του άρθρου 559 αρ.19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη 
νόµιµης βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό της τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, 
στη συγκεκριµένη περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων 
της διατάξεως που εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την 
εφαρµογή της, 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 (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). 
Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις 
αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και 
αξιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το 
δικαστήριο προβαίνει ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι 
σαφές το αποδεικτικό πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο 
αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 1206/2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 
1490/2006).  
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- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
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 (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 159, 160, 180, 361, 850, 869, 873, 874, 
ΕισΝΑΚ: 112, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 623, 624, 
ΕµπΝ: 669, 
Ν∆: 17.7/13.8/1923, άρθ. 64 - 67,  
Νόµοι: 2251/1994,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 667 
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Αλληλόχρεος λογαριασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1352 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αλληλόχρεος λογαριασµός. ∆ιαταγή πληρωµής. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρ. 623 ΚΠολ∆, µπορεί κατά την ειδική διαδικασία των άρθρ. 624 έως 
634 να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωµής για χρηµατικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις 
παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόµενο ποσό αποδεικνύονται µε 
δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, κατά δε το άρθρ. 626 παρ. 3 ίδιου Κώδικα, στην αίτηση 
για την έκδοση διαταγής πληρωµής, που καταθέτει ο δικαιούχος της απαίτησης στη 
γραµµατεία του δικαστηρίου, πρέπει να επισυνάπτονται και όλα τα έγγραφα από τα 
οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της. ∆ιαταγή πληρωµής µπορεί συνεπώς να 
εκδοθεί και για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασµού, εφόσον 
αποδεικνύονται εγγράφως η σύµβαση του αλληλόχρεου λογαριασµού, η κίνησή του, 
το κλείσιµο και το κατάλοιπο αυτού (ΑΠ 578/2005, ΑΠ 35/2011).  
- Υπάρχει αλληλόχρεος λογαριασµός, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρ. 
361, 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 669 ΕµπΝ και 64-67 του ν.δ. από 17.7/ 13.8.1923 "περί 
ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών", όταν δύο πρόσωπα, από τα οποία 
τουλάχιστον το ένα είναι έµπορος, συµφωνούν να καταχωρίζουν τις µεταξύ τους 
δοσοληψίες σε κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων, τα οποία, µολονότι διατηρούν το 
νοµικό τους χαρακτήρα, αποβάλλουν από την καταχώρησή τους την αυτοτέλειά τους 
και δεν µπορούν πλέον να επιδιωχθούν ή να διατεθούν χωριστά, µε αποτέλεσµα να 
οφείλεται µόνον το κατάλοιπο που προκύπτει κατά το κλείσιµο του λογαριασµού, µε 
την αντιπαραβολή των κονδυλίων (ΟλΑΠ 31/1997, ΑΠ 1543/2007). Με τη σύµβαση 
δηλαδή του αλληλόχρεου λογαριασµού δηµιουργείται µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µια διαρκής έννοµη σχέση, αφού η λειτουργία της σύµβασης προϋποθέτει χρονική 
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διάρκεια, αλλά και δυνατότητα χρεώσεων και από τις δύο πλευρές των 
συµβαλλοµένων, χωρίς κατά τα λοιπά να ενδιαφέρει αν κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας του αλληλόχρεου λογαριασµού έγιναν πράγµατι χρεώσεις και από τις δύο 
πλευρές ή µόνο από τη µια (ΑΠ 715/2009). Ο αλληλόχρεος λογαριασµός κλείνει 
περιοδικά κάθε εξάµηνο, εκτός αν συµφωνήθηκε διαφορετικά, όχι όµως και σε 
διαστήµατα µικρότερα του τριµήνου, ενώ οριστικά κλείνει οποτεδήποτε µε 
καταγγελία οποιουδήποτε των µερών, οπότε ο δικαιούχος του καταλοίπου έχει 
δικαίωµα να το απαιτήσει αµέσως (άρθρ. 112 παρ. 2 ΕισΝΑΚ σε συνδυασµό και µε 
άρθρ. 47 παρ. 2 ν.δ. 17.7/13.8. 1923). Συνεπώς εφόσον ο ίδιος ο νόµος επιτρέπει στα 
µέρη του αλληλόχρεου λογαριασµού να τον καταγγείλουν µονοµερώς και να τον 
κλείσουν οριστικά οποτεδήποτε, δεν είναι άκυρη και η τυχόν όµοια συµφωνία τους, η 
οποία δεν εµπίπτει έτσι στην ακυρότητα του άρθρ. 372 ΑΚ ως δήθεν συµφωνία 
ανάθεσης του προσδιορισµού της παροχής στη απόλυτη κρίση του ενός από τους 
συµβαλλοµένους (ΑΠ 1524/1991).  
- Ναι µεν κατά το άρθρ. 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώµατος, όπως αυτό της 
καταγγελίας της σύµβασης, απαγορεύεται, αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος, όµως µόνο το γεγονός ότι η άσκηση του δικαιώµατος στη συγκεκριµένη 
περίπτωση επιφέρει βλάβη, έστω και µεγάλη, στον οφειλέτη, δεν αρκεί για να 
χαρακτηρίσει ως καταχρηστική την άσκησή του, αλλά πρέπει να συνδυάζεται και µε 
άλλες περιστάσεις, όπως συµβαίνει όταν ο δανειστής δεν έχει στην πραγµατικότητα 
συµφέρον από την άσκηση του δικαιώµατός του. Στο πλαίσιο αυτό ο δανειστής, ο 
οποίος ασκώντας συµβατικό δικαίωµά του επιδιώκει την είσπραξη της απαίτησής 
του, ενεργεί ασφαλώς προς ικανοποίηση θεµιτού συµφέροντός του, συνυφασµένου µε 
τη διαχείριση της περιουσίας του, τον τρόπο της οποίας αυτός ελεύθερα κατ' αρχήν 
αποφασίζει, εκτός και πάλι αν στη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει υπέρβαση και 
µάλιστα προφανής των αρχών της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του 
κοινωνικοοικονοµικού σκοπού του δικαιώµατος (ΑΠ 1472/2004). Αυτό συµβαίνει 
και όταν η συµπεριφορά του δανειστή που προηγήθηκε της άσκησης του δικαιώµατός 
του, σε συνδυασµό µε την πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε στο 
µεσοδιάστηµα, δηµιούργησαν στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι ο δανειστής 
δεν θα ασκούσε το δικαίωµά του στο χρόνο που το άσκησε, µ' αποτέλεσµα η πρόωρη 
άσκησή του να προκαλεί επαχθείς συνέπειες στον οφειλέτη και να εµφανίζεται έτσι 
αδικαιολόγητη και καταχρηστική. Ειδικότερα οι Τράπεζες, ως χρηµατοδοτικοί 
οργανισµοί που ασκούν αποφασιστική επίδραση στην ανάπτυξη και στη λειτουργία 
των χρηµατοδοτούµενων απ' αυτές επιχειρήσεων, έχουν αυξηµένη ευθύνη κατά την 
άσκηση του χρηµατοδοτικού τους έργου και οφείλουν να µεριµνούν για τα 
συµφέροντα των επιχειρήσεων που χρηµατοδοτούν, αφού από τη φύση της η 
πιστωτική σχέση, ως διαρκής έννοµη σχέση ιδιαίτερης εµπιστοσύνης µεταξύ των 
συµβαλλοµένων, επιβάλλει την υποχρέωση πίστης και προστασίας από την πλευρά 
των τραπεζών των συµφερόντων των πελατών τους, ώστε να αποφεύγονται 
υπέρµετρα επαχθείς γι' αυτούς συνέπειες. Συνεπώς και για το λόγο αυτό η άσκηση 
των δικαιωµάτων τους θα πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της καλόπιστης και 
σύµφωνης µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των οφειλόµενων παροχών 
(ΑΚ 178, 200, 288) και να αποφεύγεται αντίστοιχα κάθε κατάχρηση στη 
συµπεριφορά τους. Έτσι σε περίπτωση δυσχέρειας του πιστούχου της Τράπεζας να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του από την πιστωτική σύµβαση λόγω πρόσκαιρης 
οικονοµικής αδυναµίας του, που όµως υπερβαίνει τα όρια της αντοχής του, η 
καλόπιστη από την πλευρά της Τράπεζας συµπεριφορά επιβάλλει σ' αυτή την 
υποχρέωση να ανεχθεί µια εύλογη καθυστέρηση στην εκπλήρωση της παροχής του 
οφειλέτη, ιδίως όταν η επιδίωξη της άµεσης εκπλήρωσης της παροχής του πρόκειται 
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να οδηγήσει σε πλήρη οικονοµική καταστροφή του, χωρίς ουσιαστικό κέρδος για την 
ίδια. Κατά την έννοια αυτή η Τράπεζα θα πρέπει, σε περίπτωση πρόσκαιρης 
οικονοµικής αδυναµίας του πελάτη της, να αποφύγει την εσπευσµένη καταγγελία της 
µεταξύ τους πιστωτικής σύµβασης και το κλείσιµο του αλληλόχρεου λογαριασµού 
τους, προπάντων όταν οι απαιτήσεις της είναι ασφαλισµένες µε εµπράγµατες ή 
προσωπικές ασφάλειες, ο δε πελάτης της βρίσκεται σε άµεση οικονοµική εξάρτηση 
απ' αυτή και δεν οφείλει σε τρίτους, αφού τότε οι παραπάνω ενέργειές της 
προσλαµβάνουν καταχρηστικό χαρακτήρα.  
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 335, 338, 339, 340, 341 και 346 ΚΠολ∆, όπως ίσχυαν 
πριν από το ν. 2915/2001, συνάγεται ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να 
σχηµατίσει την κρίση του για πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λάβει υπόψη του όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία παραδεκτά προσκόµισαν µε επίκληση οι διάδικοι, 
διαφορετικά υποπίπτει στην πληµµέλεια που ιδρύει το λόγο αναίρεσης από τον 
αριθµό 11γ του άρθρ.559 ΚΠολ∆. Ειδικότερα ο λόγος αυτός αναίρεσης ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη του υποστατά και αναλόγως έγκυρα 
αποδεικτικά µέσα που οποιοσδήποτε από τους διαδίκους παραδεκτά επικαλέσθηκε 
και νόµιµα προσκόµισε προς άµεση ή έµµεση απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµων 
γεγονότων ή ισχυρισµών, δηλαδή λυσιτελών που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, διαµορφώνοντας το διατακτικό της απόφασης (ΟλΑΠ 42/2002, 
ΑΠ 105/2005, 953/2005), το οποίο θα ήταν διαφορετικό χωρίς τη σχετική παράλειψη 
(ΑΠ 1874/2008). Κατά την έννοια αυτή ο ισχυρισµός για την απόδειξη ή ανταπόδειξη 
του οποίου έγινε η προσκόµιση και η επίκληση του κρίσιµου αποδεικτικού µέσου, 
πρέπει να είναι νόµιµος και να προτάθηκε παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας, 
δηλαδή δεν αρκεί ο ισχυρισµός να είχε προταθεί παραδεκτά µόνο στο πρωτοβάθµιο 
δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να επαναφέρθηκε παραδεκτά (µε λόγο έφεσης ή 
αναλόγως, κατά το άρθρ. 240 ΚΠολ∆, µε τις προτάσεις ) και στο δεύτερο βαθµό, 
εφόσον αναιρεσιβαλλόµενη είναι απόφαση δευτεροβάθµιου δικαστηρίου (ΑΠ 
1011/1994). Για την ίδρυση πάντως του παραπάνω λόγου αναίρεσης αρκεί και µόνη η 
ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας επικληθέντων 
και προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, τα οποία όφειλε αυτό να λάβει υπόψη 
του κατά τις συνδυασµένες ως άνω διατάξεις των άρθρ. 335, 338, 339, 340 και 346 
ΚΠολ∆. Ωστόσο στην προσβαλλόµενη απόφαση δεν είναι ανάγκη να γίνεται ειδική 
µνεία και χωριστή αξιολόγηση κάθε αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται αδίστακτα 
βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα 
αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, έστω και αν στην 
απόφαση έχει γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ορισµένα µόνο από τα αποδεικτικά µέσα, 
επειδή θεωρήθηκαν µεγαλύτερης σηµασίας κατά την ελεύθερη κρίση του 
δικαστηρίου (ΑΠ 22/2005, 1072-3/2005). Εξ άλλου για την πληρότητα του λόγου 
αναίρεσης από τον αριθµό 11γ του άρθρ.559 ΚΠολ∆ πρέπει στο αναιρετήριο να 
καθορίζεται το αποδεικτικό µέσο που δεν λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας, µολονότι ήταν παραδεκτό και νόµιµο και να εκτίθεται ότι έγινε επίκληση και 
παραδεκτή προσαγωγή του στο δικαστήριο της ουσίας προς απόδειξη ή ανταπόδειξη 
κρίσιµου, κατά τα προεκτεθέντα, ισχυρισµού, ο οποίος πρέπει επίσης να εξειδικεύεται 
στο αναιρετήριο µε παράλληλη αναφορά ότι υπήρξε παραδεκτή επίκλησή του στο 
δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 1535/1995, 567/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 178, 200, 281, 288, 361, 372, 874,  
ΚΠολ∆: 335, 338, 339, 340, 341, 346, 559 αριθ. 11γ, 623, 624 - 634, 
ΕισΝΑΚ: 112,  
ΕµπΝ: 669,  
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Νόµοι: 17.7-13.8/1923, άρθ. 47,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Αλληλόχρεος λογαριασµός 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1676 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκδοση διαταγής πληρωµής από αλληλόχρεο λογαριασµό. Στοιχεία αίτησης. 
- Σύµφωνα τη διάταξη του άρθρου 623 ΚΠολ∆, κατά την ειδική διαδικασία των 
άρθρων 624 έως 634 του ίδιου κώδικα µπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής 
πληρωµής για χρηµατικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η 
απαίτηση και το οφειλόµενο ποσό αποδεικνύεται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. 
∆ιαταγή πληρωµής µπορεί να εκδοθεί και για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου 
λογαριασµού, εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως η σύµβαση του αλληλόχρεου 
λογαριασµού, η κίνηση, το κλείσιµο και το κατάλοιπο αυτού. Περαιτέρω η 
περιλαµβανόµενη στη σύµβαση παροχής πιστώσεως µε ανοικτό (αλληλόχρεο) 
λογαριασµό ειδική συµφωνία (άρθρο 361 Α.Κ.) ότι η οφειλή του πιστούχου προς την 
πιστώτρια τράπεζα που θα προκύψει από το οριστικό κλείσιµο της πιστώσεως θα 
αποδεικνύεται από το απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων της τράπεζας είναι, ως 
δικονοµική σύµβαση, έγκυρη (ΑΠ 35/2011).  
- Κατά µεν την παρ.2 του άρθρου 626 ΚΠολ∆, το δικόγραφο της αιτήσεως για 
έκδοση διαταγής πληρωµής πρέπει να περιέχει: α) όσα ορίζουν τα άρθρα 118 και 117 
και το άρθρο 119 παρ.1 του κώδικα αυτού, β) αίτηση για την έκδοση διαταγής 
πληρωµής και γ) την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρηµάτων ή των 
χρεογράφων, µε τους τυχόν οφειλόµενους τόκους των οποίων ζητείται η καταβολή, 
κατά δε την παρ.3 του ίδιου άρθρου στην αίτηση του δικαιούχου για την έκδοση 
διαταγής πληρωµής πρέπει να επισυνάπτονται και όλα τα έγγραφα από τα οποία 
προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της. Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις, που δεν 
περιλαµβάνουν παραποµπή στο άρθρο 216 παρ.1 περ. α ΚΠολ∆, σε συνδυασµό µε 
την ανωτέρω αναφερθείσα διάταξη του άρθρου 623 του ίδιου κώδικα προκύπτει ότι 
στο δικόγραφο της αιτήσεως για την έκδοση διαταγής πληρωµής, για τον 
προσδιορισµό της χρηµατικής απαιτήσεως για την οποία ζητείται η έκδοσή της, 
ούτως ώστε να πληρούται ο αντίστοιχος νόµιµος όρος, δεν απαιτείται να παρατίθεται 
το σύνολο των γενεσιουργών της απαιτήσεως περιστατικών αλλ' αρκεί η παράθεση 
πραγµατικών περιστατικών που να εξατοµικεύουν την απαίτηση υπό την έποψη 
αντικειµένου, είδους και τρόπου γενέσεώς της και που να δικαιολογούν συµπέρασµα 
αντίστοιχης συγκεκριµένης οφειλής εκείνου κατά του οποίου απευθύνεται η αίτηση 
έναντι του αιτούντος (ΑΠ 15/2007). Από τις ίδιες ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι 
στην αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωµής µε την οποία ζητείται το κατάλοιπο 
ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασµού µεταξύ της αιτούσας πιστώτριας τράπεζας και 
του καθ' ου η αίτηση πιστούχου αρκεί να αναφέρεται ότι µεταξύ των διαδίκων 
συµφωνήθηκε ότι το ποσό αυτό θα αποδεικνύεται από το απόσπασµα των εµπορικών 
βιβλίων της αιτούσας, ότι ο λογαριασµός αυτός έκλεισε µε ορισµένο κατάλοιπο υπέρ 
αυτής το οποίο αποδεικνύεται από το πλήρες απόσπασµα των εµπορικών της βιβλίων 
και ότι το απόσπασµα αυτό, στο οποίο εµφαίνεται όλη η κίνηση του λογαριασµού 
από την υπογραφή της συµβάσεως µέχρι το κλείσιµο του λογαριασµού (και το οποίο 
αποτελεί έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 623 ΚΠολ∆) επισυνάπτεται στην 
αίτηση, οπότε και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται σ' αυτήν και τα επί µέρους 
κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων, αφού τα κονδύλια αυτά περιλαµβάνονται στο 
επισυναπτόµενο απόσπασµα, από το οποίο κατά τη συµφωνία των διαδίκων 
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αποδεικνύεται η απαίτηση της αιτούσας τράπεζας (βλ. ΑΠ 1389/2011, ΑΠ 
1432/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 623, 624 - 634, 626,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Αλληλόχρεος λογαριασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 330 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αλληλόχρεος λογαριασµός. ∆ιαταγή πληρωµής. Στοιχεία αίτησης. Λήψη υπόψη 
πραγµάτων που δεν προτάθηκαν. Παρά το νόµο κήρυξη απαραδέκτου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 623 ΚΠολ∆, κατά την ειδική διαδικασία των 
άρθρων 624 έως 634 του ίδιου κώδικα µπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής 
πληρωµής για χρηµατικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η 
απαίτηση και το οφειλόµενο ποσό αποδεικνύεται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. 
∆ιαταγή πληρωµής µπορεί να εκδοθεί και για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου 
λογαριασµού, εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως η σύµβαση του αλληλόχρεου 
λογαριασµού, η κίνηση, το κλείσιµο και το κατάλοιπο αυτού. Περαιτέρω η 
περιλαµβανόµενη στη σύµβαση παροχής πιστώσεως µε ανοικτό (αλληλόχρεο) 
λογαριασµό ειδική συµφωνία (άρθρο 361 ΑΚ) ότι η οφειλή του πιστούχου προς την 
πιστώτρια τράπεζα που θα προκύψει από το οριστικό κλείσιµο της πιστώσεως θα 
αποδεικνύεται από το απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων της τράπεζας είναι, ως 
δικονοµική σύµβαση, έγκυρη. Το απόσπασµα αυτό, στο οποίο αποτυπώνεται η 
κίνηση, το κλείσιµο του λογαριασµού και το κατάλοιπο, επέχει θέση αποδεικτικού 
µέσου µε ισχύ ιδιωτικού εγγράφου, το αντίγραφο δε αυτού έχει αποδεικτική δύναµη 
ίση µε το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβεια τούτου βεβαιώνεται από αρµόδια αρχή ή 
δικηγόρο (άρθρα 449 παρ.1 ΚΠολ∆, 52 Ν∆ 3026/1954, 14 Ν. 1599/1986) και δεν 
µπορεί να προσδώσει την αποδεικτική αυτή δύναµη η βεβαίωση της ακρίβειας του 
αντιγράφου από τον αρµόδιο υπάλληλο της πιστώτριας τράπεζας, εκτός εάν αφορά 
εκτύπωση αποσπάσµατος των µηχανογραφικώς τηρούµενων εµπορικών βιβλίων που 
περιέχονται σε ηλεκτρονική µορφή εντός του υπολογιστή, οπότε δεν απαιτείται 
βεβαίωση της ακρίβειας τούτου από αρµόδια αρχή ή δικηγόρο, αφού δεν πρόκειται 
για αντίγραφο (ΑΠ 35/2011, ΑΠ 27/2010). Ειδικότερα κατά µεν το άρθρο 449 παρ.2 
ΚΠολ∆ φωτοτυπίες εγγράφων έχουν αποδεικτική δύναµη ίση µε το πρωτότυπο 
εφόσον η ακρίβειά τους βεβαιώνεται από πρόσωπο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να 
εκδίδει αντίγραφα, κατά δε το άρθρο 52 παρ.1 και 2 του Ν∆ 3026/1954 "περί του 
κώδικος των δικηγόρων" "ο δικηγόρος έχει το δικαίωµα να εκδίδει επικυρωµένα υπ' 
αυτού αντίγραφα των παρ' αυτώ υπαρχόντων παντός είδους εγγράφων, ων υπεύθυνος 
περί της ακριβείας των" (παρ. 1) και "τα τοιαύτα αντίγραφα έχουσι πλήρη ισχύν 
αντιπεφωνηµένου αντιγράφου" (παρ. 2). Ως αντίγραφα νοούνται στο άρθρο αυτό και 
εκείνα που αποδίδουν µέρη συνολικών εγγράφων, όπως τα εµπορικά βιβλία και τα 
πολυσέλιδα έντυπα, συνιστάµενα σε σελίδες τους ή, προκειµένου για εµπορικά βιβλία 
τηρούµενα υπό µορφή φύλλων ή πινακίδων (καρτελών), τα αντίγραφα των επί µέρους 
φύλλων ή πινακίδων (καρτελών). Κατά την έννοια δε του ιδίου άρθρου, το έγγραφο 
υπάρχει στο δικηγόρο, αν αυτός το κατέχει, προσωρινά έστω, ανεξάρτητα από 
χρονική διάρκεια, όταν εκδίδει το αντίγραφο. Για το κύρος της επικυρώσεως 
φωτοτυπίας, µε βεβαίωση από δικηγόρο της ακρίβειάς της, βεβαίωση δηλαδή ότι 
αυτή αποδίδει το πρωτότυπο, δεν είναι, σε περίπτωση προσωρινής κατοχής του 
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πρωτοτύπου, αναγκαία η πανηγυρική διατύπωση αυτού του γεγονότος στη σχετική 
έγγραφη βεβαιωτική πράξη του δικηγόρου αλλά αρκεί να συνάγεται βεβαίωση και 
του γεγονότος αυτού από την όλη διατύπωση της πράξεως. Τέτοια δε έµµεση 
βεβαίωση προσωρινής κατοχής του εγγράφου από το δικηγόρο µπορεί να ενέχει και ο 
χαρακτηρισµός του επικυρούµενου φωτοτυπικού αντιγράφου ως αντιπεφωνηµένου, 
αφού ο χαρακτηρισµός αυτός λογικά προϋποθέτει την ολική ενέργεια παραβολής του 
φωτοαντιγράφου προς το πρωτότυπο και τη διαπίστωση της συµφωνίας προς αυτό, 
πράγµα που σηµαίνει την έστω και βραχύχρονη κατοχή του πρωτοτύπου από το 
δικηγόρο, ο οποίος το παραβάλλει προς το φωτοαντίγραφο που επικυρώνει (ΑΠ 
35/2011).  
- Κατά µεν την παρ.2 του άρθρου 626 ΚΠολ∆ το δικόγραφο της αιτήσεως για έκδοση 
διαταγής πληρωµής πρέπει να περιέχει: α) όσα ορίζουν τα άρθρα 118 και 117 και το 
άρθρο 119 παρ.1 του κώδικα αυτού, β) αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωµής 
και γ) την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρηµάτων ή των χρεογράφων, µε τους 
τυχόν οφειλόµενους τόκους των οποίων ζητείται η καταβολή, κατά δε την παρ.3 του 
ίδιου άρθρου στην αίτηση του δικαιούχου για την έκδοση διαταγής πληρωµής πρέπει 
να επισυνάπτονται και όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το 
ποσό της. Από τις διατάξεις αυτές, που δεν περιλαµβάνουν παραποµπή στο άρθρο 
216 παρ.1 περ.α ΚΠολ∆, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 623 του ίδιου κώδικα 
προκύπτει ότι στο δικόγραφο της αιτήσεως για την έκδοση διαταγής πληρωµής, για 
τον προσδιορισµό της χρηµατικής απαιτήσεως για την οποία ζητείται η έκδοσή της, 
ούτως ώστε να πληρούται ο αντίστοιχος νόµιµος όρος, δεν απαιτείται να παρατίθεται 
το σύνολο των γενεσιουργών της απαιτήσεως περιστατικών αλλά αρκεί η παράθεση 
πραγµατικών περιστατικών που να εξατοµικεύουν την απαίτηση υπό την έποψη 
αντικειµένου, είδους και τρόπου γενέσεώς της και που να δικαιολογούν συµπέρασµα 
αντίστοιχης συγκεκριµένης οφειλής εκείνου κατά του οποίου απευθύνεται η αίτηση 
έναντι του αιτούντος (Α.Π. 15/2007). Από τις ίδιες πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι 
στην αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωµής µε την οποία ζητείται το κατάλοιπο 
ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασµού µεταξύ της αιτούσας πιστώτριας τράπεζας και 
του καθ' ου η αίτηση πιστούχου αρκεί να αναφέρεται ότι µεταξύ των διαδίκων 
συµφωνήθηκε ότι το ποσό αυτό θα αποδεικνύεται από το απόσπασµα των εµπορικών 
βιβλίων της αιτούσας, ότι ο λογαριασµός αυτός έκλεισε µε ορισµένο κατάλοιπο υπέρ 
αυτής το οποίο αποδεικνύεται από το πλήρες απόσπασµα των εµπορικών της βιβλίων 
και ότι το απόσπασµα αυτό, στο οποίο εµφαίνεται όλη η κίνηση του λογαριασµού 
από την υπογραφή της συµβάσεως µέχρι το κλείσιµο του λογαριασµού (και το οποίο 
αποτελεί έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 623 ΚΠολ∆) επισυνάπτεται στην 
αίτηση, οπότε και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται σ' αυτήν και τα επί µέρους 
κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων, αφού τα κονδύλια αυτά περιλαµβάνονται στο 
επισυναπτόµενο απόσπασµα, από το οποίο κατά τη συµφωνία των διαδίκων 
αποδεικνύεται η απαίτηση της αιτούσας τράπεζας (ΑΠ 1432/1998).  
- Έτσι που έκρινε το εφετείο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν, αφού άλλη 
πληµµέλεια απέδιδε η αναιρεσίβλητη στο έγγραφο που προσκοµίσθηκε για την 
απόδειξη της απαιτήσεως της αναιρεσείουσας (ότι δηλαδή δεν είχε αποδεικτική ισχύ 
διότι υπογραφόταν από δύο υπαλλήλους της και µόνο, πράγµα που είναι αβάσιµο 
αφού το επίµαχο απόσπασµα έχει ισχύ πρωτοτύπου) και άλλη δέχθηκε το εφετείο ως 
προταθείσα και αποδειχθείσα (ότι δηλαδή δεν είχε αποδεικτική ισχύ διότι η 
υπάρχουσα κάτω από τη διαγραφείσα ένδειξη "ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του 
εις χείρας µου πρωτοτύπου, το οποίο επικυρώνω" υπογραφή του δικηγόρου Σπύρου 
Χριστοδούλου, δεν καλύπτει και την προς το αριστερά αυτής ένδειξη "Ό,τι ακριβές 
αντιπεφωνηµένο απόσπασµα εκ του µηχανογραφικώς τηρουµένου παρά της 
Τραπέζης Εργασίας Α.Ε αναλυτικού καθολικού Αθήνα 23-7-98" και ότι η τελευταία 
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αυτή ένδειξη δεν αποδεικνύει την κατοχή του πρωτοτύπου από το δικηγόρο, ενώ, 
σύµφωνα µε όσα έχουν εκτεθεί ανωτέρω, η χρήση του όρου "αντιπεφωνηµένο" 
προϋποθέτει την έστω και βραχύχρονη κατοχή του πρωτοτύπου από το δικηγόρο ο 
οποίος το παραβάλλει προς το φωτοαντίγραφο που επικυρώνει). Ενόψει όλων των 
ανωτέρω ο σχετικός πρώτος λόγος της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως, από το 
άρθρο 559 αριθ.8 περ.α ΚΠολ∆, είναι βάσιµος και πρέπει να γίνει δεκτός.  
- Έτσι που έκρινε το εφετείο παρά το νόµο κήρυξε απαράδεκτο, αφού, σύµφωνα µε 
όσα έχουν εκτεθεί στην αρχή αυτής της σκέψεως, για το ορισµένο της αιτήσεως για 
την έκδοση διαταγής πληρωµής µε βάση ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασµό δεν είναι 
αναγκαίο (όπως στην αντίστοιχη αγωγή) να παρατίθεται η κίνηση του λογαριασµού 
αλλά το αιτούµενο κατάλοιπο, στην προκειµένη δε περίπτωση η αναιρεσείουσα είχε 
παραθέσει το κατάλοιπο, ως εκ περισσού δε και την κίνηση του λογαριασµού. 
Συνεπώς ο σχετικός τρίτος λόγος της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως, κατά το πρώτο 
σκέλος αυτού, από το άρθρο 559 αριθ.1 (πράγµατι δε αριθ. 14) ΚΠολ∆, είναι 
βάσιµος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 
ΚΠολ∆: 449, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 623, 624 - 634,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Οφειλές από σύµβαση τραπεζικής πιστώσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 842 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ρύθµιση οφειλών από σύµβαση τραπεζικής πίστωσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Aπό τη µεν διάταξη του άρθρ. 30 παρ. 1 του Ν. 2789/2000, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 42 του Ν. 2912/2001, ορίζεται ότι "κατ' εξαίρεση των 
κειµένων διατάξεων, η υφιστάµενη συνολική οφειλή από κάθε είδους συµβάσεις 
δανείων ή πιστώσεων, που έχουν συνοµολογηθεί µε πιστωτικά ιδρύµατα και οι 
σχετικές συµβάσεις έχουν καταγγελθεί ή, προκειµένου περί αλληλόχρεων 
λογαριασµών, έχουν κλείσει οριστικά ή, αν δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, η 
απαίτηση έχει καταστεί εν άλω ή εν µέρει ληξιπρόθεσµη και απαιτητή κατά τη 
σύµβαση ή το νόµο, µέχρι 31.12.2000 δεν δύναται να υπερβεί τα παρακάτω 
πολλαπλάσια του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου ή του αθροίσµατος 
κεφαλαίων των περισσότερων δανείων ή, προκειµένου περί αλληλόχρεων 
λογαριασµών, του ποσού της οφειλής όπως αυτή διαµορφώθηκε ένα (1) έτος µετά τη 
λήψη του ποσού της τελευταίας πιστώσεως δανείου, προσαυξηµένων των ποσών 
αυτών µε συµβατικούς τόκους µέχρι το 50% του ληφθέντος κεφαλαίου κατ' ανώτατο 
όριο. Προκειµένου για τον καθορισµό της βάσης υπολογισµού της οφειλής µετά την 
προσαύξηση των συµβατικών τόκων, τυχόν υπερβάλλον ποσό πέραν του 50% του 
ληφθέντος κεφαλαίου δεν υπολογίζεται πριν πολλαπλασιασθεί κατά περίπτωση : α) 
το τετραπλάσιο, εάν οι σχετικές συµβάσεις έχουν συναφθεί µέχρι τις 31.12.1985 ή, 
προκειµένου περί αλληλόχρεων λογαριασµών, η λήψη της τελευταίας πιστώσεως 
δανείου έγινε µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, β) το τριπλάσιο, εάν τα άνω περιστατικά 
συνέβησαν µετά την υπό (α) ηµεροµηνία και µέχρι τις 31.12.1990, γ) το διπλάσιο, εάν 
συνέβησαν µετά την υπό (β) ηµεροµηνία και µέχρι τις 31.12.2000. Σε κάθε 
περίπτωση, στο ποσό που λαµβάνεται ως βάση, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν 
υπολογίζονται τόκοι εξ ανατοκισµού". Από δε τις διατάξεις του άρθρ. 39 παρ. 1, 2 και 
12 του επιγενόµενου, ισχύοντος δε από 4.8.2004, Ν. 3259/2004 ορίζεται, ότι "η 
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συνολική ληξιπρόθεσµη οφειλή από κάθε είδους συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων, οι 
οποίες συνοµολογούνται ή έχουν συνοµολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου µε πιστωτικά ιδρύµατα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του 
κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου εκάστου δανείου ή πίστωσης ή του 
αθροίσµατος των ληφθέντων κεφαλαίων περισσότερων δανείων ή πιστώσεων ή 
προκειµένου περί αλληλόχρεων λογαριασµών, του ποσού της οφειλής, όπως αυτή 
διαµορφώθηκε κατά την τελευταία εκταµίευση του λογαριασµού, µε την επιφύλαξη 
των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου (παρ. 1). Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να 
αναπροσαρµόσουν το ύψος των απαιτήσεων τους σύµφωνα µε τη διάταξη της 
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ΧΧΧ (παρ. 2 εδαφ. α). Κατά τα 
λοιπά ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρ. 30 του Ν. 2789/2000, όπως (αυτός) 
ισχύει (παρ. 12)", µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρ. 42 του Ν. 2912/2001. Από 
το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων, οι οποίες εγκαθίδρυσαν υποχρέωση των 
πιστωτικών ιδρυµάτων για τον επανακαθορισµό των προς αυτά οφειλών από 
συµβάσεις ή πιστώσεις, ώστε η εκάστοτε προς αυτά οφειλή να µην υπερβαίνει το 
τετραπλάσιο, τριπλάσιο ή διπλάσιο, κατά περίπτωση, του ληφθέντος κεφαλαίου κάθε 
δανείου ή πίστωσης ή του αθροίσµατος των ληφθέντων κεφαλαίων περισσοτέρων 
λογαριασµών του ποσού της οφειλής, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατά την τελευταία 
εκταµίευση του λογαριασµού, και όπως το ως άνω πολλαπλάσιο ορίστηκε τόσο µε το 
άρθρ. 30 παρ. 1 του Ν. 2789/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 42 του Ν. 
2.912/2001, σε συνδυασµό και µε τη διάταξη της  παρ. 12 του άρθρ. 39 του Ν. 
3259/2004, προκύπτει ότι µε το άρθρ. 39 του Ν. 3259/2004 βελτιώθηκαν οι ρυθµίσεις 
του ως άνω άρθρ. 30 παρ. 1 του Ν. 2789/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε, και 
περιορίστηκε µόνο το οριζόµενο, ως ανώτατο όριο, του τετραπλασίου της 
απαιτήσεως από κάθε είδους συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων µε πιστωτικά 
ιδρύµατα, στο τριπλάσιο αυτής, δεν καταργήθηκαν δε οι ως άνω διαβαθµίσεις των 
οφειλών ανάλογα µε το χρόνο κλεισίµατος του λογαριασµού. Το ως άνω 
πολλαπλάσιο των απαιτήσεων, όπως αυτό ορίστηκε µε την αρχική διάταξη του 
άρθρου 30 του Ν. 2789/2000 και στη συνέχεια µε τη διάταξη του άρθρ. 42 παρ. 1 του 
Ν. 2912/2001, εξακολουθεί να ισχύει παράλληλα µε το Ν. 3259/2004, διότι η διάταξη 
αυτή δεν έχει χρονικά όρια εφαρµογής και εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρµόζεται 
αναλόγως κατά τα λοιπά και µετά τη νέα ρύθµιση του Ν. 3259/2004, σύµφωνα µε την 
παρ. 12 του ίδιου άρθρ. 39 του νόµου αυτού. Η ερµηνεία αυτή είναι σύµφωνη, τόσο 
µε τη γραµµατική διατύπωση των εν λόγω διατάξεων, όσο και µε το σκοπό και τη 
βούληση του νοµοθέτη, εγκειµένων, σύµφωνα και µε την αιτιολογική έκθεση του 
νεότερου παραπάνω νόµου, στην βελτίωση των ισχυουσών ρυθµίσεων µε τον 
περιορισµό της επιβαρύνσεως των οφειλετών από πολλαπλάσια χρέη σε σχέση µε την 
αρχική οφειλή τους λόγω του συνδυασµού υψηλών επιτοκίων και συχνότητας 
ανατοκισµού των ληξιπρόθεσµων οφειλών, όχι δε και στη µεταβολή προς το 
χειρότερο της υφιστάµενης ευνοϊκότερης ρύθµισης ως προς τον συντελεστή 
πολλαπλασιασµού (2 αντί 3) του άρθρ. 39 παρ. 1 του Ν. 2789/2000, όπως αυτός 
ισχύει, αν οι σχετικές συµβάσεις δανεισµού ή πιστώσεων είχαν συναφθεί ή το 
οριστικό κλείσιµο του αλληλόχρεου λογαριασµού είχε συµβεί από 1.1.1991 και έως 
31.12.2000.  
- Kατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, 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 



 

[145] 
 

περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή 
(ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Νόµοι: 2789/2000, άρθ. 30, 
Νόµοι: 2912/2001, άρθ. 42, 
Νόµοι: 3259/2004, άρθ. 39, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Αµαρουσίου 
Αριθµός απόφασης: 709 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστικά µέτρα. Αίτηση µη εµφάνισης σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής 
συµπεριφοράς ("ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε."). Πλαστογράφηση επιταγής. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 1 και 3 του Ν. 3816/2010  «ρύθµιση 
επιχειρηµατικών - επαγγελµατικών οφειλών προς τις τράπεζες» µε αίτηση, που 
στρέφεται κατά του δανειστή και δικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 
682 επ. του ΚΠολ∆ το αρµόδιο κατά τις διατάξεις αυτές δικαστήριο δικαιούται να 
διατάξει προσωρινά ως ασφαλιστικό µέτρο την µη εµφάνιση σε αρχεία δεδοµένων 
οικονοµικής συµπεριφοράς, που διατηρούν πιστωτικά η χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή 
λειτουργούν χάριν αυτών, ληξιπρόθεσµης οφειλής, για την οποία έχει ασκηθεί αγωγή 
ή ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής ή κατά πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, εφόσον 
σφόδρα πιθανολογείται η ανυπαρξία οφειλής (παρ. 1), ενώ η απόφαση που διατάζει 
το πιο πάνω ασφαλιστικό µέτρο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, αν δηµοσιευθεί 
οριστική απόφαση για την ουσία της κύριας υπόθεσης (παρ 3). Με τις παραπάνω 
διατάξεις κατά την κρίση του ∆ικαστηρίου παρά την αδόκιµη φρασεολογία και 
ορολογία, σαφώς προκύπτει, ότι ο εµφανιζόµενος ως οφειλέτης διαταγής πληρωµής 
δικαιούται ευθέως µε βάση τις παραπάνω διατάξεις να στραφεί κατά των φορέων, 
που τηρούν αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, που διατηρούν πιστωτικά 
η χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή λειτουργούν χάριν αυτών και να ζητήσει ως 
ασφαλιστικό µέτρο την µη εµφάνιση (ήτοι δηλ την µη καταχώρηση ή σε περίπτωση, 
που έχει γίνει αυτή, την διαγραφή αυτής) ληξιπρόθεσµης οφειλής, για την οποία έχει 
ασκήσει ανακοπή. Η σχετική αίτηση πρέπει κατά το γράµµα της παραπάνω διάταξης 
να στρέφεται κατά του προσώπου, που εµφανίζεται ως δανειστής µε την 
ανακοπτόµενη διαταγή πληρωµής και φυσικά κατά του συγκεκριµένου παραπάνω 
φορέα, που τηρεί αρχεία οικονοµικής συµπεριφοράς, από τον οποίο ζητείται σε κάθε 
περίπτωση εξάλλου να επιχειρήσει την παραπάνω πράξη της µη εµφάνισης. 
- Αρµόδιο δικαστήριο, όπως προκύπτει από την παραπάνω διατύπωση της διάταξης, 
καθ ύλη κατ΄ άρθ 683 του ΚΠολ∆ είναι το µονοµελή πρωτοδικείο και εξαιρετικά το 
Ειρηνοδικείο, όταν η κύρια υπόθεση υπάγεται στην αρµοδιότητα αυτού και κατά 
τόπο αυτό της γενικής δωσιδικίας, ήτοι του τόπου κατοικίας και έδρας των καθ ων η 
αίτηση κατ΄ άρθ 22 και 25 του ΚΠολ∆ (δανειστή, που εξέδωσε την διαταγή 
πληρωµής ή του φορέα που τηρεί τα σχετικά αρχεία). Η σχετική αίτηση περαιτέρω 
µπορεί να σωρευθεί και στο δικόγραφο, µε το οποίο ο ανακόπτων αιτείται την 
αναστολή εκτέλεσης της ανακοπτόµενης διαταγής πληρωµής, εφόσον συντρέχει η 
παραπάνω αρµοδιότητα. Αντίθετα δεν προκύπτει κατά την παραπάνω διατύπωση της 
διάταξης αρµοδιότητα του τόπου εκδόσεως της διαταγής πληρωµής δικαστηρίου της 
ανακοπής κατ΄ αρθ 632 παρ 1 και 3 του ΚΠολ∆. Το ∆ικαστήριο εφόσον σφόδρα 
πιθανολογήσει την ανυπαρξία της οφειλής, ήτοι δηλ, ότι θα ευδοκιµήσει η ανακοπή 
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και θα ακυρωθεί η διαταγή πληρωµής διατάσει την µη εµφάνιση αυτής στα σχετικά 
αρχεία. Η απόφαση κατά την κρίση του παρόντος δικαστηρίου έχει καταψηφιστικό 
χαρακτήρα και καθώς η µη εµφάνιση (µη καταχώρηση ή διαγραφή καταχώρησης) 
είναι πράξεις και ενέργειες, που πρέπει και µπορούν να διενεργηθούν αποκλειστικά 
και µόνο από τον φορέα, που τηρεί τα σχετικά αρχεία και όχι από άλλο πρόσωπο, 
πρέπει όσο αφορά τον τρόπο εκτέλεσης αυτής, να διαταχθεί αυτεπαγγέλτως σε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης χρηµατική ποινή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
946 του ΚΠολ∆ (βλ περισσότερα για τον τρόπο εκτέλεσης ΑΠ 481/2003 Ελ∆νη 
2004/746 και Νόµος, Μπρίνια Αναγκαστική Εκτέλεσις τόµος 2ος αρθ 945 παρ 217 
και αρθ 946 παρ 221).  
- Κατά τα άρθρα 1 περ 6 και 2 του Ν. 5960/1933 περί επιταγής, η επιταγή για να 
ισχύει ως αξιόγραφο (χρηµατόγραφο) πρέπει να περιέχει, µεταξύ άλλων, την 
υπογραφή του προσώπου, που την εκδίδει. Κατά το άρθρο δε 10 του ίδιου νόµου, εάν 
η επιταγή φέρει υπογραφές προσώπων ανικάνων προς ανάληψη υποχρέωσης από 
επιταγή, υπογραφές πλαστές ή υπογραφές ανύπαρκτων προσώπων ή υπογραφές οι 
οποίες εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου δεν µπορούν να υποχρεώσουν τα 
πρόσωπα που υπέγραψαν την επιταγή ή στο όνοµα των οποίων υπογράφηκε αυτή, οι 
υποχρεώσεις των άλλων υπογραφέων παραµένουν έγκυρες. Από τις παραπάνω 
διατάξεις συνάγεται ότι, αν πλαστογραφήθηκε η υπογραφή κάποιου προσώπου, για 
να φέρεται αυτό, ότι ενέχεται από την επιταγή, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε 
συµφωνία, τότε ο ισχυρισµός περί πλαστότητας µπορεί να προβληθεί εναντίον κάθε 
µεταγενέστερου, έστω και καλής πίστης, κοµιστή της επιταγής (ΕφΛαρ 389/2003 
Νόµος, ΕφΑθ 923/2000 Ελ∆νη 41/ 858, ΕφΑθ 4991/1999 Ελ∆νη 41/477, Κ Ρόκα Το 
∆ίκαιο των Αξιόγραφων εκδ. 1968 σελ 92 παρ 3, 6, 11, 1, Τσιριντάνη-Ρόκα 
Ενστάσεις κατ΄ απαιτήσεων εκ συναλλαγµατικής 1969 σελ 159, Μάρκου ∆ίκαιο 
Επιταγής σελ 168 σηµ 4, 169 σηµ. 58). Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 460, 
461 και 463 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, για το παραδεκτό του ισχυρισµού για πλαστότητα 
δηµόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου, όπως είναι και η επιταγή, απαιτείται όπως αυτός που 
προβάλλει τον ισχυρισµό για πλαστότητα να αναφέρει ονοµαστικά τους µάρτυρες και 
τα άλλα αποδεικτικά µέσα και να προσκοµίσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την 
πλαστότητα (ΟλΑΠ 23/1999 Ελ∆νη 41/30, ΑΠ 151/1999 και 188/1999 Ελ∆νη 
40/1092 και1094). Ο περιορισµός όµως αυτός, ενόψει ότι η τελευταία διάταξη (άρθρο 
463 ΚΠολ∆), που έχει ενταχθεί στο κεφάλαιο περί των αποδείξεων µε έγγραφα, 
ρυθµίζει κανόνες της αποδεικτικής διαδικασίας για την πλαστότητα εγγράφου, που 
προσβάλλεται παρεµπιπτόντως στα πλαίσια εκκρεµούς δίκης, έχει εφαρµογή µόνον, 
όταν ο ισχυρισµός της πλαστότητας προβάλλεται κατ΄ ένσταση ή µε παρεµπίπτουσα 
αγωγή, καθόσον τείνει στην αποτροπή της στρεψοδικίας και παρελκύσεως της 
εκκρεµούς δίκης στο πλαίσιο της οποίας προσκοµίσθηκε ως αποδεικτικό µέσο το 
προσβαλλόµενο ως πλαστό έγγραφο. Έτσι δεν ισχύει η υποχρέωση αυτή, όταν η 
πλαστότητα του εγγράφου προτείνεται µε κύρια (αυτοτελή) αναγνωριστική αγωγή ή 
ανακοπή, που αποτελεί εισαγωγικό δικόγραφο σύµφωνα µε το άρθρο 585 παρ, 1 
ΚΠολ∆ και επί της οποίας έχουν εφαρµογή οι κοινοί κανόνες των άρθρων 216 και 
270 ΚΠολ∆ (ad hoc ΑΠ 922/2002 Ελ∆νη 2002.1352 που έκρινε περί πλαστότητας 
επιταγών και αναίρεσε την µε αριθµό 3246/2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 22, 25, 216, 270, 463, 632, 682 επ., 683, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 2, 10,  
Νόµοι: 3816/2010, άρθ. 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Τραπεζικό ∆ίκαιο - Τόκοι 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 541 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ανειακές συµβάσεις. Ανατοκισµός οφειλόµενων τόκων. Το κεκτηµένο και 
απαιτητό του δικαιώµατος κρίνεται κατά το χρόνο της πρώτης συζήτησης της αγωγής 
στο ακροατήριο του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου και όχι κατά το χρόνο της επίδοσής 
της στον εναγόµενο. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Mε το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής σύµβασης, 
για την προστασία των δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών 
(ΕΣ∆Α), που κυρώθηκε (µαζί µε τη Σύµβαση) µε το Ν.∆. 53/1974 και έχει, σύµφωνα 
µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, αυξηµένη έναντι των κοινών νόµων ισχύ, 
ορίζεται, ότι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα στο σεβασµό της 
περιουσίας του. Κανένας δεν επιτρέπεται να στερηθεί της περιουσίας του, παρά µόνο 
για λόγους δηµόσιας ωφέλειας και υπό τους όρους που προβλέπονται από το νόµο και 
από τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Οι προαναφερόµενες διατάξεις δεν θίγουν 
το δικαίωµα που έχουν τα κράτη να θεσπίζουν και εφαρµόζουν τις διατάξεις που 
θεωρούν αναγκαίες για τον έλεγχο και την ρύθµιση της χρήσεως της ιδιοκτησίας 
(αγαθών) σύµφωνα µε το γενικό συµφέρον ή για να εξασφαλίσουν την πληρωµή των 
φόρων ή άλλων εισφορών ή κυρώσεων ή προστίµων. Με τη διάταξη αυτή 
κατοχυρώνεται ο σεβασµός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο µπορεί να τη 
στερηθεί µόνο για λόγους δηµόσιας ωφέλειας. Στην έννοια της περιουσίας 
περιλαµβάνονται όχι µόνο τα εµπράγµατα δικαιώµατα, αλλά και όλα τα δικαιώµατα 
"περιουσιακής φύσεως" και τα κεκτηµένα "οικονοµικά συµφέροντα". Καλύπτονται 
έτσι τα ενοχικά περιουσιακά δικαιώµατα και ειδικότερα απαιτήσεις, είτε 
αναγνωρισµένες µε δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννηµένες κατά το 
εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόµιµη προσδοκία, µε βάση το ισχύον, έως την 
προσφυγή στο δικαστήριο, δίκαιο, ότι µπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά. (ΟλΑΠ 
40/98).  
- Κατά το άρθρο 2 ΑΚ "ο νόµος ορίζει για το µέλλον, δεν έχει αναδροµική ισχύ". 
Παρά ταύτα, δεν υπάρχει στο Σύνταγµα γενική απαγόρευση αναδροµικότητας του 
νόµου (ΟλΑΠ 1067/79 ΝοΒ 1980.487), αρκεί να µην παραβιάζονται το άρθρο 4 παρ. 
1 περί ισότητας και το άρθρο 17 του Συντάγµατος περί προστασίας της ιδιοκτησίας 
(ΟλΑΠ 4 και 7/90). Κατά την παρ. 2 του άρθρου 17 του Συντάγµατος, "κανένας δεν 
στερείται την ιδιοκτησία του, παρά µόνο για δηµόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί µε 
τον προσήκοντα τρόπο ...". Στην έννοια της ιδιοκτησίας, κατά την αληθινή ερµηνεία 
της διάταξης αυτής, σύµφωνη και προς το ανωτέρω άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, πρέπει να νοηθεί ότι περιλαµβάνονται και τα ενοχικά 
περιουσιακά δικαιώµατα και ειδικότερα οι απαιτήσεις, εφόσον υπάρχει νόµιµη 
προσδοκία, µε βάση το ισχύον, έως την προσφυγή στο δικαστήριο, δίκαιο, ότι 
µπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά. Τέτοιες ενοχικές αξιώσεις είναι κατά το 
ελληνικό δίκαιο και οι απαιτήσεις από αδικαιολόγητο πλουτισµό, ήτοι το δικαίωµα 
αναζήτησης των καταβληθέντων αχρεωστήτως, εφόσον η καταβολή δεν έγινε µε 
βάση δικαστική απόφαση µη ανατραπείσα. Περαιτέρω, µε την απόφαση 
289/30.10.1980 της Νοµισµατικής Επιτροπής (ΦΕΚ Α' 269/27.11.1980) που 
εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 1083/1980 "περί αγοράς 
και πωλήσεως συναλλάγµατος και ξένων τραπεζικών γραµµατίων", θεσπίσθηκε, 
προκειµένου περί των τραπεζικών συναλλαγών, εξαίρεση ως προς τους περιορισµούς 
που τίθενται από τις διατάξεις των άρθρων 296 ΑΚ, 110, και 111 παρ. 2 ΕισΝΑΚ για 
τον ανατοκισµό οφειλόµενων τόκων. Σύµφωνα µε την εξαίρεση αυτή παρέχεται στις 
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Τράπεζες και στα πιστωτικά ιδρύµατα η ευχέρεια, και υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι 
τούτο έχει συµφωνηθεί οποτεδήποτε µε τον οφειλέτη, να "εκτοκίζουν", ήτοι να 
υπολογίζουν λογιστικώς τόκους επί των καθυστερούµενων τόκων από της πρώτης 
ηµέρας της καθυστερήσεώς τους, χωρίς τους ανωτέρω "περιορισµούς" του ΑΚ και 
του ΕισΝΑΚ. Ενώ, αν δεν υπάρχει τέτοια συµφωνία, ο εκτοκισµός γίνεται κατά τις 
συνήθεις διατάξεις και συνεπώς, κάθε καταβολή του οφειλέτη προς την Τράπεζα που 
αφορά τόκους τόκων που καταλογίσθηκαν πέραν από τα προβλεπόµενα µε τις 
συνήθεις διατάξεις, µπορούν να αναζητηθούν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, µε 
βάση το άρθρο 904 ΑΚ (ΟλΑΠ 8 και 9/1998). Η κατά τον ανωτέρω τρόπο εφαρµογή 
των κανόνων δικαίου που προεκτέθηκαν επιβεβαιώθηκε και από την 
επακολουθήσασα διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 του N. 2601/1998, κατά την οποία, 
εφόσον δεν υπάρχει συµφωνία περί ανατοκισµού µεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη, η 
τράπεζα δεν µπορεί να ανατοκίζει τους οφειλόµενους σ` αυτήν τόκους, παρά µόνο 
κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Τέλος, µε τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 
εδ. β' του N. 2789/2000, που αφορά τον ανατοκισµό επί δανειακών συµβάσεων που 
έκλεισαν οριστικά, ορίζεται ότι "καταβληθέντα οποτεδήποτε ποσά, ανεξαρτήτως 
ύψους από τους οφειλέτες ή τρίτους, είτε εκουσίως, είτε κατόπιν συµφωνίας ή 
οποιασδήποτε ρύθµισης, είτε συνεπεία διαδικασιών ατοµικής ή συλλογικής 
εκτέλεσης, δεν αναζητούνται σε καµία περίπτωση και για καµία αιτία". Η αµέσως 
προµνησθείσα διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 εδ. β, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
µεταγενεστέρως µε το άρθρο 42 του N. 2912/2001 και 39 του ν. 3259/2004, µε την 
οποία αποκλείεται η αναζήτηση, πλην άλλων, και των εκουσίως καταβληθέντων 
ποσών, δεν αντίκειται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α και το 
άρθρο 17 παρ. 1 του Συντάγµατος, διότι τα εκουσίως καταβληθέντα από τον 
οφειλέτη, κατά τη δηµοσίευση του νόµου, είχαν εξέλθει νοµίµως της περιουσίας του 
καταβαλόντος και δεν αποτελούσαν πλέον περιουσιακό του στοιχείο ή κεκτηµένο 
"οικονοµικό συµφέρον" αυτού και συνεπώς ο νοµοθέτης αποκλείοντας την 
αναζήτησή τους, δεν παραβιάζει τους προανεφερθέντες υπέρτερης αξίας κανόνες (ΑΠ 
1277/2008, 222/2006, 1780/2005, 1283/2005, 1284/2005).  
- Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 68, 69, 224, 269 και 281 
ΚΠολ∆, που συµπορεύονται προς το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, το κεκτηµένο και 
απαιτητό του δικαιώµατος, για το οποίο µπορεί να ζητηθεί προστασία που οδηγεί σε 
άµεση καταδίκη, κρίνεται κατά το χρόνο της πρώτης συζήτησης της αγωγής στο 
ακροατήριο του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου και όχι κατά το χρόνο της επίδοσής της 
στον εναγόµενο, µε την οποία ολοκληρώνεται η άσκησή της (ΟλΑΠ 2/1994, ΑΠ 
478/2006).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 περ. α' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο δε κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν 
δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί, 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 
1399/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 2, 296, 904, 
ΕισΝΑΚ: 110, 111, 
ΚΠολ∆: 68, 69, 224, 269, 281, 559 αριθ. 1, 
ΕΣ∆Α: 1, 
Νόµοι: 2601/1998, άρθ. 12,  
Νόµοι: 2789/2000, άρθ. 30, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2011, σελίδα 877 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 765 
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Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Συνεγγυητικό κεφάλαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 631 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επενδυτικές υπηρεσίες. Συνεγγυητικό κεφάλαιο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
Οδηγίες: 93/22/ΕΟΚ, 97/9/ΕΚ, 
Νόµοι: 945/1979,  
Νόµοι: 1969/1991, άρθ. 76, 
Νόµοι: 2396/1996,  
Νόµοι: 2533/1997, άρθ. 1, 12, 66, 67,  
Νόµοι: 2651/1998, άρθ. 12, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2012, σελίδα 911 * ∆ΕΕ 2011, σελίδα 1258 
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 328 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Παραγραφή. Παραβίαση κανόνα δικαίου. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατ΄ άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 3632/1928 (που δεν καταργήθηκε µε το άρθρο 17 
ΕισΝΑΚ) "πάσα αξίωση πηγάζουσα εκ χρηµατιστηριακής συναλλαγής, 
παραγράφεται µετά πάροδο έτους από της λήξεως του έτους καθ` ο συνήφθη η 
συναλλαγή". Κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου (15 N. 3632/1928) 
"χρηµατιστηριακαί συναλλαγαί εν τη εννοία του παρόντος νόµου είναι αι 
δικαιοπραξίαι αι χρηµατιστηριακώς συναπτόµεναι και έχουσαι αντικείµενον 
χρηµατιστηριακά πράγµατα". Κατ` άρθρο 20 παρ. 1 N. 1806/1988 
"Χρηµατιστηριακές συναλλαγές κατά την έννοια του νόµου αυτού είναι µόνο α) η 
πώληση τοις µετρητοίς, η οποία καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την 
κείµενη νοµοθεσία για χρηµατιστήρια αξιών, β) η πώληση µε ειδικές συµφωνίες, 
όπως ενδεικτικά ..., γ) κάθε δικαιοπραξία συναφής µε τη διενέργεια και εκτέλεση των 
παραπάνω συµβάσεων". Κατ' άρθρο 1 παρ. 26 Ν. 2533/1997 "ως χρηµατιστηριακές 
συναλλαγές νοούνται οι συµβάσεις επί χρηµατιστηριακών πραγµάτων που 
καταρτίζονται στο Χ.Α.Α. σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες νόµους και 
κανονιστικές διατάξεις". Περαιτέρω, µε τη διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 εδ. δ` Ν. 
1806/1988, µε την οποία ορίζεται ότι "από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού 
καταργούνται ..., δ) οι διατάξεις της νοµοθεσίας των χρηµατιστηρίων, οι οποίες 
αντίκεινται στο νόµο αυτόν, ή που αφορούν θέµατα τα οποία ρυθµίζονται απ` αυτόν", 
δεν καταργήθηκε µεν η παραπάνω διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 Ν. 3632/1928, η 
οποία δεν έρχεται σε αντίθεση µε τον νέο νόµο, καταργήθηκε όµως η διάταξη του 
άρθρου 16 Ν. 3632/1928, η οποία περιελάµβανε στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
και πάσα εν γενεί παρεπόµενη δικαιοπραξία σχετιζόµενη προς την ενέργεια και την 
εκτέλεση των αναφεροµένων περιοριστικά στη διάταξη αυτή κυρίων 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών, µεταξύ των οποίων και η αγορά και πώληση τοις 
µετρητοίς Ωστόσο, η διάταξη αυτή του άρθρου 16 εδ. ε` του Ν. 3632/1928 
επαναλαµβάνεται, µε διαφορετική διατύπωση, στην ισχύουσα διάταξη του άρθρου 20 
παρ, 1 στοιχ. γ` N. 1806/1988, κατά την οποία χρηµατιστηριακές συναλλαγές κατά 
την έννοια του νόµου αυτού είναι και κάθε δικαιοπραξία συναφής µε τη διενέργεια 
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και την εκτέλεση των παραπάνω συµβάσεων, στις οποίες περιλαµβάνεται, όπως, 
προεκτέθηκε, η πώληση τοις µετρητοίς, η οποία καταρτίζεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία για τα χρηµατιστήρια αξιών. Από τις διατάξεις 
αυτές και ιδιαίτερα το γεγονός, ότι ο νοµοθέτης, τόσο του Ν. 3632/1928, µε την 
καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 16 αυτού, όσο και του Ν. 1806/1988, µε το άρθρο 
20 παρ. 1 στοιχ. γ` αυτού, ρητά υπήγαγε στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές και 
"πάσα εν γένει παρεπόµενη δικαιοπραξία σχετιζόµενη" (ο πρώτος) και "κάθε 
δικαιοπραξία συναφή" (ο δεύτερος), µε τη διενέργεια των κυρίων χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών, συνάγεται ότι η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 Ν. 3832/1928 δεν 
αναφέρεται µόνο στις κύριες χρηµατιστηριακές συναλλαγές, αλλά και στις συναφείς 
ή παρεπόµενες των κυρίων, όπως είναι και η σύµβαση παραγγελίας 
χρηµατιστηριακής αγοραπωλησίας. Από την ειδικότητα δε των παραπάνω διατάξεων 
του χρηµατιστηριακού δικαίου, σε σχέση µε τις διατάξεις περί εντολής, και ιδιαίτερα 
από την ειδικότητα της προαναφεροµένης διατάξεως του άρθρου 15 παρ. 1 Ν. 
3632/1928, που είναι και η µοναδική που ρυθµίζει το ζήτηµα της παραγραφής των 
αξιώσεων που πηγάζουν από χρηµατιστηριακές συναλλαγές, σε σχέση µε τις 
διατάξεις των άρθρων 249 ΑΚ περί εικοσαετούς παραγραφής και 250 αριθ. 1 και 5 
ΑΚ περί βραχυπρόθεσµης πενταετούς παραγραφής, προκύπτει ότι οι πηγάζουσες από 
τη σύµβαση παραγγελίας χρηµατιστηριακής αγοραπωλησίας αξιώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών, υπόκεινται στην ειδική ενιαύσια παραγραφή του άρθρου 15 
παρ. 6 Ν. 3632/1928 και όχι στη βραχυπρόθεσµη πενταετή ή τη γενική εικοσαετή 
παραγραφή του ΑΚ.  
- Και από το αντικείµενο της συµβάσεως χρηµατιστηριακής παραγγελίας, που είναι 
αφενός η ανάληψη από το χρηµατιστή της υποχρεώσεως να εκτελέσει, µε την 
κατάρτιση της κυρίας χρηµατιστηριακής συµβάσεως, την παραγγελία (εντολή) του 
πελάτη για αγορά ή πώληση χρηµατιστηριακών πραγµάτων και αφ` ετέρου η 
ανάληψη από τον πελάτη της υποχρεώσεως να καταβάλει στο χρηµατιστή τη 
συµφωνηθείσα αµοιβή (προµήθεια) για την εκτέλεση της χρηµατιστηριακής 
συναλλαγής, καθώς και το τίµηµα των χρεωγράφων που απετέλεσαν το αντικείµενο 
της συναλλαγής, δεν νοείται αυτοτέλεια και ανεξαρτησία αυτής (συµβάσεως 
παραγγελίας χρηµατιστηριακής συναλλαγής) από την κύρια χρηµατιστηριακή 
συναλλαγή, εξ αιτίας και µε αφορµή την οποία συνάπτεται και της οποίας αποτελεί 
αναπόσπαστο παρακολούθηµα. Θα αποτελούσε δε ανεπίτρεπτη διάσπαση του 
χρηµατιστηριακού δικαίου, η εφαρµογή, για µεν τις απορρέουσες από τη σύµβαση 
παραγγελίας χρηµατιστηριακής αγοραπωλησίας αξιώσεις, της εικοσαετούς ή της 
πενταετούς παραγραφής των άρθρων 249 και 250 αριθ. 1 και 5 ΑΚ, για δε τις 
απορρέουσες από τις κύριες χρηµατιστηριακές συναλλαγές αξιώσεις, η ενιαύσια 
παραγραφή του άρθρου 15 παρ. 6 Ν. 3632/1928. Αντίθετη άποψη δεν συνάγεται από 
το γεγονός ότι 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" ή "νοερού χώρου" 
του χρηµατιστηρίου, αφού ακριβώς αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο νοµοθέτης, 
τόσο στο άρθρο 16 εδάφ. ε` Ν. 3632/1928, όσο και στο άρθρο 20 Ν. 1806/1988, 
περιέλαβε στην έννοια των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, τις συναφείς ή 
παρεπόµενες της κύριας σύµβασης δικαιοπραξίες. Επίσης, δεν συνάγεται διαφορετική 
εκδοχή, από την έλλειψη παραποµπής των προαναφερόµενων νεοτέρων 
νοµοθετηµάτων, στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 6 Ν. 3632/1928, αφού, πέραν του 
ότι ο νόµος ισχύει µέχρι να καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά οπό νεότερο νόµο, 
συνηθίζεται ο νεότερος νόµος να ορίζει ρητά τις καταργούµενες διατάξεις από την 
έναρξη της ισχύος του, είτε να περιέχει διάταξη που να ορίζει γενικά ότι καταργείται 
όποια διάταξη είναι αντίθετη στο νεότερο νόµο Από το ότι δε ο Ν. 1806/1988 
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περιλαµβάνει µεταβατικές διατάξεις, µε τις οποίες καταργούνται συγκεκριµένες 
διατάξεις του Ν. 3632/1928, συνάγεται εξ αντιδιαστολής επιχείρηµα υπέρ της 
διατηρήσεως σε ισχύ του άρθρου 15 παρ. 6 Ν. 3632/1928, ενώ η αναφορά της παρ. 
αυτού του άρθρου στις χρηµατιστηριακώς συναπτόµενες συναλλαγές, δεν έχει µόνο 
την έννοια της καταρτίσεως αυτών εντός του "κύκλου" του χρηµατιστηρίου, αλλά και 
της συµµετοχής µέλους του χρηµατιστηρίου στην κατάρτιση τούτων και εντεύθεν της 
εφαρµογής των διατάξεων που διέπουν τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Τέλος, 
ενισχύεται περαιτέρω η παραπάνω άποψη και από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 
3632/1928, κατά την οποία "οι δίκες µεταξύ χρηµατιστών και πελατών από 
χρηµατιστηριακές συναλλαγές, πρέπει, λόγω της φύσεως αυτών, να τερµατίζονται το 
ταχύτερο, γιατί χρόνιζαν ένεκα της βραδείας διαδικασίας των τακτικών δικαστηρίων 
και οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές, ως εκ της φύσεως αυτών, επιβάλλουν 
εξαιρετική ταχύτητα, όχι µόνο ως προς τη σύναψή τους, αλλά και ως προς τη ρύθµιση 
των εκ τούτων διαφορών". (ΟλΑΠ 28/2007, 16/2008).  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ η παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου έγκειται στην εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή αυτού και 
συντελείται όταν εφαρµόζεται κανόνας ουσιαστικού δικαίου, ενώ δεν υφίστανται οι 
πραγµατικές προϋποθέσεις του, ή, αντιστρόφως, όταν αυτός δεν εφαρµόζεται, ενώ 
υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του (ΟλΑΠ 12-13/1995).  
- Έτσι που έκρινε το Εφετείο παραβίασε, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην πρώτη 
(µείζονα) πρόταση αυτού του συλλογισµού, αφενός µεν τη διάταξη του άρθρου 15 
παρ. 6 του Ν. 3632/1928, καθώς και εκείνη του άρθρου 20 του Ν. 1806/1988. Με το 
να µη τις εφαρµόσει, αν και ήταν εν προκειµένω εφαρµοστέες, αφετέρου δε τη 
διάταξη του άρθρου 249 ΑΚ την οποία εφήρµοσε, µολονότι δεν ήταν εφαρµοστέα. 
Εποµένως, ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ απορρέων πρώτος λόγος της αιτήσεως 
αναιρέσεως, µε τον οποίο καταλογίζεται στο Εφετείο η ανωτέρω πληµµέλεια, είναι 
βάσιµος και, ως εκ τούτου, παρελκούσης της εξετάσεως του δεύτερου λόγου, πρέπει 
να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 250,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 3632/1928, άρθ. 15, 
Νόµοι: 2533/1977, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1806/1988, άρθ. 16, 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Χρη∆ικ 2010, σελίδα 236 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 772 
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 373 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επενδυτικές υπηρεσίες. ∆ιαχείριση επενδυτικού κεφαλαίου. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Παραπέµπει στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου. 
- Με το άρθρο 10 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υποχρεώνονται όλες οι 
κρατικές λειτουργίες, συνεπώς και η δικαστική, στη λήψη γενικών ή ειδικών µέτρων, 
καταλλήλων να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την Συνθήκη, συµπεριλαµβανοµένης και της µεταφοράς των Οδηγιών στο εσωτερικό 
δίκαιο και της σύµφωνης µε το κοινοτικό δίκαιο ερµηνείας του Εθνικού δικαίου. Η 
υποχρέωση σύµφωνης µε το κοινοτικό δίκαιο ερµηνείας του εθνικού δικαίου, που 
απορρέει από την αρχή της υπεροχής του, υφίσταται και πριν από την πάροδο της 
προθεσµίας προσαρµογής της νοµοθεσίας των κρατών - µελών στις απαιτήσεις της 
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σχετικής Οδηγίας (∆ΕΚ C. 74, 129/1995). Περαιτέρω προφανές είναι ότι τόσο ο 
εθνικός νοµοθέτης όσο και ο εθνικός δικαστής δεν έχουν την εξουσία να µεταβάλουν 
ή να παρερµηνεύσουν τις διατάξεις κοινοτικής Οδηγίας, µε παραβίαση στην 
περίπτωση αυτή του κοινοτικού δικαίου, το οποίο, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, κατισχύει πάσης άλλης αντίθετης διατάξεως του εσωτερικού δικαίου 
(ΟλΑΠ 23/1998). Έτσι, τα κράτη µέλη οφείλουν, προκειµένου να διασφαλίζουν την 
πλήρη εφαρµογή των Οδηγιών, από νοµική άποψη, αλλά και στην πράξη, να 
προβλέπουν την ύπαρξη σαφούς νοµικού πλαισίου στον συγκεκριµένο τοµέα µε την 
θέσπιση νοµικών διατάξεων ικανών να δηµιουργήσουν µια αρκούντως ακριβή, σαφή 
και διαφανή κατάσταση, ώστε να καθίσταται δυνατό στους ιδιώτες να γνωρίζουν το 
δικαίωµα τους και να τα προβάλλουν ενώπιον των Εθνικών δικαστηρίων (∆ΕΚ C-
220/1994). Η υποχρέωση των κρατών µελών, που απορρέει από κοινοτική Οδηγία, να 
επιτύχουν το δι' αυτής επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, καθώς και το καθήκον, που έχουν 
δυνάµει του άρθρου 5 τους Ευρωπαϊκής Συνθήκης, να λαµβάνουν κάθε γενικό ή 
ειδικό µέτρο κατάλληλο να εξασφαλίσει την εκπλήρωση της υποχρεώσεως, 
επιβάλλονται σε όλες τις αρχές των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των 
δικαστηρίων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους. Συνεπώς, το εθνικό δικαστήριο, 
εφαρµόζοντας το εθνικό δίκαιο, είτε πρόκειται για προγενέστερες είτε για 
µεταγενέστερες" της Οδηγίας διατάξεις, οφείλει να ερµηνεύσει το εθνικό δίκαιο υπό 
το φώς του κειµένου και του σκοπού της Οδηγίας, ώστε να επιτευχθεί το δι' αυτής 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, συµµορφούµενο έτσι προς το άρθρο 189 και ήδη 249 εδ. 3 
της Συνθήκης (∆ΕΚ 91/92). Εποµένως, το Εθνικό δικαστήριο υποχρεούνται να µη 
εφαρµόζει οποιοδήποτε µέτρο εθνικού δικαίου, που εµποδίζει την πλήρη 
αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών κανόνων (∆ΕΚ C 201/2002). Με βάση τις 
κατευθυντήριες και δεσµευτικές αυτές αρχές θα ερµηνευθεί και θα εφαρµοσθεί το 
εθνικό δίκαιο, που νοµοθετήθηκε σε συµµόρφωση προς τις 93/92/ΕΟΚ και 97/9/ΕΚ 
Οδηγίες. Ειδικότερα, κατά το προοίµιο της τελευταίας Οδηγίας "όλα τα κράτη µέλη 
θα πρέπει να υποχρεούνται να διαθέτουν ένα ή περισσότερα συστήµατα αποζηµίωσης 
των επενδυτών, στα οποία θα συµµετέχουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις επενδύσεων 7 
ότι αυτό το σύστηµα πρέπει να καλύπτει τα κεφάλαια ή τίτλους που κρατεί µια 
επιχείρηση επενδύσεων σε σχέση µε τις επενδυτικές πράξεις ενός επενδυτή και τα 
οποία, σε περίπτωση αδυναµίας της επιχείρησης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
προς τους πελάτες επενδυτές, δεν καθίσταται δυνατόν να επιστραφούν στον επενδυτή 
7 ότι αυτό δεν θίγει τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρµόζονται σε κάθε 
κράτος µέλος για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης 
µιας επιχείρησης επενδύσεων" (8η σκέψη) "η προστασία των επενδυτών και η 
διατήρηση της εµπιστοσύνης τους στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα έχουν µεγάλη 
σηµασία για την ολοκλήρωση και την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
στον εν λόγω τοµέα και ότι, προς το σκοπό αυτό, είναι σηµαντικό να διαθέτει κάθε 
κράτος µέλος ένα σύστηµα αποζηµίωσης των επενδυτών που να εγγυάται ένα 
ελάχιστο εναρµονισµένο επίπεδο προστασίας τουλάχιστον στους µικρούς επενδυτές, 
στην περίπτωση κατά την οποία µια επιχείρηση επενδύσεων αδυνατεί να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες επενδυτές 7. Οι µικροί επενδυτές θα µπορούν 
συνεπώς να έχουν την ίδια εµπιστοσύνη όταν λαµβάνουν επενδυτικές υπηρεσίες 
µέσω των υποκαταστηµάτων των επιχειρήσεων επενδύσεων της Κοινότητας ή σε 
διασυνοριακή βάση, όπως όταν απευθύνονται σε επιχειρήσεις επενδύσεων της χώρας 
τους, γνωρίζοντας ότι καλύπτονται από ένα εναρµονισµένο ελάχιστο επίπεδο 
προστασίας σε περίπτωση αδυναµίας µιας επιχείρησης επενδύσεων να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες επενδυτές" (4η και 5η σκέψεις). Τον σκοπό 
αυτό εξυπηρετεί το αναιρεσίβλητο ν.π.ι.δ., το οποίο συστήθηκε µε το Ν∆ 3078/1954 
µε την επωνυµία "Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλειας των Χρηµατιστηριακών 
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συναλλαγών" και µετονοµάσθηκε µε το Ν. 2533/1997, µε χρόνο ενάρξεως της ισχύος 
του, κατά το άρθρο 122 αυτού από 11.11.1997 (ΦΕΚ 228/τ.α711.11.1997) σε 
"Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών". Με τον αυτό 
σκοπό υπάρξεως και λειτουργίας το αναιρεσίβλητο ΝΠΙ∆ διέπεται ήδη από τις 
διατάξεις των άρθρων 61-78 του Ν. 2533/1997, µε τις οποίες ενσωµατώθηκε στο 
Ελληνικό δίκαιο η 97/9/ΕΚ Οδηγία. Κατά τις αµέσως παρακάτω σηµειούµενες 
διατάξεις της τελευταίας αυτής Οδηγίας (α) "επενδυτής είναι το πρόσωπο που 
καταθέτει χρήµατα ή τίτλους σε µία επιχείρηση επενδύσεων, στο πλαίσιο της 
διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών (άρθρο 1 παρ. 4, (β) "Πρέπει να εξασφαλίζεται η 
κάλυψη των απαιτήσεων λόγω αδυναµίας της επιχείρησης να αποδώσει στους 
επενδυτές τα κεφάλαια τα οποία τους οφείλει ή τους ανήκουν και τα οποία κρατεί για 
λογαριασµό τους σε σχέση µε επενδυτικές εργασίες" (άρθρο 2 σηµ. 4), (γ) "το ύψος 
της απαίτησης ενός επενδυτή υπολογίζεται (πλην άλλων) µε βάση το ύψος του 
κεφαλαίου" (άρθρο 254) και (δ) "όταν ο επενδυτής δεν είναι απόλυτος δικαιούχος 
των ποσών η αποζηµίωση καταβάλλεται στον απόλυτο δικαιούχο (άρθρο 8 παρ. 3). 
Από τις εν λόγω διατάξεις προκύπτει ότι θεωρείται ως καλυπτόµενη επενδυτική 
υπηρεσία όχι µόνο κάθε πράξη λήψεως, διαβιβάσεως και εκτελέσεως εντολών αλλά 
και η πράξη καταθέσεως κεφαλαίων σε σχέση µε τέτοιες επενδυτικές εργασίες, 
ανεξάρτητα αν είχαν πραγµατοποιηθεί κατά τον χρόνο της ανακλήσεως. Αντίθετα, 
µεταξύ των καλυπτοµένων επενδυτικών υπηρεσιών, για τις οποίες ενέχεται το 
αναιρεσίβλητο και περιοριστικώς αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 12 του Ν. 
2533/1997, είναι (α) η επενδυτική υπηρεσία της διαχειρίσεως επενδυτικού κεφαλαίου 
που έχει ως αντικείµενο έναν ή περισσότερους τίτλους από τους αναφερόµενους στο 
άρθρο 2 παρ. 1α (Ι) του Ν. 2396/1996 τίτλους, ενώ εξαιρούνται τα µέσα πληρωµής 
και (β) η κατοχή κεφαλαίων τρίτων για κατάρτιση συναλλαγών επί 
χρηµατιστηριακών πραγµάτων. Κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων δεν αποτελεί 
καλυπτόµενη επενδυτική υπηρεσία η κατάθεση κεφαλαίου που δεν γίνεται στο 
πλαίσιο της διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών και η κατάθεση προς διαχείριση 
κεφαλαίων, έστω και αν αυτά προορίζονται για µελλοντικές συµβάσεις 
χρηµατιστηριακών παραγγελιών. Από την αντιπαράθεση των διατάξεων αυτών του 
κοινοτικού και του εθνικού δικαίου προκύπτει ότι η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 
του ν. 2533/1997 παρέχει χαµηλότερο επίπεδο προστασίας από εκείνο της Οδηγίας 
97/9/ΕΚ και κατά συνέπεια η ερµηνεία των εν λόγω διατάξεων του εθνικού δικαίου 
πρέπει να γίνει υπό το φως της τελευταίας αυτής Οδηγίας, ώστε να εξασφαλιστεί η 
αρχή της αποτελεσµατικότητας του Κοινοτικού δικαίου, η 97/9/ΕΚ Οδηγία του 
οποίου ρητώς καταλαµβάνει και προστατεύει και την κατάθεση κεφαλαίων προς 
επένδυση, σε αντιδιαστολή µε την 93/22/ΕΟΚ Οδηγία, η οποία αναφέρεται µόνο σε 
τίτλους. Εποµένως, κατ' ορθή ερµηνεία των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου, η 
διαχείριση επενδυτικού κεφαλαίου πελατών δεν απαιτείται να έχει ως µόνο 
περιεχόµενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα έχουν ως αντικείµενο 
έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω τίτλους, αλλά και η διαχείριση επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου πελάτη που περιλαµβάνει χρήµατα, που δόθηκαν σε σχέση µε 
επενδυτική υπηρεσία ανεξάρτητα αν πραγµατοποιήθηκαν κατά τον χρόνο 
ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας του Χρηµατιστηριακής εταιρείας, οπότε και 
δηµιουργείται η υποχρέωση αποζηµιώσεως του αναιρεσιβλήτου. Αντίθετα κατά την 
κρατήσασα στο ∆ικαστήριο τούτο άποψη δεν εµπίπτει στις καλυπτόµενες επενδυτικές 
υπηρεσίες η διαχείριση επενδυτικού κεφαλαίου εντολέως που περιλαµβάνει µόνο 
χρήµατα, την διαχείριση των οποίων αναλαµβάνει η Ε.Π.Ε.Υ, χωρίς όµως η 
διαχείριση αυτή να διαλαµβάνει την διενέργεια, για λογαριασµό του, συναλλαγής επί 
χρηµατοπιστωτικών µέσων ή την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στον ίδιο τοµέα. 
Στις σηµειούµενες στην αρχή της παρούσας αναιρετικώς ανέλεγκτες ουσιαστικές 
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παραδοχές της προσβαλλοµένης αποφάσεως µε πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
διαλαµβάνεται ότι τα χρηµατικά ποσά, που αναφέρονται στις αιτιολογίες της, 
κατατέθηκαν εν τοις πράγµασι και επανακατατέθηκαν, µε το συνυπολογισµό της 
µέχρι τότε σταθερής αποδόσεως τους, από τον αναιρεσείοντα στην εταιρεία 
"ΑΣΤΡΑΙΑ Α.Ε.Π.Ε.Υ" προκειµένου να γίνει διαχείριση αυτών, στα πλαίσια της 
µεταξύ των διαδίκων συµφωνίας, για επενδύσεις µε εγγυηµένες αποδόσεις αυτών, 
χωρίς να συνδεθούν, παρά την αντίθετου περιεχοµένου καταρτισθείσα µεταξύ των 
διαδίκων σύµβαση και τους συνοµολογηθέντες δΓαυτής ειδικότερους όρους, µε 
εντολή του αναιρεσείοντος προς την χρηµατιστηριακή εταιρεία για υπηρεσίες 
συναλλαγών αναφορικά µε χρηµατοπιστωτικά µέσα, ούτε και χρησιµοποιήθηκαν 
προς τον σκοπό αυτό, διαλαµβάνοντας παράλληλα, ότι η µόνη πώληση για 
λογαριασµό του αναιρεσείοντος µετοχών της FOLIE-FOLLIE, αξίας 4.773,02 ευρώ, 
αντί του ποσού των 4.010,28 ευρώ δεν προέρχονταν από τα επίµαχα χρηµατικά 
κεφάλαια. Τα πραγµατικά αυτά περιστατικά, αξιολογούµενα σε συνδυασµό και προς 
τις λοιπές αιτιολογίες της προσβαλλόµενης αποφάσεως δικαιολογούσαν την κατ' 
ορθή εφαρµογή των αµέσως παραπάνω σηµειουµένων διατάξεων απόρριψη ως κατ' 
ουσίαν αβάσιµης της απευθυνόµενης κατά του αναιρεσιβλήτου αγωγής του 
αναιρεσείοντος, µε άµεση δικονοµική συνέπεια οι προβαλλόµενες µε το πρώτο 
σκέλος του υπό την αυτή αρίθµηση (1ου) λόγου αναιρετικές αιτιάσεις από το άρθρο 
559 αρ. 1 και 19 ΚΠολ∆, µε την έννοια της ευθείας και εκ πλαγίου παραβιάσεως των 
εν λόγω διατάξεων, να ελέγχονται ως αβάσιµοι, η από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολ∆ 
κατά πλειοψηφία.  
Κατά τη γνώµη όµως των Αρεοπαγιτών Βασιλείου Φούκα και ∆ηµητρίου Τίγγα, το 
Εφετείο, µε την ως άνω κρίση του παραβίασε τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου των 
άρθρων 1§12 του Ν. 2533/1997, 2§1γ' του Ν. 2396/1996, 4α§8 του Ν. 1896/1988, 
που προστέθηκε µε το άρθρο 12§1 του Ν. 2651/1998, 1§4, 2§2, 8§1, 3 και 9§§1, 2 
της 97/9/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3-3-
1997, που εξασφαλίζει την αρχή της αποτελεσµατικότητας του κοινοτικού δικαίου 
και υπερισχύει των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου στον βαθµό που αυτές 
αντιτίθενται και παρέχουν ήσσονα προστασία στους επενδυτές από την παρεχόµενη 
από την Οδηγία αυτή. ∆ιότι, εφόσον το Εφετείο, σύµφωνα µε τις παραδοχές του 
αποδεικτικού πορίσµατος του, η µεταξύ του αναιρεσείοντος και της 
αντισυµβληθείσης µε αυτόν ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΣΤΡΑΙΑ 
Ε.Π.Ε.Υ.", "σύµβαση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου", κατά την 
ρητώς εκπεφρασµένη βούληση των συµβαλλοµένων είχε ως περιεχόµενο την εκ 
µέρους της Ε.Π.Ε.Υ. διενέργεια των αναφεροµένων παραπάνω υπό στοιχεία α' έως 
στ' συναλλαγών επί χρηµατιστηριακών πραγµάτων για λογαριασµό του εντολέα, το 
περιστατικό αυτό αρκεί για την υπαγωγή του κεφαλαίου στις καλυπτόµενες από το 
αναιρεσίβλητο επενδυτικές υπηρεσίες και δεν ασκεί έννοµη επιρροή το αν 
εκτελέσθηκαν χρηµατιστηριακές συναλλαγές ή αν υπήρχε χαρτοφυλάκιο τίτλων του 
αναιρεσείοντος για τη δηµιουργία υποχρεώσεως του αναιρεσιβλήτου προς 
αποζηµίωση του αναιρεσείοντος, λόγω υπαγωγής της εκ της συµβάσεως υπόχρεου 
Ε.Π.Ε.Υ. υπό καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως κατά το άρθρο 4α του Ν. 1806/1988. 
Εξάλλου, ο καθορισµός, µε τα προσαρτήµατα της έγγραφης συµφωνίας του 
αναιρεσείοντος µε την Ε.Π.Ε.Υ., περιορισµένης διάρκειας διαχειρίσεως του 
κεφαλαίου, ανανεούµενης, καθώς και η συµφωνία παροχής σταθερής αποδόσεως του 
κεφαλαίου και µη διαβίβασης εντολών, δεν κατήργησε τη σύµβαση παροχής 
υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου µε το καταβληθέν κεφάλαιο, ρυθµισθείσα 
µάλιστα από τις διατάξεις που προαναφέρονται και αυτές της Κοινοτικής Οδηγίας, η 
οποία απέβλεψε στη µείζονα προστασία των επενδυτών, και δεν ασκεί έννοµη 
επιρροή στη νοµική θέση του αναιρεσιβλήτου ως καθ' υποκατάσταση υπόχρεου προς 
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αποζηµίωση του αναιρεσείοντος, λόγω µη εκπληρώσεως των προς αυτόν 
υποχρεώσεων της αντισυµβληθείσης µε αυτόν Ε.Π.Ε.Υ. και υπαγωγής της σε 
καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως (ΑΠ 533, 534, 631 και 926/2011). Εποµένως θα 
έπρεπε να γίνει δεκτός ως βάσιµος και κατ' ουσίαν ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ 
λόγος αναιρέσεως. Η αρνητική αξιολόγηση και απόρριψη της διατυπούµενης, µε το 
πρώτο σκέλος του πρώτου κατά σειρά λόγου αναιρετικής αιτιάσεως από το άρθρο 
559 αρ.1 ΚΠολ∆ µε πλειοψηφία µίας ψήφου καθιστά υποχρεωτική κατ' επιταγή της 
διατάξεως του άρθρου 563 παρ. 2 β εδ.3 περ. α' ΚΠολ∆, την παραποµπή του λόγου 
αυτού αναιρέσεως στη Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 339, 393, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 13, 559 αριθ. 19, 562, 
ΣυνθΕΚ: 234, 
Νόµοι: 1806/1988, άρθ. 4α, 
Νόµοι: 2396/1996, άρθ. 2,  
Νόµοι: 2533/1997, άρθ. 67, 68, 
Νόµοι: 2651/1998, άρθ. 12, 
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