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Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 542 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προσωπικές ενστάσεις κατά του κοµιστή. Ένσταση πλαστότητας. 
- Ο ισχυρισµός της πλαστογραφίας παραδεκτά προτείνεται καθώς προσκοµίζεται, 
σύµφωνα µε το άρθρο 98 β΄ ΚΠολ∆, ειδικό πληρεξούσιο του ανακόπτοντος προς τον 
πληρεξούσιο δικηγόρο του, δυνάµει ειδικού πληρεξουσίου και ο ανακόπτων έχει ήδη 
υποβάλει µήνυση κατά του  κατονοµαζόµενου πλαστογράφου, ενώπιον του 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Παρέλκει δε εν προκειµένω η εξέταση του αν πληρούνται 
οι όροι του άρθρου 463 ΚΠολ∆ (προσαγωγή αποδεικτικών µέσων πλαστότητας), το 
οποίο εφαρµόζεται µόνον όταν ο ισχυρισµός της πλαστογραφίας προβάλλεται κατ΄ 
ένσταση ή µε παρεµπίπτουσα αγωγή και όχι όταν προβάλλεται µε εισαγωγικό της 
δίκης δικόγραφο, όπως αυτό της ανακοπής (ΟλΑΠ 23/1999, ΝοΒ 48.474, ΑΠ 
923/2002 Ελ∆νη 2003.1319, Εφ∆ωδ 109/2005).  
- Από τις διατάξεις του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής» συνάγεται ότι η εξ επιταγής 
ενοχή είναι µεν αναιτιώδης, διότι µεταξύ των κατά το άρθρο 1 του άνω Νόµου 
αναφεροµένων στοιχείων δεν αριθµείται η αιτία έκδοσης αυτής ο δε κοµιστής, 
ασκώντας την αγωγή προς πληρωµή της, δεν έχει υποχρέωση να επικαλεστεί και να 
αποδείξει την αιτία έκδοσης της, αλλά ο καλούµενος προς πληρωµή οφειλέτης µπορεί 
να προβάλει κατά του κοµιστή, εφόσον διατελεί σε προσωπική σχέση µε αυτόν, ότι η 
πληρωµή αυτής (επιταγής) οδηγεί σε αδικαιολόγητο πλουτισµό, γιατί εξέλιπε ο λόγος 
έκδοσης της. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του άνω Ν. 5960/1933 «περί 
επιταγής», τα από τραπεζική επιταγή εναγόµενα πρόσωπα δεν µπορούν αντιτάξουν 
κατά του κοµιστή τις ενστάσεις που στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις αυτών µε 
τον εκδότη ή τους προηγούµενους κοµιστές, εκτός αν ο κοµιστής κατά την απόκτηση 
της επιταγής ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του οφειλέτου. Η διάταξη αυτή 
καθιερώνει την αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων κατά του κοµιστή της επιταγής, 
η οποία (αρχή) για να ισχύσει πρέπει ο κάτοχος της επιταγής να είναι κοµιστής από 
οπισθογράφηση και να είναι καλόπιστος. Η διάταξη αυτή συµπληρώνεται όµως από 
το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν∆ της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί 
ανωνύµων εταιρειών», η οποία εφαρµόζεται σε όλα τα αξιόγραφα και εποµένως και 
στην επιταγή και ορίζει τις ενστάσεις που µπορούν να προβληθούν και κατά του 
καλόπιστου κοµιστή, οι οποίες είναι: 1) ενστάσεις που αφορούν το κύρος της 
δήλωσης της βούλησης του οφειλέτου, 2) ενστάσεις που αναφέρονται στο 
περιεχόµενο του τίτλου και 3) ενστάσεις που ανήκουν στον οφειλέτη αµέσως κατά 
του κοµιστή. Στην πρώτη από τις τρεις αυτές κατηγορίες ενστάσεων ανήκει και η 
σχετικώς εµπράγµατη ένσταση της πλαστογράφησης (αλλοίωσης) του κειµένου του 
τίτλου. Η υποχρέωση από τραπεζική επιταγή βασίζεται στη θέληση του οφειλέτη να 
αναλάβει την υποχρέωση αυτή και συνεπώς ο ισχυρισµός ότι δεν υπάρχει τέτοια 
θέληση, διότι η υπογραφή είναι πλαστή αποτελεί ένσταση πλαστότητας του τίτλου, η 
οποία µπορεί να προταθεί κατά οποιουδήποτε κοµιστή, ακόµη και καλής πίστεως. 
Εάν συνεπώς, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε συµφωνία, πλαστογραφήθηκε η 
υπογραφή κάποιου προσώπου για να φέρεται αυτό ότι ενέχεται από την επιταγή, τότε 
η ένσταση πλαστότητας (άρθρο 10 Ν. 5960/1933) µπορεί να προταθεί εναντίον κάθε 
µεταγενέστερου, έστω και καλής πίστης, κοµιστή της επιταγής, διότι η έννοµη τάξη 
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δεν ανέχεται τη δηµιουργία υποχρέωσης εις βάρος ορισµένου προσώπου χωρίς τη 
θέληση του, ακόµη κι αν αυτό αποβαίνει εις βάρος της προστασίας των συναλλαγών 
(ΜΠρΡόδου 108/2006, ΑΠ 1453/2005, ΑΠ 580/2001, ∆ΕΕ 2002.414, ΕφΑθ 
887/2002 Ελ∆νη 2002.1711, ΕφΛαρ 759/2001 ΕΕµπ∆ 2002.774, ΕφΑθ 
283/2000Ελ∆νη 2000.858, ΕφΑθ 9234/2000 ΕΕµπ∆ 2001.516, Μάρκου ∆ίκαιο 
Επιταγής- σελ. 168, 169).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 98, 463, 632, 633, 635 - 644, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 10, 22, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1323 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Βεβαίωση περί µη πληρωµής της επιταγής. Ανακοπή κατά 
διαταγή πληρωµής. Προβολή νέων λόγων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1, 3 και 13 του Ν. 
5960/1933 "περί επιταγής", η εγκυρότητα της επιταγής δεν εξαρτάται από την 
σύµβαση επιταγής που καταρτίζεται µεταξύ της τράπεζας και του πελάτη της και 
σύµφωνα µε την οποία ο πελάτης (εκδότης επιταγής) έχει δικαίωµα διάθεσης των 
προς τούτο διαθέσιµων κεφαλαίων του στην Τράπεζα και η τελευταία υποχρεούται να 
πληρώσει την επιταγή, κατά τους όρους της σύµβασης και τις τραπεζικές συνήθειες. 
Η ανυπαρξία ή ελαττωµατικότητα της σύµβασης επιταγής, όπως και η ανυπαρξία 
διαθέσιµων κεφαλαίων, δεν επιδρούν στο κύρος της επιταγής και δεν επηρεάζουν το 
δικαίωµα του κοµιστή να στραφεί κατά του εκδότη και των υπόλοιπων υπόχρεων. 
Επίσης, χωρίς σηµασία είναι η σηµείωση στην επιταγή του αριθµού του λογαριασµού 
του εκδότη και δεν επιδρά στο κύρος της επιταγής η αναγραφή αριθµού λογαριασµού 
τρίτου προσώπου (ΑΠ 1121/1992). Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ν. 
5960/1933 ο κοµιστής µπορεί ν' ασκήσει την αγωγή από την επιταγή κατά των 
οπισθογράφων, του εκδότη και των άλλων υπόχρεων, µόνο εάν η επιταγή 
εµφανίσθηκε εγκαίρως και δεν πληρώθηκε και η άρνηση της πληρωµής βεβαιώνεται, 
εκτός των άλλων διαζευτικώς οριζοµένων τρόπων, µε δήλωση του πληρωτή που 
χρονολογείται και γράφεται πάνω στην επιταγή, µε σηµείωση της ηµέρας εµφάνισης 
της. Για το κύρος της βεβαίωσης αυτής του πληρωτή, αρκεί η µνεία της ηµεροµηνίας 
της εµφάνισης της επιταγής και η µη πληρωµή της, καθώς και η χρονολόγηση της 
βεβαίωσης και δεν είναι αναγκαία και η µνεία της αιτίας για τη µη πληρωµή της 
επιταγής, όπως έλλειψη πρόβλεψης, έλλειψη επαρκών διαθέσιµων κεφαλαίων, 
ανάκληση της εντολής προς πληρωµή της επιταγής, ανυπαρξία λογαριασµού στο 
όνοµα του εκδότη ή αναγραφή στην επιταγή αριθµού λογαριασµού άλλου προσώπου 
(ΑΠ 1512/06).  
- Η κατά το άρθρο 632 ΚΠολ∆ ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής, η οποία αποτελεί 
ειδική µορφή της ανακοπής των άρθρων 583 επ. ιδίου κώδικα, ασκείται όπως και η 
αγωγή και πρέπει στο δικόγραφο της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο 
όλοι οι λόγοι κατά του κύρους της διαταγής πληρωµής. Νέοι λόγοι, µη περιεχόµενοι 
στο δικόγραφο της ανακοπής, δεν επιτρέπεται να προταθούν από τον ανακόπτοντα 
για πρώτη φορά µε τρόπο διάφορο του οριζόµενου στο άρθρο 585 παρ. 2 εδ. β' 
ΚΠολ∆ και δη µε τις έγγραφες προτάσεις του ανακόπτοντος της πρωτοβάθµιας ή 
δευτεροβάθµιας δίκης, ή µε το δικόγραφο της έφεσης του κατά της απόφασης που 
απέρριψε την ανακοπή, ακόµη και αν οι λόγοι αυτοί αφορούν ισχυρισµούς που 
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αναφέρονται στα άρθρα 269 και 527 ΚΠολ∆, διότι έναντι των τελευταίων αυτών 
γενικών διατάξεων κατισχύει, λόγω της ειδικότητας της, η διάταξη του άρθρου 585 
παρ. 2 εδ. β' ΚΠολ∆, όπως ισχύει κατά την οποία νέοι λόγοι ανακοπής µπορούν να 
προταθούν µόνο µε πρόσθετο δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του 
δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή και κοινοποιείται τριάντα ή αν 
πρόκειται για ειδικές διαδικασίες οκτώ ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Μόνο το 
περιεχόµενο της ως άνω ανακοπής και εκείνο των τυχόν, κατά τον προεκτεθέντα 
τρόπο, ασκηθέντων πρόσθετων λόγων της οριοθετεί το αντικείµενο της δίκης επί της 
ανακοπής, ακόµη και αν πρόκειται για αιτιάσεις που ανάγονται στο κατά νόµο 
παραδεκτό της εκδόσεως της διαταγής πληρωµής. Ούτε επιτρέπεται συµπλήρωση του 
περιεχοµένου των λόγων της ανακοπής µε τις προτάσεις ή την έφεση, πολύ δε 
περισσότερο δεν επιτρέπεται η άσκηση προσθέτων λόγων ανακοπής µε το, κατά το 
άρθρο 520 παρ. 2 ΚΠολ∆ δικόγραφο των προσθέτων λόγων έφεσης, το οποίο 
κατατίθεται στη γραµµατεία του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου και όχι του 
δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται η ανακοπή, οι πρόσθετοι δε λόγοι έφεσης 
συνέχονται µε τα πληττόµενα µε την έφεση κεφαλαία, ενώ οι πρόσθετοι λόγοι 
ανακοπής είναι αυτοτελείς και καθένας εξ αυτών θεµελιώνει, ως ένσταση, ξεχωριστή 
ανακοπή και εποµένως, αφού ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, δεν επιτρέπεται η 
υποβολή τους στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, κατά παράβαση της από το άρθρο 12 
ΚΠολ∆ καθιερούµενης αρχής των δύο βαθµών δικαιοδοσίας (ΑΠ 1229/07).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 περ, β' ΚΠολ∆ λόγος αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη, πράγµατα που προτάθηκαν 
από τον αναιρεσείοντα και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
πράγµατα, κατά τη διάταξη αυτή, θεωρούνται και οι νόµιµοι και παραδεκτώς 
προταθέντες αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση λόγων 
ανακοπής (ενστάσεων) προς ακύρωση ∆ιαταγής Πληρωµής Ο λόγος αυτός αναίρεσης 
δεν ιδρύεται, αν ο ισχυρισµός (λόγος ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής), είναι µη 
νόµιµος, αόριστος, απαράδεκτος ή αλυσιτελής, διότι το δικαστήριο δεν υποχρεούται 
να απαντήσει σ' αυτούς, αφού δεν ασκούν επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 
14/2004), καθώς και όταν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό και 
τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό (ΟλΑΠ 12/1991). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 269, 520, 527, 559 αριθ. 8, 583 επ., 585, 632,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 3, 13, 40,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 83, σχολιασµός 
Κωνσταντίνος Γ. Παµπούκης  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 151 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Νόµιµος κοµιστής επιταγής. Στοιχεία αίτησης και διαταγής πληρωµής. Προσωπικές 
ενστάσεις. Κοµιστής νοµικό πρόσωπο. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", ο κάτοχος 
οπισθογραφήσιµης επιταγής θεωρείται νόµιµος κοµιστής εάν στηρίζει το δικαίωµα 
του επί αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων, και αν ακόµη η τελευταία 
οπισθογράφηση είναι εν λευκώ. Νόµιµος, άρα, κοµιστής, δικαιούχος της απαίτησης 
από την επιταγή, που έχει δικαίωµα να ζητήσει και την έκδοση διαταγής πληρωµής, 
είναι ο τυπικά νοµιµοποιούµενος κάτοχος του τίτλου µε την αδιάκοπη σειρά των 
οπισθογραφήσεων, όπως αυτή (σειρά) προκύπτει από το σώµα της επιταγής.  
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- Κατά το άρθρο 626 παρ. 2 ΚΠολ∆, η αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωµής 
πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία τα οποία ορίζουν τα άρθρα 117, 118 και 
119 παρ. 1, την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρηµάτων των οποίων ζητείται η 
καταβολή. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για το ορισµένο της αίτησης του 
τελευταίου κοµιστή από οπισθογράφηση προς έκδοση διαταγής πληρωµής αρκεί 
αυτός να επικαλείται το είδος της δικαιοπραξίας, από την οποία γεννήθηκε η 
απαίτηση και το ότι τυγχάνει τελευταίος κοµιστής από αδιάκοπη σειρά 
οπισθογραφήσεων µε την ανωτέρω έννοια (ΑΠ 1689/2001 Ελ∆νη 45.135, ΕφΛαρ 
278/2007).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 623, 624, 626 παρ. 2 και 3, 627 εδ. 
γ' , 630 στοιχ. γ' και 631 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η διαταγή πληρωµής, η οποία 
αποτελεί µόνο τίτλο εκτελεστό και δεν είναι δικαστική απόφαση, ώστε να έχει 
ανάγκη από πλήρες αιτιολογικό, απαιτείται, εκτός από τα άλλα στοιχεία, να αναφέρει 
αφενός µεν την αιτία της πληρωµής, δηλαδή να προσδιορίζεται το είδος της 
δικαιοπραξίας, από την οποία γεννήθηκε η απαίτηση (π.χ. δάνειο, συναλλαγµατική, 
επιταγή), έστω και συνοπτικά, αφετέρου δε να αναφέρεται η νοµιµοποίηση του 
αιτούντος, όπως αυτή προκύπτει από τον προσκοµιζόµενο τίτλο (ΑΠ 1106/1994 
Ελ∆νη 38, 1074, ΕφΛαρ 466/2003).  
- Στη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής" ορίζεται ότι κατά του 
νόµιµου κοµιστή της επιταγής δεν µπορούν, τα πρόσωπα που ευθύνονται από αυτή, 
να προτείνουν ενστάσεις που στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις αυτών µε τον 
εκδότη ή προηγούµενους κοµιστές, εκτός εάν ο κοµιστής ενήργησε κατά την κτήση 
της επιταγής "εν γνώσει" προς βλάβη του οφειλέτη. Η διάταξη αυτή καταλαµβάνει τις 
ουσιαστικές ενστάσεις και η αρχή του απρόβλητου αυτών στοχεύει στην εδραίωση 
της πίστης των πιστωτικών τίτλων και στην ανάπτυξη της κυκλοφορίας τους. Η αρχή 
όµως αυτή κάµπτεται, εφόσον εκείνος προς τον οποίο µεταβιβάσθηκε µε 
οπισθογράφηση η επιταγή διατελούσε, κατά τον χρόνο της οπισθογράφησης, σε κακή 
πίστη και µε την αποδοχή της προς αυτόν µεταβίβασης της επιταγής ενεργούσε προς 
βλάβη του οφειλέτη. Εποµένως, ναι µεν ο κοµιστής της επιταγής, ασκώντας αγωγή 
για την πληρωµή της ή επιδιώκοντας µε αίτησή του την έκδοση διαταγής πληρωµής 
σε βάρος του εκδότη και των προηγούµενων υπογραφέων του τίτλου, δεν έχει 
υποχρέωση να επικαλεστεί και αποδείξει την αιτία της έκδοσής της, αφού η ενοχή 
από την επιταγή είναι αναιτιώδης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 5960/1933, όπου 
µεταξύ των αναφερόµενων στοιχείων δεν περιλαµβάνεται και η αιτία έκδοσης της 
επιταγής, πλην όµως ο καλούµενος προς πληρωµή της επιταγής οφειλέτης µπορεί να 
προβάλει κατά του κοµιστή, εφόσον διατελεί µε αυτόν σε προσωπική σχέση ή εφόσον 
ο τρίτος κοµιστής κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου ενήργησε, κατά τα 
προεκτιθέµενα, µε γνώση προς βλάβη του οφειλέτη, την ελαττωµατικότητα της 
βασικής σχέσης (ΑΠ 1436/2003 Ελ∆νη 46.772, ΕφΑθ 1266/2009, ΕπισκΕ∆ 
2009.760). Μπορεί δηλαδή να ισχυριστεί ότι η πληρωµή της επιταγής οδηγεί σε 
αδικαιολόγητο πλουτισµό του, διότι ο λόγος της έκδοσης ή οπισθογράφησής της 
εξέλιπε ή ήταν ανύπαρκτος ή ελαττωµατικός, και έτσι να ελευθερωθεί (ΕφΑθ 
6519/2009, ∆ΕΕ 2010.336, ΕφΑθ 5916/2002 Ελ∆νη 44.883, ΕφΑθ 1324/2000 Ελ∆νη 
41.1392). Τα περιστατικά αυτά, σε περίπτωση άσκησης ανακοπής κατά το άρθρο 632 
ΚΠολ∆ από εκείνον σε βάρος του οποίου εκδόθηκε διαταγή πληρωµής βάσει της 
επιταγής, πρέπει να εκτίθενται στο σχετικό δικόγραφο και ακολούθως να 
αποδεικνύονται από αυτόν, διότι η καλή πίστη τεκµαίρεται πάντοτε (ΑΠ 298/2010, 
ΑΠ 662/2010, ΑΠ 1180/2009, ΕπισκΕ∆ 2010.123, ΑΠ 1551/2008, ΑΠ 830/2008). 
Όσον αφορά εξάλλου την κακή πίστη αυτή έχει εξειδικευµένο περιεχόµενο και 
απαρτίζεται από δύο στοιχεία, που είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συνυπάρχουν, για 
να συγκροτηθεί η ζητούµενη έννοια. Ειδικότερα, απαιτείται: α) ο κοµιστής να 
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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 έχει 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 µεταβίβασή του προς αυτόν, δεν 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 1994.1144, ΕφΘεσ 
2301/2007). Η κακή πίστη του κοµιστή πρέπει να υπάρχει κατά την κτήση της 
επιταγής και ουδεµία επίδραση ασκεί η µεταγενέστερη γνώση του (ΕφΑθ 5445/2008 
∆ΕΕ 2009.1105, ΕφΑθ 1867/2007 ΝοΒ 2007.1629). Τα ανωτέρω ισχύουν και στην 
περίπτωση κατά την οποία ο κοµιστής της επιταγής τη µεταβιβάσει σε άλλον λόγω 
ενεχύρου, οπότε δικαίωµα να εµφανίσει την επιταγή προς πληρωµή έχει ο τελευταίος 
(ενεχυρούχος δανειστής), ασκώντας ίδιο δικαίωµα εκ του τίτλου (άρθρο 1255 ΑΚ- 
ΑΠ 540/2009).  
- Σε περίπτωση που ο κοµιστής είναι νοµικό πρόσωπο, η γνώση και ο σκοπός βλάβης 
του οφειλέτη κρίνονται κατ' αρχήν από το πρόσωπο του καταστατικού εκπροσώπου 
του (άρθρο 70 ΑΚ). Όταν, όµως, το νοµικό πρόσωπο ενήργησε µε αντιπρόσωπο η 
γνώση και ο σκοπός βλάβης κρίνονται από το πρόσωπο του αντιπροσώπου (άρθρο 
214 ΑΚ) , ακόµη και αν αυτό έχει απλώς σιωπηρή ή φαινόµενη πληρεξουσιότητα, 
αφού διαµέσου αυτού το νοµικό πρόσωπο διεκπεραιώνει τις σχετικές υποθέσεις του 
στις συναλλαγές. Τούτο διότι θα ήταν αντίθετο στην καλή πίστη και στα 
συναλλακτικά ήθη το νοµικό πρόσωπο να µπορεί να επιδιώξει την είσπραξη του 
τίτλου, που έλαβε για λογαριασµό του τέτοιο πρόσωπο, αλλά να µη δεσµεύεται από 
τη συµπεριφορά του προσώπου αυτού κατά την παραλαβή του (ΑΠ 1847/2005 ΧρΙ∆ 
6.457, ΕφΑθ 1266/2009, ΕπισκΕ∆ 2009.760, ΕφΑθ 4553/2006, ΕφΑθ 2009/2009, 
Ελ∆νη 2010.154).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 70, 214, 1255, 
ΚΠολ∆: 117, 118, 119, 623, 624, 626, 627, 630, 631, 632, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 19, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θηβών 
Αριθµός απόφασης: 26 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Λευκή οπισθογράφηση. Προσωπικές ενστάσεις. Ενεχύραση τίτλου σε διαταγή. 
Μεταχρονολογηµένη επιταγή. Ανάκληση επιταγής. Αρχή του µη ανακλητού της 
επιταγής. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", ο κάτοχος 
οπισθογραφήσιµης επιταγής θεωρείται νόµιµος κοµιστής εάν στηρίζει το δικαίωµά 
του επί αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων, και αν ακόµη η τελευταία 
οπισθογράφηση είναι εν λευκώ, ήτοι αν δεν σηµειώνεται στην οπισθογράφηση το 
όνοµα υπέρ του οποίου γίνεται, ή αποτελείται µόνο από την υπογραφή του 
οπισθογράφου. Όταν δε η οπισθογράφηση εν λευκώ ακολουθείται από άλλη, ο 
υπογραφέας αυτής θεωρείται ότι απέκτησε την επιταγή δια της εν λευκώ 
οπισθογραφήσεως. Νόµιµος, άρα, κοµιστής, δικαιούχος της απαιτήσεως από την 
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επιταγή, που έχει δικαίωµα να ζητήσει και την έκδοση διαταγής πληρωµής, είναι ο 
τυπικά νοµιµοποιούµενος κάτοχος του τίτλου µε την αδιάκοπη σειρά των 
οπισθογραφήσεων, όπως προκύπτει από το σώµα της επιταγής, συνυπολογιζοµένης 
και της ενδιάµεσης λευκής οπισθογραφήσεως (ΑΠ 1689/2001 ΕΕΝ 2003.128, ΕφΛαρ 
278/2007 ∆ικογραφία 2008.104). Εξάλλου, ο κοµιστής δύναται να παραδώσει την 
επιταγή σε τρίτο χωρίς να συµπληρώσει το λευκό και χωρίς οπισθογράφηση. Στην 
τελευταία περίπτωση εκείνος ο οποίος µεταβίβασε την επιταγή δεν ευθύνεται εξ 
επιταγής, ενώ ο τελευταίος κοµιστής συµπληρώνοντας την επιταγή µε το δικό του 
όνοµα, ή οπισθογραφώντας περαιτέρω εµφανίζεται στον τίτλο σαν να έχει συµβληθεί 
απευθείας µε τον τελευταίο οπισθογράφο, αν και δεν έχει καµία σχέση µε αυτόν 
(ΕφΑθ 8102/2007 ∆ΕΕ 2008.846, ΕφΠειρ 1213/1995 ∆ΕΕ 1996.178).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1, 21, 22 και 28 του Ν. 5960/1933, η 
ενοχή από την επιταγή είναι αναιτιώδης, µε την έννοια ότι ο ενάγων δικαιούχος από 
τραπεζική επιταγή δεν είναι υποχρεωµένος να επικαλεσθεί και να αποδείξει την 
ύπαρξη νόµιµης και έγκυρης αιτίας για την οποία εκδόθηκε ο τίτλος αυτός, αλλά ο 
εναγόµενος προς πληρωµή του διαλαµβανοµένου σ΄ αυτήν χρηµατικού ποσού µπορεί, 
όπως σε κάθε περίπτωση αναιτιώδους δικαιοπραξίας, να επικαλεσθεί το ανύπαρκτο 
της απαίτησης του δανειστή από την επιταγή, µπορεί ν΄ αποκαλύψει την αιτιώδη 
σχέση µεταξύ δανειστή και οφειλέτη, που αποτέλεσε την αιτία έκδοσης της επιταγής 
καθώς και το ελάττωµα της αιτιώδους αυτής σχέσης, βαρυνόµενος µε την απόδειξη 
τους, ώστε να αποφύγει την πληρωµή και µε βάση τις αρχές για τον αδικαιολόγητο 
πλουτισµό (αρθρ. 904 επ. ΑΚ βλ. ΑΠ 1128/1994 Ελ∆νη 37.64, ΕφΘεσ 581/1998 
ΕΕµπ∆ 1998.510, ΕφΑθ 2800/1998 Ελ∆νη 40.397). Στην περίπτωση όµως 
µεταβίβασης της επιταγής προς τρίτο µε οπισθογράφηση, την παραπάνω ένσταση 
µπορεί να την προτείνει ο υπόχρεος από την επιταγή εκδότης ή οπισθογράφος κατά 
του νέου κοµιστή, µόνον εάν ο τελευταίος κατά το χρόνο της κτήσης της επιταγής 
γνώριζε την ύπαρξη της ένστασης αυτής κατά του προηγούµενου κοµιστή του τίτλου 
και ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη (ΑΠ 482/1990 ΝοΒ 39.923, ΕφΑθ 8060/1999 
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 
1436/2003 Ελ∆νη 46.772, ΑΠ 155/1999 ΕΕµπ∆ 50.538, ΑΠ 280/1997 ΝοΒ 46.1233, 
ΑΠ 1128/1994 Ελ∆νη 37.647, ΑΠ 8/94 ΝοΒ 42.1144, ΕφΑθ 5876/2007 Ελ∆νη 
2008.860). Η κακή πίστη του κοµιστού πρέπει να υπάρχει κατά την κτήση της 
επιταγής και ουδεµία επίδραση ασκεί η µεταγενέστερη γνώση του (ΕφΘεσ 1104/2008 
Αρµ 2009.74, ΕφΑθ 446/1999 Ελ∆νη 40.1137).  
- Mε το άρθρο 1251 του ΑΚ ορίζεται ότι για την ενεχύραση τίτλου σε διαταγή αρκεί 
οπισθογράφησή του σε διαταγή του δανειστή, χωρίς να απαιτείται άλλη έγγραφη 
συµφωνία, ενώ µε το άρθρο 1255 παρ. 1 εδαφ. α του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι, αν 



 

[9] 
 

αντικείµενο του ενεχύρου είναι τίτλος σε διαταγή, ο ενεχυρούχος δανειστής, έχει 
δικαίωµα να εισπράξει µόνος και αν ακόµη δεν έληξε το ασφαλιζόµενο χρέος.  
Εξάλλου, η ενεχύραση των τίτλων σε διαταγή µε οπισθογράφηση και παράδοση είχε 
θεσπισθεί ως ειδικός τρόπος ενεχυράσεως για ορισµένες ανώνυµες εταιρείες και προς 
ασφάλεια ορισµένων απαιτήσεων τους, µε το άρθρο 38 του Ν∆ 17-71/13-8-1923 
«περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών», που εξακολουθεί να ισχύει, κατά 
το άρθρο 41 παρ.1 του ΕισΝΑΚ και ορίζει ότι εάν αντικείµενο της ενεχυράσεως είναι 
δικαιόγραφο σε διαταγή, ή ενεχυρίαση γίνεται µε οπισθογράφηση αυτού σε διαταγή 
της πιστώτριας, µη απαιτουµένης άλλης εγγράφου συµβάσεως ενεχυριάσεως. Από τις 
τελευταίες αυτές ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι για την ενεχύραση τίτλου σε 
διαταγή αρκεί η οπισθογράφηση αυτού σε διαταγή του δανειστή, χωρίς να απαιτείται 
άλλη διατύπωση, δεν αποκλείεται δε ή επιλογή του κοινού τρόπου ενεχυράσεως της 
απαιτήσεως, µε την τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 1247 και 1248 του ΑΚ. 
Μεταξύ δε των τίτλων σε διαταγή, που ενεχυράζονται µε οπισθογράφηση, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 1251 του ΑΚ, είναι και η επιταγή, καθόσον από τη µη ύπαρξη 
στο Ν. 5960/1933 «περί επιταγής», αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 19 του Ν. 
5325/1932 µε την οποία προβλέπεται η οπισθογράφηση, λόγω ενεχύρου, των 
συναλλαγµατικών και των γραµµατίων εις διαταγήν (βλ. αρθρ. 77 Ν.5325/1932) δεν 
µπορεί να συναχθεί ότι θεσπίζεται για την επιταγή σχετική απαγόρευση (ΑΠ 
1566/2002, ΑΠ 1565/2002 ΝοΒ 2003.1196, ΕφΑθ 5876/2007 ό.π.). Επίσης και από 
τη διάταξη του άρθρου 11 παρ.1 του Ν.1957/1991, µε την οποία επιβάλλεται τέλος 
χαρτοσήµου στις «επιταγές που προσκοµίζονται για είσπραξη, ενεχυρίαση ή 
φύλαξη», προκύπτει ότι θεωρείται δεδοµένη η νοµιµότητα της ενεχυράσεως της 
τραπεζικής επιταγής (ΑΠ 1854/2005 Ελ∆νη 2006.483). 
- Με το άρθρο 1251 του ΑΚ ορίζεται ότι για την ενεχύραση τίτλου σε διαταγή αρκεί 
οπισθογράφησή του σε διαταγή του δανειστή, χωρίς να απαιτείται άλλη έγγραφη 
συµφωνία, ενώ µε το άρθρο 1255 παρ. 1 εδαφ. α του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι, αν 
αντικείµενο του ενεχύρου είναι τίτλος σε διαταγή, ο ενεχυρούχος δανειστής, έχει 
δικαίωµα να εισπράξει µόνος και αν ακόµη δεν έληξε το ασφαλιζόµενο χρέος.  
Εξάλλου, η ενεχύραση των τίτλων σε διαταγή µε οπισθογράφηση και παράδοση είχε 
θεσπισθεί ως ειδικός τρόπος ενεχυράσεως για ορισµένες ανώνυµες εταιρείες και προς 
ασφάλεια ορισµένων απαιτήσεων τους, µε το άρθρο 38 του Ν∆ 17-71/13-8-1923 
«περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών», που εξακολουθεί να ισχύει, κατά 
το άρθρο 41 παρ.1 του ΕισΝΑΚ και ορίζει ότι εάν αντικείµενο της ενεχυράσεως είναι 
δικαιόγραφο σε διαταγή, ή ενεχυρίαση γίνεται µε οπισθογράφηση αυτού σε διαταγή 
της πιστώτριας, µη απαιτουµένης άλλης εγγράφου συµβάσεως ενεχυριάσεως. Από τις 
τελευταίες αυτές ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι για την ενεχύραση τίτλου σε 
διαταγή αρκεί η οπισθογράφηση αυτού σε διαταγή του δανειστή, χωρίς να απαιτείται 
άλλη διατύπωση, δεν αποκλείεται δε ή επιλογή του κοινού τρόπου ενεχυράσεως της 
απαιτήσεως, µε την τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 1247 και 1248 του ΑΚ. 
Μεταξύ δε των τίτλων σε διαταγή, που ενεχυράζονται µε οπισθογράφηση, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 1251 του ΑΚ, είναι και η επιταγή, καθόσον από τη µη ύπαρξη 
στο Ν. 5960/1933 «περί επιταγής», αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 19 του Ν. 
5325/1932 µε την οποία προβλέπεται η οπισθογράφηση, λόγω ενεχύρου, των 
συναλλαγµατικών και των γραµµατίων εις διαταγήν (βλ. αρθρ. 77 Ν.5325/1932) δεν 
µπορεί να συναχθεί ότι θεσπίζεται για την επιταγή σχετική απαγόρευση (ΑΠ 
1566/2002, ΑΠ 1565/2002 ΝοΒ 2003.1196, ΕφΑθ 5876/2007 ό.π.). Επίσης και από 
τη διάταξη του άρθρου 11 παρ.1 του Ν.1957/1991, µε την οποία επιβάλλεται τέλος 
χαρτοσήµου στις «επιταγές που προσκοµίζονται για είσπραξη, ενεχυρίαση ή 
φύλαξη», προκύπτει ότι θεωρείται δεδοµένη η νοµιµότητα της ενεχυράσεως της 
τραπεζικής επιταγής (ΑΠ 1854/2005 Ελ∆νη 2006.483). Με το δεύτερο λόγο της 
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ανακοπής της η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι η ένδικη επιταγή µεταβιβάσθηκε στην 
καθ΄ής η ανακοπή µε οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου η οποία ήταν άκυρη, καθώς δεν 
επιτρέπεται στην επιταγή η οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου µε βάση το Ν. 5960/1933, 
αλλά η ενεχύραση επιταγής είναι δυνατή µόνο κατά τις διατάξεις των άρθρων 1247 
και 1248 ΑΚ, διαδικασία η οποία δεν ακολουθήθηκε στην προκείµενη περίπτωση και 
συνεπώς η ανακοπτόµενη διαταγή πληρωµής έπρεπε να ακυρωθεί. Ο λόγος αυτός της 
ανακοπής πρέπει, σύµφωνα µε την αµέσως προεκτεθείσα νοµική σκέψη ίνα 
απορριφθεί ως µη νόµιµος, συνεπώς το πρωτόδικο ∆ικαστήριο που επίσης απέρριψε 
το λόγο αυτό ως µη νόµιµο δεν έσφαλε περί την ερµηνεία και εφαρµογή του Ν. 
5960/1933 "περί επιταγών".  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν. 5960/1933, η ανάκληση της 
επιταγής ισχύει µόνο µετά την εκπνοή της προθεσµίας εµφάνισης. Από τη διάταξη 
αυτή, που περιέχει κανόνα δηµόσιας τάξης και καθιερώνει το σύστηµα της σχετικής 
αδυναµίας ανάκλησης της επιταγής, συνάγεται ότι η ανάκληση της επιταγής από τον 
εκδότη µπορεί να γίνει και πριν από τη λήξη της προθεσµίας για εµφάνιση της προς 
πληρωµή, η οποία αρχίζει από την αναγραφόµενη στην επιταγή χρονολογία, ισχύει 
όµως µετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής. Εποµένως, αν 
επακολουθήσει εµπρόθεσµη εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµή, η ανάκληση 
αποβαίνει ανίσχυρη και ισοδυναµεί µε έκδοση ακάλυπτης επιταγής (ΑΠ 49/1984 
ΝοΒ 32.896). Η αρχή του µη ανακλητού της επιταγής ισχύει και στη 
µεταχρονολογηµένη επιταγή, η µεταχρονολόγηση της οποίας συνεπάγεται 
επιµήκυνση της προθεσµίας εµφάνισης της, µέσα στην οποία δεν µπορεί να 
ανακληθεί. Αν λάβει χώρα ανάκληση, αυτή είναι ανίσχυρη σε όλο το χρονικό 
διάστηµα που είναι δυνατή η εµφάνιση της, δηλαδή από την πραγµατική χρονολογία 
της έκδοσης µέχρι τη συµπλήρωση της προθεσµίας εµφάνισης, που υπολογίζεται, 
όπως προαναφέρεται, µε βάση τη χρονολογία της έκδοσης που αναγράφεται στην 
επιταγή. Η ανάκληση της επιταγής πριν από την εκπνοή της προθεσµίας εµφάνισης 
θεµελιώνει δικαίωµα αποζηµίωσης του κοµιστή (ΑΠ 1702/2002 Ελ∆νη 44.1605, 
ΕφΑθ 3411/2009 ΕπισκΕ∆ 2009.1041, ΕφΑθ 6289/1994 ∆ΕΕ 1995.298).  
Εξάλλου, κατά το άρθρο 29 παρ. 1 του ιδίου ως άνω νόµου ορίζεται ότι η εκδοθείσα 
και πληρωτέα στην χώρα αυτή επιταγή, εµφανίζεται προς πληρωµή εντός προθεσµίας 
8 ηµερών. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1247, 1248, 1251, 1255, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 19, 21, 22, 28, 29, 32, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 122 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Ευθύνη διαχειριστή Εταιρείας Περιορισµένης 
Ευθύνης. 
- 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 
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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).  
- 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 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.).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 68, 71, 297, 298, 914,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 440 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επιταγή. Ενεχύραση τίτλου σε διαταγή. ∆ιαταγή πληρωµής. Ανακοπή. Πρόσθετοι 
λόγοι ανακοπής. 
- Με το άρθρο 38 Ν.∆. 17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 1923 "Περί ειδικών διατάξεων επί 
ανωνύµων εταιρειών" είχε θεσπισθεί η ενεχύραση των τίτλων σε διαταγή µε 
οπισθογράφηση και παράδοση ως ειδικός τρόπος ενεχυράσεως για ορισµένες 
ανώνυµες εταιρείες και προς ασφάλεια ορισµένων απαιτήσεών τους. Ο Αστικός 
Κώδικας εγενίκευσε την ως άνω διάταξη και συµπλήρωσε το κενό, το οποίο υπήρχε 
πριν, αίροντας τον περιορισµό της σε ορισµένες κατηγορίες δανειστών και 
απαιτήσεων. Ειδικότερα, το άρθρο 1251 ΑΚ ορίζει: "Για την ενεχύραση τίτλου σε 
διαταγή αρκεί οπισθογράφησή του σε διαταγή του δανειστή, χωρίς να απαιτείται 
άλλη έγγραφη συµφωνία". Την διάταξη αυτήν επέβαλε η ανάγκη των συναλλαγών, 
ώστε να δηµιουργηθεί απλούστερος τρόπος ενεχυράσεως απαιτήσεως, όταν η 
απαίτηση ενσωµατώνεται σε τίτλο "εις διαταγήν", δηλαδή απλούστερος από τους 
προβλεπόµενους από τα άρθρα 1247, 1248 ΑΚ, τα οποία ρυθµίζουν την σύσταση 
ενεχύρου σε δικαίωµα και σε απαίτηση και τα οποία ορίζουν, πλην των άλλων, ότι η 
σύµβαση για την σύσταση του ενεχύρου απαιτείται να γίνει µε έγγραφο 
συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό µε βέβαιη χρονολογία, επί πλέον δε, επί συστάσεως 
ενεχύρου σε απαίτηση, απαιτείται ο ενεχυραστής να γνωστοποιήσει την ενεχύραση 
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στον οφειλέτη. Εν πάση όµως περιπτώσει, η διάταξη του άρθρου 1251 ΑΚ δεν 
αποκλείει την ενεχύραση των τίτλων σε διαταγή σύµφωνα µε τον κοινό τύπο της 
ενεχυράσεως απαιτήσεως, των άρθρων 1247, 1248 ΑΚ. Περαιτέρω, το άρθρο 1255 
περ. α' ΑΚ ορίζει: "Αν αντικείµενο του ενεχύρου είναι τίτλος σε διαταγή ο 
ενεχυρούχος δανειστής έχει δικαίωµα να εισπράξει µόνος και αν ακόµη δεν έληξε το 
ασφαλιζόµενο χρέος". Από τον συνδυασµό των ως άνω διατάξεων των άρθρων 1251 
και 1255 περ. α' ΑΚ προκύπτει, ότι µε την ενεχυρική οπισθογράφηση όλων των 
τίτλων σε διαταγή, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η επιταγή (για την 
ενεχύραση της οποίας δεν προβλέπει ο,τιδήποτε ο Ν. 5960/1933 "Περί επιταγής") ο 
δανειστής-κοµιστής του τίτλου αποκτά ενέχυρο στην απαίτηση, η οποία 
ενσωµατώνεται στον τίτλο και στον ίδιο τον τίτλο, ο ενεχυραστής οπισθογράφος 
παραµένει κύριος του τίτλου και ουσιαστικός δικαιούχος της απαιτήσεως από αυτόν, 
καίτοι δεν κατέχει πλέον τον τίτλο, ο δε ενεχυρούχος δανειστής αποκτά µε την 
οπισθογράφηση αυτοτελή και ανεξάρτητη νοµική θέση έναντι του ενεχυραστού 
οπισθογράφου και ασκεί µε βάση το ενέχυρο το δικαίωµα εισπράξεως του τίτλου και 
µάλιστα στο όνοµά του. Εποµένως, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο, κατ' 
ορθήν εκτίµηση του δικογράφου, οι αναιρεσείοντες ισχυρίζονται, ότι το Εφετείο 
παραβίασε τις διατάξεις του Ν. 5960/1933  "Περί επιταγής", σχετικά µε την 
ενεχύραση µεταχρονολογηµένης επιταγής, επειδή δέχθηκε τα ίδια, ότι δηλαδή η 
ενεχύραση της επιταγής γίνεται και µε οπισθογράφηση και όχι µόνον, ως 
ισχυρίζονται οι αναιρεσείοντες, κατά τα οριζόµενα µε τη διάταξη του άρθρου 1247 
Α.Κ., δηλαδή µε σύµβαση η οποία γίνεται είτε µε συµβολαιογραφικό είτε µε ιδιωτικό 
έγγραφο µε βέβαιη χρονολογία, είναι απορριπτέος (ο λόγος) ως αβάσιµος.  
- Από την διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 14 ΚΠολ∆, κατά την οποία επιτρέπεται 
αναίρεση, αν το δικαστήριο παρά τον νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση 
από δικαίωµα ή απαράδεκτο, προκύπτει, ότι ο προβλεπόµενος µε αυτήν αναιρετικός 
λόγος αναφέρεται µόνον στις δικονοµικές ακυρότητες, δηλαδή εκείνες οι οποίες 
ανάγονται στην διαδικασία και είναι συνέπεια εφαρµογής δικονοµικών διατάξεων, 
όχι δε σε ακυρότητες του ουσιαστικού δικαίου, η παράβαση των οποίων ελέγχεται 
αναιρετικώς µε τον από το άρθρο 559 αριθ. 1 προβλεπόµενο λόγο (ΟλΑΠ 1/1999).  
- Κατά το άρθρο 585 παρ. 2 ΚΠολ∆, το οποίο έχει εφαρµογή και στην ανακοπή κατά 
διαταγής πληρωµής του άρθρου 632 του ιδίου Κώδικος: "Το έγγραφο της ανακοπής 
πρέπει να περιέχει, εκτός από τα αναφερόµενα στα άρθρα 118 έως 120 στοιχεία και 
τους λόγους της. Νέοι λόγοι µπορούν να προταθούν µόνον µε πρόσθετο δικόγραφο το 
οποίο κατατίθεται στην γραµµατεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η 
ανακοπή, κάτω από το οποίο συντάσσεται έκθεση και κοινοποιείται στον αντίδικο 
τριάντα ή όταν πρόκειται για ειδικές διαδικασίες οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από 
τη συζήτηση". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι α) το δικόγραφο της ανακοπής 
και των προσθέτων λόγων αυτής πρέπει να περιέχει, πλην άλλων, κατά τρόπον σαφή 
και ορισµένο τους λόγους της, µε τους οποίους οριοθετείται η δίκη της ανακοπής, να 
περιέχει δηλαδή σαφείς και ορισµένες τις αντιρρήσεις και ενστάσεις του 
ανακόπτοντος κατά της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για την έκδοση της 
ανακοπτοµένης διαταγής πληρωµής και β) νέοι λόγοι, µη περιεχόµενοι στο 
δικόγραφο της ανακοπής ή των προσθέτων λόγων αυτής κρίνονται απαράδεκτοι, γιατί 
δεν επιτρέπεται να προταθούν για πρώτη φορά µε τις έγγραφες προτάσεις του 
ανακόπτοντος της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας δίκης ή µε το δικόγραφο της 
εφέσεως, η οποία ασκείται κατά της απορριπτικής αποφάσεως της ανακοπής ή το 
δικόγραφο των προσθέτων λόγων της εφέσεως και αν ακόµη οι νέοι λόγοι αφορούν 
ισχυρισµούς, οι οποίοι αναφέρονται στα άρθρα 269 και 527 ΚΠολ∆, καθόσον, έναντι 
των γενικών αυτών διατάξεων κατισχύει η ειδική ως άνω διάταξη του άρθρου 585 
παρ. 2 του ιδίου Κώδικος, η οποία ρυθµίζει αποκλειστικώς το περιεχόµενο του 
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δικογράφου της ανακοπής και τον τρόπο προβολής των νέων λόγων αυτής (ΑΠ 
2096/2009, ΑΠ 72/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1247, 1248, 1251, 1255, 
ΚΠολ∆: 269, 527, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 585, 632,  
Νόµοι: 5960/1933,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012, σελίδα 1739 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 449 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933, "περί 
επιταγής", 297, 298 και 914 του ΑΚ συνάγεται ότι εκείνος που εκδίδει επιταγή, 
γνωρίζοντας ότι δεν έχει διαθέσιµα χρηµατικά κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα, 
εφόσον η επιταγή εµφανισθεί προς πληρωµή µέσα σε οκταήµερη προθεσµία από την 
αναγραφόµενη ως ηµεροχρονολογία έκδοσής της και δεν πληρωθεί, υποχρεούται να 
αποκαταστήσει τη ζηµία του κοµιστή από τη µη πληρωµή της επιταγής 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, αποβλέποντας στην προστασία 
όχι µόνον του δηµοσίου, αλλά και του ιδιωτικού συµφέροντος και δηµιουργώντας 
κατά του εκδότη της ακάλυπτης επιταγής αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζηµίωση 
του κοµιστή. Η αξίωση αυτή του κοµιστή κατά του εκδότη ακάλυπτης επιταγής 
συρρέει µε την αξίωση από την επιταγή, από τα άρθρα 40-47 του ν.5960/1933 και 
απόκειται στον δικαιούχο να ασκήσει αυτήν που προκρίνει (ΟλΑΠ 23/2007). Ο 
εναγόµενος προς αποζηµίωση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής µπορεί να προβάλει, 
αµυνόµενος κατά της αγωγής, τον αρνητικό για τη θεµελίωσή της ισχυρισµό ότι, 
παρά τη συνδροµή των όρων του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933, δεν προκλήθηκε από 
τη µη πληρωµή της επιταγής ζηµία στη περιουσία του δικαιούχου κοµιστή, διότι 
αυτός, κατά την υποκείµενη σχέση, δεν είχε δικαίωµα να επιδιώξει την είσπραξη της 
επιταγής.  
Εξάλλου 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 όταν εφαρµόζεται 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 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 
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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 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα στην αξιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς (ΟλΑΠ 861/1984).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 466 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήµατος. Μη τήρηση των διατάξεων που 
καθορίζουν τη σύνθεση του ∆ικαστηρίου. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "Περί επιταγής" εκείνος, που εκδίδει 
επιταγή, η οποία δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή, γιατί δεν είχε αυτός διαθέσιµα 
κεφάλαια κατά το χρόνο της έκδοσής της ή κατά το χρόνο της πληρωµής αυτής, 
τιµωρείται µε τις στη διάταξη αυτή προβλεπόµενες αθροιστικές ποινές. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την πραγµάτωση του εγκλήµατος της έκδοσης 
ακάλυπτης επιταγής απαιτείται: α) έκδοση ακάλυπτης επιταγής, η οποία δεν 
πληρώθηκε από την πληρώτρια τράπεζα κατά την εµπρόθεσµη, ήτοι, κατ' άρθρ. 29 
παρ. 1 και 4 Ν. 5960/1933, εντός οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής της, 
εµφάνιση αυτής προς πληρωµή, β) έλλειψη διαθεσίµων κεφαλαίων κατά το χρόνο 
έκδοσης ή της πληρωµής της επιταγής και γ) δόλος για την ύπαρξη του οποίου αρκεί 
η γνώση του εκδότη για την έλλειψη διαθεσίµων κεφαλαίων.  
- H καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία ή έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆ του ίδιου κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα 
οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Μόνη δε η παραδοχή από το ∆ικαστήριο στο σκεπτικό της 
απόφασης, ύστερα από εκτίµηση των αποδείξεων, ως αιτιολογίας, έστω και κατ' 
αντιγραφή, του περιεχοµένου του διατακτικού της αποφάσεως, δεν συνιστά άνευ 
ετέρου έλλειψη της κατά το νόµο αιτιολογίας της αποφάσεως, εφόσον το διατακτικό 
είναι λεπτοµερές σαφές και πλήρες ως προς τα περιστατικά που συγκροτούν την 
αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος.  
- Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και καταστάσεων 
∆ικαστικών λειτουργών (Ν 1756/1988), όπως ισχύει, το Πολυµελές πρωτοδικείο ή το 
Τριµελές Πληµµελειοδικείο συγκροτείται από Πρόεδρο Πρωτοδικών και δύο 
Πρωτοδίκες, κατά δε την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, κατά τις συνεδριάσεις των 
Πολυµελών δικαστηρίων προεδρεύει ο ανώτερος κατά το βαθµό ή αν δεν υπάρχει ή 
κωλύεται, ο αρχαιότερος δικαστής. Εξάλλου κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ίδιου κώδικα 
αν δεν υπάρχουν ή απουσιάζουν ή κωλύονται οι δικαστές, αναπληρώνονται ένας 
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µόνον Πρωτοδίκης Πολυµελούς πρωτοδικείου ή Τριµελούς Πληµµελειοδικείου από 
Πάρεδρο ή Ειρηνοδίκη ή Πταισµατοδίκη της περιφέρειας του. Οι αναπληρωτές αυτοί 
ορίζονται µε πράξη του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο. Περαιτέρω η 
διεύθυνση του δικαστηρίου ανήκει στον Πρόεδρό του και αν είναι περισσότεροι στον 
αρχαιότερο (άρθρο 15 περ. α του Ν. 1756/1988). Η αναπλήρωση εκείνου που 
διευθύνει το δικαστήριο από τον αµέσως επόµενο Πρόεδρο Πρωτοδικών είναι θέµα 
εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ικαστηρίου και γίνεται αµέσως µόλις εµφανισθεί το 
κώλυµα χωρίς έκδοση σχετικής πράξης και χωρίς να είναι αναγκαίο για την 
εγκυρότητα των πράξεων του αναπληρωτή να αναφέρεται σ' αυτές ότι ενεργεί λόγω 
κωλύµατος εκείνου, που διευθύνει το ∆ικαστήριο, καθόσον ο νόµος δεν αξιώνει κάτι 
τέτοιο. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 171 παρ. 1 περ α του ΚΠ∆ απόλυτη ακυρότητα, 
που λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το ∆ικαστήριο σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο ακόµη, προκαλείται αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις 
που καθορίζουν τη σύνθεση του ∆ικαστηρίου. Η ακυρότητα δε αυτή που προκύπτει 
κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α 
ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 29, 79,  
Νόµοι: 1756/1988, άρθ. 15,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αξιόγραφα - Συναλλαγµατική 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 836 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συναλλαγµατική. Τριτεγγύηση. 
- Τα άρθρα 7, 31 παρ. 1, 2, 32 παρ. 1, 4 και 47 παρ. 1 του Ν. 5325/1932 "περί 
συναλλαγµατικής" ορίζουν ότι: 1)"Εάν η συναλλαγµατική φέρει υπογραφάς 
προσώπων ανικάνων προς ανάληψιν υποχρεώσεων εκ συναλλαγµατικής, υπογραφάς 
πλαστάς ή υπογραφάς ανυπάρκτων προσώπων, ή υπογραφάς αι οποίαι ένεκα παντός 
άλλου λόγου δεν δύνανται να υποχρεώσωσι τα πρόσωπα τα υπογράψαντα την 
συναλλαγµατικήν ή δια του ονόµατος των οποίων υπεγράφη αυτή, αι υποχρεώσεις 
των λοιπών υπογραφέων παραµένουσι ούχ ήττον έγκυροι". 2)"Η τριτεγγύησις 
παρέχεται επί της συναλλαγµατικής ή επί προσθέµατος...Εν τη τριτεγγυήσει 
σηµειώνεται δια λογαριασµόν τίνος δίδεται αύτη. Ελλείψει σηµειώσεως, θεωρείται 
δοθείσα υπέρ του εκδότου". 3)"Ο τριτεγγυητής ενέχεται καθ'ον τρόπον και ο υπέρ ου 
η τριτεγγύησις. Η υποχρέωσις αυτού είναι ισχυρά και όταν η ενοχή υπέρ ης 
τριτεγγυήθη είναι άκυρος λόγω πάσης άλλης αιτίας, εκτός ελαττώµατος περί τον 
τύπον" 4)"Πάντες οι εκδόσαντες, αποδεχθέντες, οπισθογραφήσαντες ή 
τριτεγγυηθέντες ευθύνονται αλληλεγγύως προς τον κοµιστήν..." Από το συνδυασµό 
των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι καθιερώνεται η αρχή της αυτοτέλειας των από 
συναλλαγµατική υποχρεώσεων κάθε υπογραφέα αυτής και στα πλαίσια της εν λόγω 
αρχής εκείνος που τριτεγγυήθηκε υπέρ του πληρωτή, ανεξαρτήτως αν είναι γνήσια ή 
πλαστή η αναγραφή του ονόµατος του πληρωτή στη συναλλαγµατική ή η υπογραφή 
του ως αποδέκτη, έχει την ίδια ευθύνη για την πληρωµή της συναλλαγµατικής µε τον 
πληρωτή-αποδέκτη αυτής έναντι του νόµιµου κοµιστή, που µπορεί να είναι και ο 
εκδότης της συναλλαγµατικής, ενώ η υπέρ του τελευταίου τριτεγγύηση τεκµαίρεται 
από το νόµο, µόνον εφόσον δεν έχει αναγραφεί υπέρ τίνος δόθηκε η τριτεγγύηση, όχι 
δε όταν το όνοµα ή η υπογραφή του υπέρ ου η τριτεγγύηση έχουν πλαστογραφηθεί. Η 
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"σηµείωση" του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η τριτεγγύηση πρέπει να 
συντελείται επί της συναλλαγµατικής και του προσθέµατος αυτής, διότι η εξειδίκευση 
του προσώπου αυτού είναι απαραίτητη για τον καθορισµό της νοµικής θέσης και της 
ευθύνης του τριτεγγυητή έναντι των λοιπών υπογραφέων της συναλλαγµατικής. Ο 
όρος "σηµείωση" δεν αποκλείει τη συναγωγή της βουλήσεως του τριτεγγυητή σχετικά 
µε το πρόσωπο υπέρ του οποίου θα ισχύει, αρκεί η συναγωγή αυτή να στηρίζεται σε 
στοιχεία που προκύπτουν από το κείµενο της συναλλαγµατικής, εάν δε τούτο δεν 
προκύπτει, τότε και µόνον θεωρείται ότι η τριτεγγύηση ισχύει υπέρ του εκδότη (ΑΠ 
1403/2007).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 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 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα στην αξιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς (ΟλΑΠ 661/1984). 
- Με την κρίση αυτή του Εφετείου κατέστη ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος, αν 
ορθώς αποκλείσθηκε η εφαρµογή του ερµηνευτικού της βουλήσεως του τριτεγγυητή 
συναλλαγµατικής κανόνα του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 5325/1932, ότι ελλείψει 
σηµειώσεως του τριτεγγυώµενου επί της συναλλαγµατικής για λογαριασµό τίνος 
δίδεται η τριτεγγύηση, θεωρείται ότι αυτή δόθηκε υπέρ του εκδότη και συνεπώς, αν 
ορθώς απορρίφθηκε ο σχετικός λόγος ανακοπής της αναιρεσείουσας ότι δεν 
τριτεγγυήθηκε υπέρ του αποδέκτη των επίδικων συναλλαγµατικών. Εποµένως οι εκ 
του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ πρώτος, όπως εκτιµάται, δεύτερος και τέταρτος 
λόγοι αναιρέσεως, είναι βάσιµοι, ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων 
αναιρέσεως. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόµενη αίτηση 
αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 553, 558, 559 αριθ. 19, 566, 
Νόµοι: 5325/1932, άρθ. 7, 31, 32, 47,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 138 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 371,  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφάλιση αστικής ευθύνης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 480 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Αυτοκίνητα. Ποιοί δεν θεωρούνται τρίτοι. 
Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. 
- Κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του Π∆ 264/1991, που εκδόθηκε σε συµµόρφωση προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 84/5 ΕΟΚ (ήδη Ευρωπαϊκή Ένωση) για την εναρµόνιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών µε την ασφάλιση της αστικής ευθύνης, 
που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και αντικατέστησε την 
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παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 237/1986, η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να 
περιλαµβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης ή σωµατικής 
βλάβης ή ζηµιών σε πράγµατα, στην οποία περιλαµβάνεται και η χρηµατική 
ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, καθώς και την αστική ευθύνη λόγω 
θανάτωσης ή σωµατικών βλαβών έναντι των µελών της οικογενείας του 
ασφαλισµένου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου (π.χ. ιδιοκτήτη), του οποίου η αστική 
ευθύνη καλύπτεται σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο, ανεξάρτητα από το βαθµό 
συγγενείας. Κατά δε το άρθρο 4 του ίδιου Π∆ 264/1991 που τροποποίησε και 
αντικατέστησε το άρθρο 7 του Π∆ 237/86, δεν θεωρούνται τρίτοι κατά την έννοια 
των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 και του άρθρου 6 παρ. 2: α) ο οδηγός του 
αυτοκινήτου που προξένησε τη ζηµία, β) κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη 
καλύπτεται µε τη σύµβαση ασφαλίσεως, γ) εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει µετά του 
ασφαλιστή την ασφαλιστική σύµβαση, δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι νοµικού προσώπου 
που είναι ασφαλισµένο η εταιρία που δεν έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα 
(84/5/ΕΟΚ αριθµός 3). Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η ως 
άνω ασφάλιση γίνεται για να καλύψει την αστική ευθύνη των ασφαλισµένων 
προσώπων έναντι των τρίτων που ζηµιώνονται και ότι τα πρόσωπα τα οποία ο νόµος 
θεωρεί τρίτους έχουν αξίωση αποζηµιώσεως κατά του ασφαλιστή, εφόσον όµως 
έναντι αυτών ο ασφαλισµένος έχει υποχρέωση αποζηµιώσεως, την οποία ακριβώς 
καλύπτει η σύµβαση ασφαλίσεως.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από 
την αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει 
εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, στην 
περίπτωση δε θανατώσεως προσώπου η χρηµατική αυτή ικανοποίηση µπορεί να 
επιδικασθεί στην οικογένεια του θύµατος λόγω ψυχικής οδύνης. Ενόψει αυτών 
βασική προϋπόθεση για τη θεµελίωση από τα µέλη της οικογένειας του θύµατος 
αξιώσεως χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης είναι η έναντι του 
τελευταίου (θύµατος) τέλεση αδικοπραξίας. Ως αδικοπραξία δε στην περίπτωση αυτή 
δεν νοείται µόνο αυτή που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της διατάξεως του άρθρου 
914 ΑΚ αλλά και κάθε περίπτωση που θεµελιώνει υποχρέωση αποζηµιώσεως µε 
βάση τις διατάξεις ειδικών νόµων όπως είναι ο Ν. ΓπΝ/1911. Εποµένως η οικογένεια 
του θύµατος µπορεί να αξιώσει από την ασφαλιστική εταιρία χρηµατική ικανοποίηση 
λόγω ψυχικής οδύνης εφόσον πληρούται το πραγµατικό µιας, µε την παραπάνω 
έννοια, αδικοπραξίας σε βάρος του θύµατος από πρόσωπο του οποίου, κατά τα 
ανωτέρω, έχει ασφαλιστεί η έναντι τρίτων αστική ευθύνη του. Συνεπώς, εάν το 
τελευταίο τούτο πρόσωπο είναι το ίδιο το θύµα και η θανάτωσή του οφείλεται 
αποκλειστικώς σε δική του υπαιτιότητα δεν πληρούται το πραγµατικό της, µε την 
έννοια που προαναφέρθηκε, αποζηµιώσεως και εντεύθεν υποχρέωση της 
ασφαλιστικής εταιρίας για την κάλυψη αυτής. Περαιτέρω σύµφωνα µε την άνω 
διάταξη του άρθρου 7 Π∆ 237/86 (που είναι όµοια µ΄ αυτήν του άρθρ. 7 Ν. 489/76), 
όπως ισχύει µετά την ως άνω αντικατάστασή της, ο οδηγός του ασφαλισµένου 
ζηµιογόνου αυτοκινήτου, κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται µε τη 
σύµβαση ασφαλίσεως, όπως και εκείνος που έχει καταρτίσει µε τον ασφαλιστή την 
ασφαλιστική σύµβαση δεν θεωρούνται τρίτοι, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 
του ιδίου Π∆ (όµοια µ΄ αυτήν της παρ. 2 άρθρ. 6 Ν. 489/76) ώστε και αυτών να 
καλύπτεται µε την σύµβαση η ζηµιά τους. Έτσι δεν υπάρχει υποχρέωση της 
ασφαλίζουσας το αυτοκίνητο εταιρίας για αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση 
λόγω ψυχικής οδύνης των συγγενών τους, όπως δεν θα υπήρχε υποχρεώση 
αποζηµιώσεως και σε περίπτωση τραυµατισµού τους. Βεβαίως οι συγγενείς τούτων 
έχουν ευθεία αξίωση κατά της ασφαλιστικής εταιρίας ως τρίτοι αλλά για τη ζηµία που 
οι ίδιοι υπέστησαν από το ατύχηµα (π.χ. ένεκα τραυµατισµού των), και µόνο σε 
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περίπτωση θανατώσεως αυτών των ιδίων (συγγενών) συνεπεία του αυτοκινητικού 
ατυχήµατος, δικαιούται η οικογένειά τους, να αξιώσει από την ασφαλιστική εταιρία 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης (ΑΠ 1114/2000 ΕΕµπ∆ 2000.758, ΑΠ 
288/1998 Ελ∆νη 39.1157, ΑΠ 876/2007, ΑΠ 1139/2007, ΕφΑθ 874/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 932, 
Π∆: 237/1986, άρθ. 6, 7, 
Π∆: 264/1991, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφάλιση εξαγωγών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1017 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση για τον κίνδυνο επένδυσης που πραγµατοποιείται στο εξωτερικό από 
ελληνική επιχείρηση. Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.). 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 5§2 εδαφ. β, 6, 7, και 8 του N. 2496/1997, οι 
οποίες, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ. 17 του N. 1796/1988, εφαρµόζονται 
αναλόγως και επί της ασφαλιστικής δραστηριότητας του Οργανισµού Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρ. 2 και 
3§1 του τελευταίου αυτού νόµου, προκύπτει ότι επί ιδιωτικής ασφάλισης, όπως είναι 
και η παρεχόµενη από τον Ο.Α.Ε.Π. για τον κίνδυνο επένδυσης που πραγµατοποιείται 
στο εξωτερικό από ελληνική επιχείρηση, ασφαλιστική προστασία παρέχεται για τους 
κινδύνους που πραγµατοποιούνται κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτεται από την 
ασφάλιση. Ο Ο.Α.Ε.Π. δε έχει ευθύνη για την αποζηµίωση του ασφαλισµένου µόνο, 
αν η ζηµία οφείλεται άµεσα και αποκλειστικά στην επέλευση του καλυπτόµενου 
κινδύνου.  
Εξάλλου, κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νόµιµης βάσεως 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 διατάξεως του ουσιαστικού 
δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται ή εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς ή 
αντιφατικές ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 1, 2, 5, 6, 7, 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστική σύµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 217 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σύµβαση ασφάλισης. ∆εσµευτικότητα αποφάσεων Ολοµελείας και Τµηµάτων του 
Αρείου Πάγου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997 "Ασφαλιστική σύµβαση, 
τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις", όταν 
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η σύµβαση διέπεται από γενικούς ή ειδικούς ασφαλιστικούς όρους, ο ασφαλιστής 
οφείλει να µνηµονεύσει τούτο στο τµήµα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα 
εξατοµικευµένα στοιχεία της σύµβασης και να τους παραδώσει στον ασφαλισµένο 
µαζί µε το ασφαλιστήριο. Κατά την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, αν το 
περιεχόµενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση, οι 
παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από την αρχή, εφόσον ο λήπτης της 
ασφάλισης δεν εναντιώνεται γραπτά εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή του 
ασφαλιστηρίου και εφόσον ο ασφαλιστής τον έχει ενηµερώσει για την παρέκκλιση 
και για το δικαίωµα εναντίωσης γραπτά ή µε σηµείωση στην πρώτη σελίδα του 
ασφαλιστηρίου, στοιχειοθετηµένη µε εντονότερα στοιχεία από τα λοιπά, ώστε να 
υποπίπτει εύκολα στην αντίληψη και έχει χορηγήσει σε αυτόν σε χωριστό έντυπο 
υπόδειγµα δήλωσης εναντίωσης. Αν ο ασφαλιστής παρέλειψε να ενηµερώσει ως άνω 
τον λήπτη και να του χορηγήσει το ως άνω υπόδειγµα, τότε οι παρεκκλίσεις δεν 
δεσµεύουν τον λήπτη της ασφάλισης και θεωρείται ότι έχει συµφωνηθεί το 
περιεχόµενο της αίτησης για ασφάλιση. Κατά δε την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, 
αν ο ασφαλιστής δεν παρέδωσε τους ασφαλιστικούς όρους σύµφωνα µε την παρ. 4 
του παρόντος άρθρου, τότε η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί µε βάση το 
ασφαλιστήριο, τους ασφαλιστικούς όρους, καθώς και τις τυχόν επιπλέον πληροφορίες 
που προσδιορίζουν γενικά τη συγκεκριµένη σύµβαση, εφόσον ο λήπτης της 
ασφάλισης δεν εναντιώνεται ρητά εντός δεκατεσσάρων ηµερών από την παράδοση 
του ασφαλιστηρίου. Αν παρέλθει αυτή η προθεσµία άπρακτη, η σύµβαση ισχύει 
αναδροµικά από το χρόνο της σύναψής της. Η ως άνω προθεσµία δεν αρχίζει, αν ο 
ασφαλιστής δεν έχει ενηµερώσει σχετικά µε το δικαίωµα εναντίωσης τον λήπτη της 
ασφάλισης γραπτά ή µε ευκρινή σηµείωση στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου 
και δεν έχει χορηγήσει σε αυτόν χωριστό έντυπο υπόδειγµα δήλωσης εναντίωσης. Οι 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού δεν θίγονται. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 33 
παρ. 4 του ίδιου ως άνω νόµου οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου 
υφιστάµενες ασφαλιστικές συµβάσεις διέπονται εφεξής από τον παρόντα νόµο. 
Τέλος, κατά το άρθρο 34 του ίδιου νόµου η ισχύς των άρθρων 1 έως 33 αρχίζει έξι (6) 
µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων συνάγονται τα εξής : Ο Ν. 2496/1997 
έχει εφαρµογή όχι µόνο επί των καταρτιζοµένων µετά την έναρξη της ισχύος του (17-
11-1997) συµβάσεων ασφάλισης, αλλά και επί εκείνων που καταρτίσθηκαν µεν πριν 
από την έναρξη της ισχύος του, αλλά η ασφαλιστική περίπτωση επήλθε υπό την ισχύ 
του (ΑΠ 231/2010, 2332/2009, 1825/2008, 293/2008, 1308/2007, 109/2007). Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η σύµβαση διέπεται από γενικούς και ειδικούς όρους ή 
φέρει παρεκκλίσεις από την αίτηση ασφάλισης και ο ασφαλιστής παραλείψει να 
εκπληρώσει τις επιβαλλόµενες σ' αυτόν από τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του Ν. 
2496/1997 ανωτέρω υποχρεώσεις προς τον λήπτη της ασφάλισης, εισάγεται απόκλιση 
από τις διατάξεις των άρθρων 191 παρ. 2 και 192 του Α.Κ. και θεωρείται κατά 
πλάσµα του νόµου ότι η ασφαλιστική σύµβαση καταρτίσθηκε από την αρχή, στην 
περίπτωση µεν της παρ. 4 µε το περιεχόµενο που ορίζει η παρ.6, στη δε περίπτωση 
της παρ.5 µε περιεχόµενο σύµφωνο µε την αίτηση ασφάλισης, χωρίς τις 
αναφερόµενες σ' αυτήν παρεκκλίσεις, οι οποίες προστέθηκαν από τον ασφαλιστή 
κατά την έκδοση του ασφαλιστηρίου. Οι βαρύνουσες τον ασφαλιστή υποχρεώσεις 
µπορούν να εκπληρωθούν από αυτόν και στις ασφαλιστικές συµβάσεις που 
καταρτίσθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2496/1997, η οποία ακριβώς για 
τον σκοπό αναπροσαρµογής των παλαιών συµβάσεων στις απαιτήσεις του νέου 
νόµου µετατέθηκε επί εξάµηνο από την ψήφιση του νόµου (ΑΠ 125/2005 ). Και επί 
των συµβάσεων αυτών ( παλαιών ) είναι δυνατή η άσκηση του δικαιώµατος 
εναντίωσης του ασφαλισµένου, η προθεσµία του οποίου αρχίζει στην περ. της παρ. 5 
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του άρθρου 2 του Ν. 2496/1997 από της παραδόσεως του (αναπροσαρµοσµένου) 
ασφαλιστηρίου και στην περ. της παρ. 6 του ίδιου άρθρου από της πληρωµής του 
πρώτου (µετά την αναπροσαρµογή) ασφαλίστρου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 580 παρ.4 του ΚΠολ∆, που ορίζει ότι "οι αποφάσεις της 
Ολοµέλειας και των Τµηµάτων του Αρείου Πάγου δεσµεύουν τα δικαστήρια που 
ασχολούνται µε την ίδια υπόθεση ως προς τα νοµικά ζητήµατα που έλυσαν", 
προκύπτει ότι οι αποφάσεις της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων του Αρείου Πάγου 
είναι δεσµευτικές για όλα τα δικαστήρια, που επιλαµβάνονται της ίδιας υπόθεσης, 
δηλαδή και για τον ίδιο τον Άρειο Πάγο, αν επανέλθει σ� αυτόν η υπόθεση ύστερα 
από νέα αναίρεση κατά της αποφάσεως του δικαστηρίου της παραποµπής.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 191, 192,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 562, 580,  
ΕµπΝ: 189, 192, 
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 2, 33, 34,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2011, σελίδα 1540 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 81, 
σχολιασµός Ι. Ρόκας  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστικός σύµβουλος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 105 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστικός σύµβουλος. Καταγγελίας σύµβασης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 1569/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 36 
παρ.4 του Ν. 2496/1997 "1. 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 η ασφαλιστικών πρακτόρων η µεσιτών 
ή συντονιστών ασφαλιστικών συµβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Η σχέση που 
συνδέει τον ασφαλιστικό σύµβουλο µε τους ως άνω είναι σύµβαση έργου. Ο 
ασφαλιστικός σύµβουλος δεν έχει δικαίωµα υπογραφής ασφαλιστηρίων ούτε 
εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού πράκτορα ή µεσίτη. Κάθε 
αντίθετη συµφωνία είναι άκυρη". Κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.4 του Ν. 
1569/1985, όπως αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο µε το άρθρο 36 παρ. 8 του Ν. 
2496/1997, η οποία εφαρµόζεται αναλογικά και επί ασφαλιστικών συµβούλων (ΑΠ 
12/2009, 860/2008), "Αν για οποιονδήποτε λόγο λυθεί ή λήξει η πρακτοριακή 
σύµβαση, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στον πράκτορα προµήθεια τριών 
ετών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί, για αυτό το διάστηµα, 
να παραµένει στην επιχείρηση στο µέτρο που θα την εδικαιούτο, αν δεν είχε λυθεί ή 
λήξει η σύµβαση. ∆εν οφείλεται προµήθεια, αν η σύµβαση λύθηκε µε καταγγελία εκ 
µέρους της ασφαλιστικής επιχείρησης που οφείλεται σε βαρύ παράπτωµα του 
πράκτορα, που συνεπάγεται ποινική ή αστική ευθύνη του ή αν λύθηκε µε 
πρωτοβουλία του πράκτορα". Περαιτέρω κατά το άρθρο 20 παρ. 1 και 3 του ίδιου 
νόµου "Συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το 
οποίο για λογαριασµό µιας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και µιας µόνο 
ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζηµιών, έναντι προµήθειας 
διαµεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων διαµέσου οµάδας 
ασφαλιστικών συµβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει. Η σχέση 
που συνδέει το συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων µε την ασφαλιστική επιχείρηση 
είναι σύµβαση έργου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως. Σε περίπτωση ύπαρξης 



 

[21] 
 

επιπλέον σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας του συντονιστή ως διευθυντή γραφείου 
πωλήσεων ασφαλίσεων, η σύµβαση έργου παραµένει ανεξάρτητη και δεν 
απορροφάται από τη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (παρ. 1). Αν για οποιονδήποτε 
λόγο λυθεί ή λήξει η σύµβαση του συντονιστή µε την ασφαλιστική επιχείρηση, η 
ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στο συντονιστή για χρονικό διάστηµα τριών 
ετών από την καταγγελία την προµήθεια που του αναλογεί στην παραγωγή 
ασφαλιστικών συµβούλων που συντονίζει, στο µέτρο που η παραγωγή αυτή 
εξακολουθεί να παραµένει για το διάστηµα αυτό στην επιχείρηση. ∆εν οφείλεται 
προµήθεια, αν η σύµβαση λύθηκε µε καταγγελία εκ µέρους της ασφαλιστικής 
επιχείρησης, που οφείλεται σε βαρύ παράπτωµα του συντονιστή, το οποίο 
συνεπάγεται αστική ή ποινική ευθύνη ή αν λύθηκε µε πρωτοβουλία του συντονιστή 
(παρ.3)". Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 700 του 
ΑΚ συνάγεται ότι η έννοµη σχέση του ασφαλιστικού συµβούλου και του συντονιστή 
ασφαλιστικών συµβούλων έχει εκ του νόµου χαρακτήρα µισθώσεως έργου, παρέχεται 
δε δικαίωµα στην εργοδότρια ασφαλιστική εταιρία να καταγγείλει τη σύµβαση, 
καταβάλλοντας την οφειλόµενη για το εκτελεσθέν έργο αµοιβή και την επί πλέον 
ειδικώς προβλεπόµενη προµήθεια τριών ετών, στο µέτρο που η παραγωγή του 
ασφαλιστικού συµβούλου ή συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων παραµένει στην 
επιχείρηση για το διάστηµα αυτό, εκτός αν η καταγγελία της σύµβασης από την 
εταιρία οφείλεται σε βαρύ παράπτωµα του αντισυµβαλλοµένου της, συνεπαγόµενο 
αστική ή ποινική ευθύνη του, δηλαδή έγινε για σπουδαίο λόγο, συνεπεία αθετήσεως 
τόσο ουσιωδών συµβατικών υποχρεώσεων εκείνου, ώστε να καθίσταται µη ανεκτή 
για την εργοδότρια, σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης, η συνέχιση της 
συµβάσεως. Το δικαίωµα της καταγγελίας υπόκειται επίσης και στους περιορισµούς 
του άρθρου 281 του ΑΚ και µπορεί να αποκρουσθεί, αν η άσκησή του υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή από τον 
κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 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 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα στην αξιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς (ΟλΑΠ 661/1984).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 1569/1985, άρθ. 4, 16,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 36, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012, σελίδα 922 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 367, 
σχολιασµός Α.∆.Μ.  
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Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1743 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Ασφαλιστική σύµβαση. Αυτοκινητικό ατύχηµα. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παράβαση 
των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. ∆εδικασµένο στην 
αδικοπραξία. Παραγραφή δικαιώµατος άσκησης αγωγής κατά του ασφαλιστή. 
- Κατά το άρθρο 11 παρ.1 του Ν. 489/1976, "ο ασφαλιστής δεν µπορεί να αντιτάξει 
κατά του προσώπου που ζηµιώθηκε, όταν τούτο ασκεί την κατ' άρθρο 10 παρ.1 
αξίωση, ενστάσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύµβαση, επιφυλασσοµένου 
σ' αυτόν του δικαιώµατος αγωγής κατά του ασφαλισµένου, του αντισυµβαλλοµένου 
και του οδηγού". Κατά δε την παράγραφο 2 του άνω άρθρου και νόµου, "η ακύρωση, 
η λήξη ή η αναστολή της ασφαλιστικής σύµβασης δύναται ν' αντιταχθεί κατά του 
τρίτου που ζηµιώθηκε µόνο αφού το ατύχηµα συνέβη µετά πάροδο δεκαέξι ηµερών 
από την εκ µέρους του ασφαλιστή γνωστοποίηση της ακύρωσης ή λήξης ή 
αναστολής". Περαιτέρω, κατά το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 2496/1997 "κατά τη σύναψη 
της σύµβασης 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", κατά δε την παράγραφο 6 του αυτού άρθρου και νόµου 
"σε περίπτωση παράβασης από δόλο της άνω υποχρέωσης, ο ασφαλιστής έχει 
δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που 
έλαβε γνώση της παράβασης". Τέλος, κατά το άρθρο 5 παρ.2 εδ.β' του ίδιου Ν. 
2496/1997, που εφαρµόζεται και στη σύµβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από 
αυτοκινητικά ατυχήµατα, γιατί η ρύθµιση που περιέχει δεν είναι ασυµβίβαστη προς 
το όλο σύστηµα του Ν. 489/1976 ο οποίος δεν έχει αντίθετους ορισµούς, "αν κατά τη 
σύναψη της ασφάλισης, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος ή ο δικαιούχος 
του ασφαλίσµατος, γνώριζε ότι η ασφαλιστική περίπτωση είχε ήδη επέλθει, ο 
ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε παροχή και δικαιούται, εφόσον δεν γνώριζε την 
επέλευση του κινδύνου, το ασφάλιστρο µέχρι τέλους της ασφαλιστικής περιόδου". 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση αληθινά πρόκειται για ακυρωσία που στηρίζεται σε 
απάτη που διέπραξε ο αντισυµβαλλόµενος, αλλά ο νόµος έχει προβεί σε ειδική 
ρύθµισή της και την αντιµετωπίζει ως µονοµερώς ανενεργή, δηλαδή ο ασφαλιστής 
δεν υποχρεούται από την ασφάλιση, δικαιούται όµως να απαιτήσει το ασφάλιστρο, 
εφόσον δεν γνώριζε την επέλευση του κινδύνου. Από το συνδυασµό των παραπάνω 
διατάξεων προκύπτει, ότι κάθε ένσταση που αφορά και θεµελιώνεται στην 
ασφαλιστική σύµβαση, όπως είναι και εκείνη της ακυρότητας για οποιοδήποτε λόγο 
αυτής, δεν αντιτάσσεται κατά του προσώπου που ζηµιώθηκε από αυτοκινητικό 
ατύχηµα και ασκεί την αξίωσή του κατά της ασφαλιστικής εταιρείας κατά το άρθρο 
10 παρ.1 του Ν. 489/ 1986, εκτός αν η ασφαλιστική εταιρεία επικαλεστεί και 
αποδείξει, ότι είχε γνωστοποιήσει την ακυρότητα αυτή 16 ηµέρες πριν συµβεί το 
ατύχηµα. Παρέπεται απ' αυτά, ότι δεν αντιτάσσεται κατά του τρίτου, ούτε η 
µονοµερής ανενέργεια της σύµβασης ασφάλισης που οφείλεται στο ότι ο 
αντισυµβαλλόµενος, για να γεννηθεί υπέρ αυτού και των ασφαλισµένων προσώπων 
ασφαλιστική κάλυψη, πέτυχε να εξαπατήσει τον ασφαλιστή και να αποκρύψει κατά 
τη σύναψη της σύµβασης ότι ήδη είχε επέλθει ατύχηµα και ζηµία σε τρίτο πρόσωπο 
(ΑΠ 1485/2005, ΑΠ 727/2008, ΑΠ 1288/ 2009).  
- Λόγος αναίρεσης για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, κατά το άρθρο 559 
αρ.1 ΚΠολ∆, δηµιουργείται αν το δικαστήριο της ουσίας προέβη είτε σε εσφαλµένη 
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ερµηνεία των προϋποθέσεων εφαρµογής του εφαρµοσθέντος κανόνα δικαίου είτε σε 
εσφαλµένη υπαγωγή ή µη υπαγωγή των πραγµατικών διαπιστώσεών του στο 
εννοιολογικό περιεχόµενο του εφαρµοσθέντος ή µη κανόνα δικαίου, ενώ λόγος 
αναίρεσης από τον αρ.19 του ίδιου άρθρου δηµιουργείται αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΑΠ 
1288/2009).  
- Ο αναιρετικός λόγος του αρθρ. 559 αριθ.8 ΚΠολ∆ ιδρύεται µόνο αν το δικαστήριο 
ουσίας παρείδε αυτοτελείς ισχυρισµούς, όχι δε απλώς αρνήσεις ή επιχειρήµατα (ΑΠ 
195/ 2010). Με το δεύτερο λόγο η αναιρεσιβαλλοµένη πλήττεται για παράλειψη 
λήψης ισχυρισµού της αναιρεσείουσας ότι ο αγωγικός ισχυρισµός περί αναπηρίας της 
αναιρεσίβλητης υπό τα αναφερόµενα σε αυτόν περιστατικά είναι αβάσιµος. Η αιτίαση 
όµως αυτή είναι προέχοντος απαράδεκτη ως αναιρετικός λόγος από το 559 αριθ.8 
ΚΠολ∆, διότι ο ανωτέρω δε συνιστά αυτοτελή ισχυρισµό, αλλά αιτιολογηµένη 
άρνηση της αγωγής. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 εδάφ. 2 ΚΠολ∆, που ορίζει ότι η παράβαση 
των διδαγµάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνο αν τα διδάγµατα 
αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνα δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών 
γεγονότων σ' αυτούς, προκύπτει ότι ο λόγος αυτός ιδρύεται, όταν το δικαστήριο 
χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή παραλείπει να χρησιµοποιήσει τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας προκειµένου να εύρει την έννοια κανόνα δικαίου ή να υπαγάγει σ' αυτόν τα 
πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς και ότι προκειµένου να προβεί σε εκτίµηση 
πραγµατικών γεγονότων. Θεωρούνται ως διδάγµατα της κοινής πείρας οι σταθερές 
αρχές, κανόνες και αφηρηµένες κρίσεις, που αντλούνται από την παρατήρηση της 
εµπειρικής πραγµατικότητας µε τη βοήθεια των φυσικών επιστηµών και χρησιµεύουν 
για την εξειδίκευση νοµικών κανόνων και εννοιών, (οπότε και µόνο µπορεί να εύρει 
έδαφος ο ανωτέρω αναιρετικός λόγος) ή για τη διαπίστωση της αλήθειας κάποιου 
πραγµατικού ισχυρισµού και τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων ή γενικώς κατά την 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα και για την εκτίµηση της αξιοπιστίας των 
µαρτύρων (οπότε η χρησιµοποίηση ή µη από το δικαστήριο των διδαγµάτων αυτών 
είναι αναιρετικά ανέλεγκτη).  
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ.11 περίπτωση γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή 
δικαστικών τεκµηρίων. Εξάλλου, κατά την έννοια του πιο πάνω εδαφίου για την 
ίδρυση του λόγου αυτού αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη 
υπόψη από το δικαστήριο προσκοµισθέντων µε επίκληση αποδεικτικών µέσων, τα 
οποία το δικαστήριο έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη κατά τις συνδυασµένες 
διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 341 και 346 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 2/2008).  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, δηλαδή η συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από το αρθρ. 
559 αριθ.1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της κρίσεώς του περί 
νοµικής επάρκειας της αγωγής αξίωσε πλείονα στοιχεία από εκείνα που απαιτούνται 
από το νόµο για τη θεµελίωση του δικαιώµατος, ή αντιθέτως αρκέστηκε σε ελάσσονα 
από εκείνα που αξιώνει ο νόµος προς τούτο. Η περαιτέρω ενδεχόµενη αοριστία του 
δικογράφου της αγωγής που ανάγεται σε ποιοτική ή ποσοτική αοριστία αυτής 
ελέγχεται από τα εδάφιο 8 και 14 του αρθρ. 559 ΚΠολ∆.  
- Η τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε επί προηγουµένης αγωγής αποζηµιώσεως του 
παθόντος, στηριζοµένης στην ίδια αδικοπραξία, αποτελεί δεδικασµένο στη νέα δίκη 
µε την οποία ζητείται η επιδίκαση αποζηµιώσεως για µεταγενέστερο χρόνο, ως προς 
τις συνθήκες τέλεσης αυτής, την υπαιτιότητα του εναγοµένου, τη συνδροµή ή µη 
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συνυπαιτιότητας του ενάγοντος και τις ζηµίες (θετική και διαφυγόν κέρδος) που 
αυτός υπέστη για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στην αγωγή. ∆εν αποτελεί 
όµως δεδικασµένο για τις απαιτήσεις µεταγενεστέρου χρόνου, κατά τη διάρκεια του 
οποίου είναι δυνατόν να εξακολουθήσει η αδικοπραξία να αναδίδει επιζήµιες 
συνέπειες µη προβλεφθείσες µε την προηγούµενη αγωγή, γιατί αυτές δεν είχαν 
καταστεί αντικείµενο έρευνας κατά την πρώτη δίκη (ΑΠ 715/2000). ∆εν αποτελεί, 
συνεπώς, στοιχείο της βάσεως της αγωγής το απρόβλεπτο των νέων συνεπειών της 
αδικοπραξίας, αλλά ο εναγόµενος, ως ενιστάµενος, έχει το βάρος να επικαλεστεί και 
να αποδείξει ότι η ζηµία ήταν από την αρχή προβλεπτή, διότι αυτό είναι περιεχόµενο 
της ενστάσεώς του ότι η αξίωση του ενάγοντος έχει υποκύψει σε παραγραφή. Στην 
περίπτωση αυτή ο ισχυρισµός του ενάγοντος ότι η δυσµενής συνέπεια ήταν από την 
αρχή απρόβλεπτη συνιστά άρνηση της ένστασης (ΑΠ 2/ 2010). 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 10§1 του Ν. 489/1976, το πρόσωπο, που ζηµιώθηκε, 
έχει από την ασφαλιστική σύµβαση, και µέχρι το ποσό αυτής, ιδία αξίωση κατά του 
ασφαλιστή. Κατά την διάταξη δε της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου, όπως ίσχυε 
προ της αντικαταστάσεώς του µε το άρθρο 8 του Ν. 3557/2007, η αξίωση αυτή 
παραγράφεται µετά πάροδο δύο ετών από την ηµέρα του ατυχήµατος, 
επιφυλασσοµένων των κειµένων διατάξεων για την αναστολή και διακοπή της 
παραγραφής. Για την έναρξη της διετούς αυτής παραγραφής, η οποία αρχίζει, εν όψει 
της διατάξεως του άρθρου 241 ΑΚ, από την εποµένη ηµέρα του ατυχήµατος, δεν έχει 
σηµασία αν και πότε λαµβάνει γνώση ο ζηµιωθείς τρίτος. Η διάταξη του άρθρου 937 
ΑΚ, δεν εφαρµόζεται στην προκειµένη περίπτωση, διότι αυτή ισχύει στις αξιώσεις 
αποζηµιώσεως από αδικοπραξία. Η διάταξη του άρθρου 10§2 του Ν. 489/1976, 
ρυθµίζουσα ειδικώς την αξίωση αποζηµιώσεως κατά του ασφαλιστού, ευθυνόµενου 
έναντι του παθόντος όχι εξ αδικοπραξίας αλλά εκ του νόµου, επικρατεί της γενικής 
διατάξεως του άρθρου 937 Α.Κ. Εποµένως, µέσα στη διετία, από της εποµένης του 
ατυχήµατος, πρέπει να ολοκληρωθεί η άσκηση της αγωγής κατά του ασφαλιστού. Αν 
η επίδοση της αγωγής γίνει µετά τη συµπλήρωση της διετίας, επιτρεπτώς προτείνεται 
από τον ασφαλιστή η ένσταση της διετούς παραγραφής. Η ανωτέρω δε διετής 
παραγραφή, ως προς την αφετηρία της, καλύπτει την περίπτωση της προβλεπτής από 
την αρχή ζηµίας του παθόντος, επελθούσας και µέλλουσας, καθώς και την χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και δεν εφαρµόζεται αν η ζηµία είναι από την αρχή 
απρόβλεπτη, όπως τούτο δύναται να συµβεί επί απρόβλεπτης, κατά τα ιατρικά 
δεδοµένα, επιδεινώσεως της υγείας του παθόντος. Σε περίπτωση απρόβλεπτης ζηµίας, 
η νέα διετής παραγραφή αρχίζει από τότε που αντικειµενικά καθίσταται δυνατή η 
πρόβλεψη της νέας δυσµενούς εξελίξεως (ΑΠ 604/2010).  
- Κατά τη διάταξη του όρθρου 559 αριθ. 1 του 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 
περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή 
(ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 929, 937, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 7,  
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 10, 11,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 3, 5,  
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Νόµοι: 3557/2007, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 382, σχολιασµός Ι. Ρόκας  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 208 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αυτοκινητικό ατύχηµα. Ασφάλιση. Απόσβεση ενοχής µε σύγχυση. Αποζηµίωση σε 
συγγενείς ασφαλισµένου που προκάλεσε το ατύχηµα. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 453 εδ.α' ΑΚ όταν οι ιδιότητες δανειστή και 
οφειλέτη ενωθούν στο ίδιο πρόσωπο επέρχεται απόσβεση της ενοχής µε σύγχυση. 
Κατά τη διάταξη του άρθρου 483-Γεγονότα που ενεργούν αντικειµενικά. Η καταβολή 
που έγινε από ένα συνοφειλέτη απαλλάσσει και τους λοιπούς. Το ίδιο ισχύει και σε 
περίπτωση δόσης αντί καταβολής, δηµόσιας κατάθεσης, ... και συµψηφισµού. 
Απαίτηση ενός από τους συνοφειλέτες δεν µπορεί να προταθεί σε συµψηφισµό κατά 
του δανειστή από τους λοιπούς. Κατά τη διάταξη του άρθρου 486 ΑΚ -Γεγονότα που 
ενεργούν υποκειµενικά. Άλλα γεγονότα που συνέβησαν σ' έναν από τους 
συνοφειλέτες εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη σχέση δεν ενεργούν υπέρ ή 
κατά των λοιπών. Αυτό ισχύει ιδίως για την όχληση, την καταγγελία την υπερηµερία, 
το πταίσµα, την αδυναµία παροχής στο πρόσωπο ενός συνοφειλέτη, την παραγραφή, 
τη διακοπή και την αναστολή της, τη σύγχυση και το δεδικασµένο.  
- Με το άρθρο 2 § 2 του Π∆ 264/1991 (ΦΕΚ Κ 98 τ.Α' 1.7.1991) "Συµµόρφωση προς 
τις διατάξεις της [οδηγίας] 84/5 ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 
κρατών µελών των σχετικών µε την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει 
από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων", η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Π∆ 
237/198 6 (άρθρο 6 § 2 του Ν. 489/197 6) αντικαταστάθηκε ως εξής: "Η ασφαλιστική 
κάλυψη πρέπει να περιλαµβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης 
ή σωµατικής βλάβης ή ζηµιών σε πράγµατα, στην οποία περιλαµβάνεται και η 
χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, καθώς και την αστική 
ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωµατικών βλαβών έναντι των µελών της οικογένειας του 
ασφαλισµένου οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου, του οποίου η αστική ευθύνη 
καλύπτεται σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο ανεξάρτητα από δεσµό συγγένειας. 
Κατά το άρθρο 4 του ίδιου Π∆ 264/1991 που τροποποίησε και αντικατέστησε το 
άρθρο 7 του Π∆ 237/86, "δεν θεωρούνται" τρίτοι κατά την έννοια των διατάξεων του 
άρθρου 2 § 1 και του άρθρου 6 § 2: α) Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη 
ζηµιά, β) Κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται µε τη σύµβαση ασφάλισης, 
γ) Εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει µετά ίου ασφαλιστή την ασφαλιστική σύµβαση, 
δ) Οι νόµιµοι εκπρόσωποι νοµικού προσώπου που είναι ασφαλισµένο ή εταιρίας που 
δεν έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα". (8 4/5/ΕΟΚ αριθµός 3) Έτσι θεωρούνται 
τρίτοι και έχουν ευθεία αξίωση αποζηµιώσεως κατά της ασφαλιστικής εταιρίας και οι 
συγγενείς του οδηγού του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζηµία ή του προσώπου του 
οποίου η ευθύνη καλύπτεται µε τη σύµβαση ασφαλίσεως ή έχει καταρτίσει µε τον 
ασφαλιστή την ασφαλιστική σύµβαση (άρθρο 10 § 1 Π∆ 237/86). Από το συνδυασµό 
των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η ως άνω ασφάλιση γίνεται για να καλύψει την 
αστική ευθύνη των ασφαλισµένων προσώπων έναντι των τρίτων που ζηµιώνονται και 
ότι τα πρόσωπα τα οποία ο νόµος θεωρεί τρίτους έχουν αξίωση αποζηµιώσεως κατά 
του ασφαλιστή, εφόσον όµως έναντι αυτών ο ασφαλισµένος έχει υποχρέωση 
αποζηµιώσεως, την οποία ακριβώς καλύπτει η σύµβαση ασφαλίσεως. Περαιτέρω, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 489/ 1976, όπως ισχύει και µετά την ως 
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άνω αντικατάσταση της, ο οδηγός του ασφαλισµένου ζηµιογόνου αυτοκινήτου, κάθε 
πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται µε την σύµβαση ασφαλίσεως, όπως και 
εκείνος που έχει καταρτίσει µε τον ασφαλιστή την ασφαλιστική σύµβαση, δεν 
θεωρούνται τρίτοι, κατά την έννοια του άρθρου 6 § 2 του ίδιου νόµου, όπως 
προαναφέρθηκε, ώστε και αυτών να καλύπτεται µε την ίδια σύµβαση, η ζηµία τους. 
Έτσι, δεν υπάρχει υποχρέωση της ασφαλίζουσας το αυτοκίνητο εταιρίας για 
αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση των συγγενών τους, όπως δεν θα υπήρχε 
υποχρέωση αποζηµιώσεως και σε περίπτωση τραυµατισµού τους. Οι συγγενείς δε 
τούτων θεωρούνται µεν "τρίτοι", µε αποτέλεσµα να έχουν ευθεία αξίωση κατά της 
ασφαλιστικής εταιρίας, αλλά για τη ζηµία που οι ίδιοι (συγγενείς) έχουν υποστεί και 
µόνο σε περίπτωση θανατώσεως αυτών συνεπεία του αυτοκινητικού ατυχήµατος, 
δικαιούται η οικογένεια τους, να αξιώσει από την ασφαλιστική εταιρεία χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης.  
- Η ασφαλιστική εταιρία έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του υπαιτίου οδηγού ή κατά 
των κληρονόµων του, σε περίπτωση αποβιώσεως του τελευταίου, οι οποίοι 
ευθύνονται διαιρετά ανάλογα µε το ποσοστό τους στην κληρονοµία, το δικαίωµα δε 
αναγωγής της ασφαλιστικής εταιρίας ασκείται µε αυτοτελή αγωγή µετά την καταβολή 
της αποζηµιώσεως στους ζηµιωθέντες ή µε παρεµπίπτουσα αγωγή, η οποία 
συνεκδικάζεται µε την κύρια αγωγή αποζηµιώσεως πριν από την καταβολή της 
αποζηµιώσεως, κατ' άρθρο 69 παρ. 1ε ΚΠολ∆. Η παρεµπίπτουσα αγωγή αφορά 
αξίωση της ασφαλιστικής εταιρίας υπό αίρεση και εποµένως πριν από την καταβολή 
της αποζηµιώσεως η ασφαλιστική εταιρία δεν έχει ληξιπρόθεσµη αξίωση κατά των 
παρεµπιπτόντως εναγοµένων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνον αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοσθεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε 
κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βασίµου 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 κ.λπ 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). Η παραβίαση κανόνα δικονοµικής διάταξης δεν δηµιουργεί 
λόγο αναιρέσεως από το αριθ.1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆.  
- Κατά δε 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 άρνησή του (ανεπαρκείς αιτιολογία), η όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 
559 αρ.19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς 
αιτιολογίας αφορά έλλειψη αναγόµενη αποκλειστικά στη διατύπωση του 
αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη συνδροµή ή µη γεγονότων που στη 
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συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα 
δικαίου, έτσι ώστε, από την ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεσή τους, να µην µπορεί να 
κριθεί αν η απόφαση στηρίζεται ή όχι νοµικώς. Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψή της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλοµένη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλοµένη και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ.2 ΚΠολ∆. Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων που 
είναι ανέλεγκτη (αρ.561 παρ.1 ΚΠολ∆) εφόσον το εξ αυτών συναγόµενο είναι σαφές.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 453, 483, 486,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 7,  
Π∆: 237/1986, άρθ. 6, 10, 
Νόµοι: 264/1991, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Επικουρικό Κεφάλαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1089 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση αυτοκινήτων. Επικουρικό Κεφάλαιο. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του αριθ. 19 παρ. 1 του Ν. 489/1976 το Επικουρικό Κεφάλαιο 
είναι υποχρεωµένο να καταβάλει, στα πρόσωπα που ζηµιώθηκαν, την οριζόµενη στην 
παρ. 2 του ίδιου άρθρου αποζηµίωση, λόγω θανάτωσης ή σωµατικών βλαβών ή 
υλικών ζηµιών από αυτοκινητικό ατύχηµα, στις αναφερόµενες στο άρθρο αυτό 
περιπτώσεις, µεταξύ των οποίων και όταν το ατύχηµα προήλθε από ανασφάλιστο 
αυτοκίνητο. Σε όλες τις περιπτώσεις ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου, το 
ζηµιωθέν πρόσωπο έχει ιδίαν αξίωση κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου (παράγραφος 
3 του ίδιου άρθρου 19) και το τελευταίο (Ε.Κ.), µε την καταβολή της αποζηµίωσης, 
υποκαθίσταται σε όλα τα εξ αιτίας του ατυχήµατος δικαιώµατα του ζηµιωθέντος, 
έναντι του υπόχρεου προς αποζηµίωση ή του ασφαλιστή, πλην της περιπτώσεως δ' 
(πτώχευση ασφαλιστή κλπ), κατά την οποία δεν υποκαθίσταται στα εν λόγω 
δικαιώµατα (παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου 19). Η ανωτέρω υποκατάσταση, έχει 
την έννοια της ex lege µεταβίβασης της απαίτησης αποζηµιώσεως στο Ε.Κ. Η 
µεταβίβαση αυτή, συνοδεύεται µε όλα τα κατά το χρόνο της µεταβίβασης 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της απαίτησης που µεταβιβάζεται. Ο υπόχρεος 
προς αποζηµίωση δικαιούται να αντιτάξει κατά του Ε.Κ. τις εντάσεις που θα 
µπορούσε να προβάλει αν ενήγετο όχι από το Ε.Κ. αλλά από τον παθόντα (ΑΠ 
64/2011). ∆ηλαδή ο υπόχρεος προς αποζηµίωση, όταν ενάγεται βάσει του 
µηχανισµού της υποκατάστασης από το Ε.Κ., δικαιούται να αντιτάξει κατ' αυτού την 
ένσταση συνυπαιτιότητας του παθόντα ή την ένσταση παραγραφής ή εάν, µέσω της 
υποκατάστασης το Ε.Κ. στρέφεται κατά του ιδιοκτήτη του ζηµιογόνου και 
ανασφαλίστου οχήµατος, ο τελευταίος δύναται να προβάλει κατά του Ε.Κ. την 
ένσταση περιορισµού της ευθύνης του, αν η βάση της κατ' αυτού αγωγής είναι ο 
ΝΓΠΝ/1911, αριθ. 4 αυτού, όταν δεν είναι κάτοχος ή οδηγός του ζηµιογόνου 
οχήµατος, όπως την ίδια ένσταση θα δικαιούταν να προβάλει κατά του παθόντα 
τρίτου, διότι µέσω του µηχανισµού υποκατάστασης απλώς µεταβάλλεται το πρόσωπο 
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του δανειστή. Περαιτέρω, από το νόµο δεν προκύπτει αναγκαίως ότι, για να 
λειτουργήσει η υποκατάσταση του αρθ. 19 παρ. 4 Ν. 489/1976, πρέπει οπωσδήποτε 
να έχει προηγηθεί δικαστική καταψηφιστική απόφαση. Είναι δυνατόν η καταβολή 
στον παθόντα από το Ε.Κ. να στηρίζεται σε εξώδικη συµφωνία ή συµβιβασµό, τον 
οποίον το Ε.Κ. να στηρίζεται σε εξώδικη συµφωνία ή συµβιβασµό, τον οποίον το ΕΚ 
συνάπτει όταν πείθεται για τη βασιµότητα της αξίωσης του παθόντα. Πάντως, 
υποκατάσταση δεν σηµαίνει ότι το Ε.Κ. δικαιούται να απαιτήσει από τον υπόχρεο 
παν ό,τι κατέβαλε στον δικαιούχο της αποζηµίωσης, διότι η υποκατάσταση εκτείνεται 
µέχρι το ποσό, το οποίο ο υπόχρεος ήταν υποχρεωµένος να καταβάλει στον δικαιούχο 
και σ' αυτό το ποσό (και µόνον) εξαντλείται η αξίωση του Ε.Κ. κατά του υποχρέου. 3. 
∆ηλαδή, η συµφωνία καθορισµού του ύψους της αποζηµίωσης ή ο συµβιβασµός 
µεταξύ Ε.Κ. και ζηµιωθέντος τρίτου δεν αντιτάσσεται κατά νόµο εναντίον του 
υπόχρεου σε αποζηµίωση, ο οποίος δικαιούται να αµφισβητήσει τη συµφωνία και το 
ύψος αυτής. Το ύψος του ποσού, το οποίο τελικά θα δικαιούται να απαιτήσει το Ε.Κ. 
από τον υπόχρεο θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσµα της µεταξύ αυτών δίκης, στα 
πλαίσια της οποίας όπως προαναφέρθηκε, ο εναγόµενος υπόχρεος δικαιούται να 
προβάλει κατά του Ε.Κ. όλες τις ενστάσεις, που δικαιούται να προβάλει κατά του 
Ε.Κ. όλες τις ενστάσεις, που δικαιούται να προβάλει και κατά του δικαιούχου της 
αποζηµίωσης και ι οποίες δεν προβλήθηκαν από το Ε.Κ. εναντίον εκείνου, είτε διότι 
το Ε.Κ. είχε παραλείψει να τις προβάλει στη µεταξύ τους δίκη (µεταξύ Ε.Κ. και 
δικαιούχου τρίτου), είτε διότι δεν προηγήθηκε δίκη µεταξύ τους, επειδή, µετά την 
άσκηση της κατά του Ε.Κ. αγωγής, το τελευταίο κατέβαλε στον δικαιούχο 
αποζηµίωση, κατόπιν συναφθέντος µεταξύ τους εξωδίκου συµβιβασµού. Εάν το Ε.Κ. 
καταβάλει στον ζηµιωθέντα τρίτο ποσό µεγαλύτερο, τότε διατηρεί αξίωση, για το επί 
πλέον ποσό, κατά του εισπράξαντος την αποζηµίωση τρίτου και όχι βεβαίως κατά του 
υποχρέου.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2011, σελίδα 95 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Επικουρικό Κεφάλαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 81 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αυτοκινητικό ατύχηµα. Επικουρικό Κεφάλαιο. Επαναφορά των πραγµάτων στην 
προτέρα κατάσταση. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 489/1976 ορίζεται ότι "συνίσταται µε το νόµο 
αυτό νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία "Επικουρικό κεφάλαιο 
ασφάλισης ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων" και συντετµηµένα "ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ" το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου 
Εµπορίου, εδρεύει στην Αθήνα και διέπεται από τις διατάξεις του νόµου αυτού". 
Κατά το επόµενο άρθρο 17 του ίδιου νόµου σκοπός του Επικουρικού Κεφαλαίου 
είναι η καταβολή ασφαλιστικής αποζηµίωσης για αστική ευθύνη από αυτοκινητικά 
ατυχήµατα κατά τα ειδικότερον οριζόµενα στο άρθρο 19". Περαιτέρω κατά το άρθρο 
19 του ίδιου νόµου "το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωµένο να καταβάλει στα 
πρόσωπα που ζηµιώθηκαν την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αποζηµίωση 
λόγω θανάτωσης, σωµατικών βλαβών ή υλικών ζηµιών από αυτοκινητικά ατυχήµατα 
όταν: α) αυτός που υπέχει ευθύνη παραµένει άγνωστος. Στην περίπτωση αυτή όµως 
δεν υπάρχει υποχρέωση αποζηµίωσης λόγω υλικών ζηµιών, β) το ατύχηµα προήλθε 
από αυτοκίνητο ως προς το οποίο δεν έχει εκπληρωθεί η κατά το άρθρο 2 υποχρέωση, 
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γ) το ατύχηµα προήλθε από αυτοκίνητο οδηγούµενο από πρόσωπο που προκάλεσε 
από πρόθεση το ατύχηµα, 4) ο ασφαλιστής πτώχευσε, η σε βάρος του εκτέλεση απέβη 
άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ένεκα 
παραβάσεως νόµου". Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων σαφώς προκύπτει 
ότι καθορίζονται περιοριστικά στο νόµο οι περιπτώσεις ευθύνης του Επικουρικού 
Κεφαλαίου, το οποίο υπό την ευρεία έννοια επιτελεί λειτουργία ασφαλιστή αστικής 
ευθύνης του ζηµιογόνου αυτοκινήτου που σκοπό έχει να καλύψει τα θύµατα των 
αυτοκινητικών ατυχηµάτων, όταν αυτά είτε δεν δύνανται εκ των πραγµάτων είτε µε 
δυσχέρεια δύνανται να ικανοποιηθούν από τον υπόχρεο σε αποζηµίωση. Στην υπό 
στοιχείο (α) περίπτωση η θεµελίωση ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου 
δικαιολογείται από τη µέριµνα της πολιτείας, όταν το ατύχηµα έχει σοβαρές 
συνέπειες (θανάτωση, σωµατικές κακώσεις) να καλύψει τα θύµατα, τα οποία άλλως 
δεν δύνανται να ικανοποιηθούν αφού οι υπόχρεοι παραµένουν άγνωστοι. Η ευθύνη 
αυτή του Επικουρικού Κεφαλαίου στην υπό στοιχείο (α) περίπτωση διατηρείται και 
στην περίπτωση που ένα ατύχηµα µε τις παραπάνω σοβαρές συνέπειες οφείλεται στη 
συγκλίνουσα υπαιτιότητα ή αιτιότητα δύο αυτοκινήτων, από τα οποία ο οδηγός του 
ενός είναι άγνωστος, ενώ, αντιθέτως, είναι γνωστός ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου, 
το οποίο δυνατό να είναι και ασφαλισµένο. Από το νόµο δεν δύναται να συναχθεί ότι 
αποκλείεται η ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου για µόνο το λόγο ότι είναι γνωστά 
τα ευθυνόµενα πρόσωπα του άλλου αυτοκινήτου. Τούτο προϋποθέτει σαφή 
νοµοθετική καθιέρωση αυστηρής επικουρικής ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου. 
Προς τούτο δεν αρκεί µόνο η ονοµασία του Οργανισµού ως Επικουρικού Κεφαλαίου. 
Ο Ν. 489/1976, δεν καθιερώνει τέτοια αυστηρή επικουρική ευθύνη του Επικουρικού 
Κεφαλαίου υπό την έννοια ότι τότε µόνο ευθύνεται τούτο, αν ο παθών δεν δύναται να 
ικανοποιηθεί από άλλον υπεύθυνο. Αντίθετη προς τη ρύθµιση της αυστηρής 
επικουρικότητας είναι η ρύθµιση του εδ. β' της παρ. 1 αρθ. 19 Ν. 489/1976, κατά την 
οποία µολονότι είναι γνωστά τα πρόσωπα του οδηγού, κατόχου και ιδιοκτήτη του 
ζηµιογόνου, πλην ανασφάλιστου αυτοκινήτου, παρόλα αυτά θεµελιώνεται κατά το 
νόµο ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου. Άλλωστε άποψη τυχόν αποκλεισµού της 
ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου στην άνω περίπτωση θα είχε ως αποτέλεσµα 
ολόκληρη η ευθύνη να επιρρίπτεται αποκλειστικά στον άλλο γνωστό υπεύθυνο του 
ατυχήµατος έστω και αν ο τελευταίος µόνο σε µικρό ποσοστό συνέβαλε στο ατύχηµα, 
ενώ το µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης θα βάρυνε τον άγνωστο οδηγό. Υπό την 
αντίθετη αυτή εκδοχή δεν θα µπορούσε να λειτουργήσει ο µηχανισµός της αναγωγής 
µεταξύ πλειόνων συνυποχρέων που καθιερώνεται από την ΑΚ 927, ώστε µέσω αυτής 
να κατανεµηθεί η ζηµία µεταξύ των πλειόνων υποχρέων. Εποµένως, όταν το ατύχηµα 
οφείλεται σε συντρέχουσα υπαιτιότητα αµφοτέρων των οδηγών, δηλαδή τόσο του 
οδηγού του άγνωστου, όσο και του γνωστού αυτοκινήτου, στην περίπτωση αυτή 
ευθύνεται εις ολόκληρον (αρθ. 926 ΑΚ), τόσο το Επικουρικό Κεφάλαιο (διότι 
υπάρχει υπαιτιότητα και του οδηγού του άγνωστου οχήµατος), όσο και ο ασφαλιστής 
του γνωστού αυτοκινήτου (ΑΠ 375/2001). Ο παθών τρίτος δικαιούται να εναγάγει 
και τους δύο (Επικουρικό Κεφάλαιο και ασφαλιστική εταιρεία) και εάν ικανοποιηθεί 
εξ ολοκλήρου είτε από τον ασφαλιστή είτε από το Επικουρικό Κεφάλαιο, θα δύναται 
στη συνέχεια ο καταβάλων και ικανοποιήσας τον παθόντα, να κινήσει τη διαδικασία 
της δίκης αναγωγής του άρθ. 927 ΑΚ, για κατανοµή µεταξύ τους της αποζηµίωσης, 
ανάλογα µε το ποσοστό της συµβολής, στην επέλευση του ατυχήµατος, του οδηγού 
του αγνώστου οχήµατος.  
- Όταν ορίζεται από το άρθρο 579 παρ. 1 ΚΠολ∆, ότι αν αναιρεθεί η απόφαση, οι 
διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που 
αναιρέθηκε, προδήλως εννοεί τους διαδίκους που µετέσχον στην αναιρετική δίκη 
µεταξύ των οποίων διεξάγεται κατά παραποµπή η νέα δίκη ενώπιον του Εφετείου. 
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∆εν περιλαµβάνονται και οι διάδικοι εκείνοι οι οποίοι δεν µετέσχον στην αναιρετική 
δίκη, έστω και αν µετέσχον στην εφετειακή δίκη στα πλαίσια άλλης 
συνεκδικασθείσης εφέσεως. Ως προς τους διαδίκους αυτούς υπάρχει δεδικασµένο από 
την τελεσίδικη απόφαση, η οποία µπορεί να έχει καταστεί και αµετάκλητη, γιατί 
παρήλθε η προς άσκηση αναιρέσεως προθεσµία του νόµου. Η µη επέκταση αυτή της 
αναιρέσεως και σε µη µετασχόντα στην αναιρετική δίκη διάδικο ισχύει και στην 
περίπτωση που ενώπιον του Εφετείου είχε ασκηθεί από τον ηττηθέντα εναγόµενο 
έφεση κατά της πρωτόδικης αποφάσεως και επίσης είχε ασκηθεί από τον νικήσαντα 
διάδικο (ενάγοντα) επικουρική έφεση κατά άλλου εναγοµένου για την περίπτωση που 
η έφεση του πρώτου εναγόµενου ήθελε γίνει δεκτή µε αποτέλεσµα την εντελή ως 
προς αυτόν απόρριψη της αγωγής. Αν η πρώτη παραπάνω έφεση γίνει κατ' ουσίαν 
δεκτή και απορριφθεί έναντι αυτού η αγωγή, αλλά γίνει δεκτή η επικουρική έφεση 
του ενάγοντος και κατά της εφετειακής αποφάσεως ασκήσει αναίρεση ο εφεσίβλητος 
ως προς τον οποίο έγινε δεκτή η επικουρική έφεση, η οποία γίνεται δεκτή και 
αναιρείται η απόφαση του Εφετείου, τα αποτελέσµατα της αναιρέσεως περιορίζονται 
µόνο µεταξύ των διαδίκων της αναιρετικής δίκης, µεταξύ των οποίων θα διεξαχθεί η 
νέα δίκη ενώπιον του Εφετείου. Η αναίρεση δεν επεκτείνεται και στο κεφάλαιο της 
εφετειακής αποφάσεως που αφορά τη γενόµενη δεκτή έφεση του πρώτου 
εναγοµένου. Αν το Εφετείο ως δικαστήριο της µετά την αναίρεση παραποµπής 
επεκτείνει την έρευνά του και διαλάβει στην απόφασή του δυσµενή διάταξη και για 
τον πρώτο εφεσίβλητο που δεν µετέσχε στην αναιρετική δίκη υποπίπτει στην 
πληµµέλεια του άρθ. 559 αρ. 18 ΚΠολ∆. Ο ενάγων µπορεί να προστατευθεί στην 
παραπάνω περίπτωση, εφόσον ασκήσει από την πλευρά του επικουρική αναίρεση 
πλήττοντας την εφετειακή απόφαση για την περίπτωση για την περίπτωση που ήθελε 
γίνει δεκτή η αναίρεση του αντιδίκου του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 926, 927,  
ΚΠολ∆: 579, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 16, 17, 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 376, σχολιασµός Ι. Ρόκας  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Επικουρικό Κεφάλαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 34 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αυτοκινητικό ατύχηµα. Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου. Υποχρεώσεις ΙΚΑ. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Γνωµοδοτήσεις. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 5 του N. 489/1976, όπως η τελευταία 
προστέθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 10 του N. 1595/85 και αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 5 παρ. 4 του Π∆ 264/91 και 25 παρ. 4 του ίδιου Νόµου (489/76), σαφώς 
συνάγεται, ότι στην περίπτωση κατά την οποία το Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνεται 
κατά την παρ. 1 του άρθρο 19 του ως άνω νόµου, σε αποζηµίωση προσώπων, που 
ζηµιώθηκαν λόγω θανάτωσης ή σωµατικών βλαβών ή υλικών ζηµιών από 
αυτοκινητικά ατυχήµατα, η έκταση της οφειλής του περιορίζεται σε ό,τι υπολείπεται, 
αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το ποσό και µόνον εκείνο, το οποίο υποχρεούται για 
την ίδια αιτία να καταβάλει ασφαλιστικό ταµείο ή άλλος συναφής οργανισµός 
κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς να έχει εφαρµογή στην περίπτωση αυτή η διάταξη του 
άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ. Η άποψη αυτή είναι σύµφωνη και προς το σκοπό του 
νεώτερου νοµοθέτη, ο οποίος, µε την παραπάνω ειδική διάταξη (άρθρο 19 παρ. 5), 
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θέλησε, την κάλυψη από το επικουρικό κεφάλαιο µόνο των ζηµιών και την αποφυγή 
στην περίπτωση αυτή ενδεχόµενου πλουτισµού του ζηµιωθέντος. Η διάταξη αυτή, 
όπως από αυτή αλλά και από το σκοπό της θεσπίσεως της προκύπτει, ως ειδική, 
εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση ευθύνης του επικουρικού κεφαλαίου, δηλαδή και 
στην περίπτωση ευθύνης του, λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρίας ή πτώχευσης, χωρίς να έχει σηµασία το γεγονός, ότι αρχικά 
είχε εναχθεί ο ασφαλιστής, του οποίου µεταγενεστέρως ανακλήθηκε η άδεια 
λειτουργίας, γιατί µετά την υπεισέλευση, στη θέση του ασφαλιστή, του επικουρικού 
κεφαλαίου, αυτός αντιµετωπίζεται ωσάν να εναγόταν τούτο από την αρχή και 
συνεπώς θα είχε τη δυνατότητα προβολής του ισχυρισµού από το άρθρο 19 παρ. 5 
του Ν. 489/1976. Έτσι, σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη, σε περίπτωση 
τραυµατισµού, λόγω αυτοκινητικού ατυχήµατος, προσώπου ασφαλισµένου στο ΙΚΑ, 
το οποίο κατά το Ν. 6298/1934 είναι οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης, οι παροχές 
του επιδόµατος ασθενείας ή σύνταξης αναπηρίας, που υποχρεούται το ΙΚΑ να 
καταβάλει στον ίδιο τον ασφαλισµένο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1846/1951, 
αφαιρούνται από τις αντίστοιχες αξιώσεις του δικαιούµενου αποζηµιώσεως 
προσώπου και έτσι ούτε το ζηµιωθέν από το ατύχηµα πρόσωπο, ούτε το ΙΚΑ, ούτε 
οποιοσδήποτε άλλος και ειδικότερα ο ασφαλισµένος σε ασφαλιστική εταιρία, της 
οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας και στη θέση της υπεισήλθε το επικουρικό 
κεφάλαιο νοµιµοποιείται να ζητήσει από το τελευταίο τα ποσά, που αντιστοιχούν σε 
ασφαλιστικές παροχές του ΙΚΑ, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού ταµείου 
κοινωνικής ασφάλισης προς τους ασφαλισµένους του, εξ αιτίας, αυτοκινητικού 
ατυχήµατος, µε περαιτέρω συνέπεια την πλήρη απαλλαγή του επικουρικού κεφαλαίου 
από την υποχρέωσή του, αν το θύµα καλύφθηκε για τη ζηµία του, από οργανισµό 
κοινωνικής ασφάλισης (ΑΠ 1229/2010, 389/2002). Εξάλλου η ανωτέρα διάταξη του 
άρθρου 19 παρ. 5 Ν. 489/1976 δεν αντίκειται στο Σύνταγµα και ειδικότερα στο άρθρο 
4 αυτού (ΑΠ 1229/2010).  
- Για να είναι ορισµένος ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος 
αναιρέσεως πρέπει µε σαφήνεια να αναφέρονται στο αναιρετήριο ο κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου και µάλιστα ενάριθµα που φέρεται ότι παραβιάσθηκε, καθώς και 
το νοµικό σφάλµα, δηλαδή που βρίσκεται η παραβίαση κατά την ερµηνεία ή 
εφαρµογή του κανόνα. ∆ιαφορετικά ο λόγος αναιρέσεως είναι αόριστος και 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος, χωρίς να είναι επιτρεπτή η συµπλήρωση των 
στοιχείων που λείπουν µε παραποµπή σε άλλο έγγραφο και σ' αυτή την 
προσβαλλοµένη απόφαση.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 339 και 395 του ΚΠολ∆ σαφώς προκύπτει ότι τα 
δικαστικά τεκµήρια, δηλαδή τα συµπεράσµατα που συνάγονται κατά τους κανόνες 
της λογικής και της ανθρώπινης εµπειρίας εκ γνωστών πραγµάτων περί αγνώστων, ο 
δικαστής µπορεί να τα συναγάγει από οπουδήποτε, ακόµη και από έγγραφα άκυρα ή 
παράτυπα, αρκεί να έχει επιτραπεί η δια µαρτύρων απόδειξη και να µην 
αµφισβητείται το γεγονός, που συνιστά τη βάση του τεκµηρίου. Στην περίπτωση αυτή 
δεν ιδρύεται παραδεκτός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθµ. 11 ΚΠολ∆. 
Εξάλλου, κατά µε τον άρθρο 339 ΚΠολ∆, αποδεικτικά µέσα είναι η οµολογία, η 
αυτοψία, η πραγµατογνωµοσύνη, τα έγγραφα, η εξέταση των διαδίκων, οι µάρτυρες, 
ο όρκος του διαδίκου και τα δικαστικά τεκµήρια, κατά δε το άρθρο 390 του ίδιου 
Κώδικα, γνωµοδοτήσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης σε 
ζητήµατα που αφορούν εκκρεµή δίκη, οι οποίες συντάχθηκαν ύστερα από αίτηση 
κάποιου διαδίκου και προσάγονται από αυτόν, εκτιµώνται ελεύθερα από το 
δικαστήριο. Από το συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι οι 
γνωµοδοτήσεις που αναφέρονται στη δεύτερη από αυτές, εφόσον συντάχθηκαν κατά 
τις νόµιµες προϋποθέσεις, δεν συνιστούν ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, αλλά έγγραφο, 
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που υποβάλλεται στην ίδια ρύθµιση και εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο, το 
οποίο δεν έχει υποχρέωση να το µνηµονεύσει ειδικά και κατ' αντιδιαστολή προς τα 
λοιπά έγγραφα και εν γένει προς τα άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι 
ελήφθησαν υπόψη προς σχηµατισµό της κρίσης του (ΟλΑΠ 111/81, 848/81). Για την 
ταυτότητα δε του λόγου, στην ίδια ρύθµιση υπόκεινται και οι γνωµοδοτήσεις των 
τεχνικών συµβούλων των διαδίκων, όταν συντάσσονται εγγράφως κατά το άρθρο 392 
παρ. 2 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 209/2001). 
- Από το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται 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. Αν από την 
προσβαλλόµενη απόφαση προκύπτει ότι ο ισχυρισµός εξετάσθηκε και απορρίφθηκε 
ως απαράδεκτος ή κατ' ουσίαν, ο λόγος απορρίπτεται ως αβάσιµος (ΟλΑΠ 12/1991).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 930, 
ΚΠολ∆: 339, 390, 392, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 19, 25, 
Νόµοι: 1595/1985, άρθ. 50, 
Π∆: 264/1991, άρθ. 5, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 978, σχολιασµός * ΕΕµπ∆ 2012, 
σελίδα 380 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Επικουρικό Κεφάλαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 858 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επικουρικό κεφάλαιο. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 25 παρ.4 του Ν. 489/1976, όπως κωδικοποιήθηκε µε 
το Π∆ 237/1986, "από την ηµεροµηνία που η ασφαλιστική επιχείρηση κηρύσσεται σε 
κατάσταση πτώχευσης ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της για παράβαση νόµου, 
το Επικουρικό Κεφάλαιο υπεισέρχεται αυτοδίκαια στο σύνολο των δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης που πηγάζουν από ασφαλιστικές 
συµβάσεις του κλάδου αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήµατα. Εκκρεµείς 
δίκες συνεχίζονται χωρίς άλλο από το επικουρικό Κεφάλαιο". Εξ άλλου, κατά την 
παράγ.4 του άρθρου 19 του αυτού, ως άνω, Νόµου, "το Επικουρικό Κεφάλαιο, µε την 
καταβολή της αποζηµίωσης, υποκαθίσταται σε όλα τα εξ αιτίας του ατυχήµατος 
δικαιώµατα του προσώπου που ζηµιώθηκε, έναντι του υπόχρεου προς αποζηµίωση ή 
του ασφαλιστή αυτού. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση δ' της παραγ. 1 (δηλαδή όταν ο 
ασφαλιστής πτώχευσε, ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η 
άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχειρήσεως ένεκα παραβάσεως του νόµου), το 
Επικουρικό Κεφάλαιο δεν υποκαθίσταται στα εξαιτίας του ατυχήµατος δικαιώµατα 
του προσώπου που ζηµιώθηκε έναντι του υπόχρεου για αποζηµίωση, υποκαθίσταται 
όµως στο, κατά το άρθρο 10 του Ν.∆. 400/1970 "Περί Ιδιωτικής Επιχείρησης 
Ασφάλισης", προνόµιο του ασφαλισµένου. Περαιτέρω, κατά την διάταξη του άρθρου 
19 παρ.1 του αυτού νόµου, "το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωµένο να 
καταβάλει στα πρόσωπα που ζηµιώθηκαν την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 
αυτού αποζηµίωση λόγω θανάτωσης, σωµατικών βλαβών ή υλικών ζηµιών από 
αυτοκινητιστικά ατυχήµατα, όταν: α)... β)... γ)... δ) ο ασφαλιστής πτώχευσε, ή η σε 
βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής 
επιχείρησης ένεκα παραβάσεως νόµου". Από τον συνδυασµό των ανωτέρω 
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διατάξεων, συνάγεται, ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο αποτελεί Οργανισµό, που 
προεχόντως ιδρύθηκε από τον νόµο χάριν του ζηµιωθέντος τρίτου, στις 
προβλεπόµενες από τον νόµο περιπτώσεις, στις οποίες οι αξιώσεις του παθόντος δεν 
είναι αρκούντως εξασφαλισµένες στην ικανοποίησή των κατά του υπόχρεου ή 
υπευθύνου για το ατύχηµα. Τούτο καταφαίνεται από τον µηχανισµό της 
υποκαταστάσεως, που καθιερώνεται από την διάταξη της παραγ. 4 του άρθρου 19 του 
Ν. 489/1976, µέσω του οποίου το Επικουρικό Κεφάλαιο µετακυλύει την υποχρέωση 
προς αποζηµίωση στον υπόχρεο για το ατύχηµα. Τέτοια, όµως, δυνατότητα, κατ' 
εξαίρεση, δεν ισχύει, όταν το ζηµιογόνο αυτοκίνητο ήταν πράγµατι ασφαλισµένο, 
αλλά ο ασφαλιστής επτώχευσε, ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή 
ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχειρήσεως. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση, αν το Επικουρικό Κεφάλαιο ικανοποιήσει τον παθόντα, δεν έχει 
δικαίωµα υποκαταστάσεως κατά του ασφαλισµένου κυρίου, κατόχου ή οδηγού του 
ζηµιογόνου αυτοκινήτου. Εξ άλλου, στην περίπτωση αυτή, αν ο παθών τρίτος 
επιδιώξει και επιτύχει την ικανοποίησή του από τον κύριο του αυτοκινήτου, ο 
ασφαλιστής του οποίου εµπίπτει σε µία από τις περιπτώσεις του εδαφίου δ της 
παραγ.1 του άρθρου 19 του Ν. 489/1976, ο κύριος του ζηµιογόνου αυτοκινήτου, θα 
δύναται να αναζητήσει το καταβληθέν στον τρίτο ποσό, από το Επικουρικό 
Κεφάλαιο, το οποίο κατά νόµο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις 
του ασφαλιστού, όπως θα εδικαιούτο να πράξει το ίδιο, υλοποιώντας µε τον τρόπο 
αυτό την αξίωση ελευθερώσεως κατά του ασφαλιστού του (ΑΠ 1258/2001).  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αρ.1 του ΚΠολ∆, µε την οποία κατ' 
άρθρο 560, ελέγχονται αναιρετικώς και οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων και οι κατ' 
έφεση αποφάσεις των Πρωτοδικείων, ο κανόνας ουσιαστικού δικαίου παραβιάζεται 
είτε µε ψευδή ερµηνεία, η οποία υπάρχει όταν αποδίδεται στον κανόνα έννοια 
διαφορετική από την αληθινή, είτε µε µη ορθή εφαρµογή, η οποία εκδηλώνεται, όταν 
εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή όταν 
δεν εφαρµόζεται, ενώ έπρεπε, ή όταν εφαρµόζεται εσφαλµένως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Ν∆: 400/1970, άρθ. 10, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 19, 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 979 
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Παραγραφή - Πλαγιαστική αγωγή κατά ασφαλιστή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2143 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαίτηση κατά Ασφαλιστικής εταιρείας. Παραγραφή. Επικουρικό Κεφάλαιο. 
- Με το άρθρο 7 Ν. 3557/14-5-2007 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 10 Π∆ 
237/1986, µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 και η διετής παραγραφή της 
αξίωσης του ζηµιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή έγινε πενταετής. Έτσι, το 
άρθρο 10 του Ν 489/1976 ορίζει πλέον ότι «1. Το πρόσωπο που ζηµιώθηκε έχει από 
την ασφαλιστική σύµβαση και µέχρι το ποσό αυτής ιδία αξίωση κατά του ασφαλιστή. 
2. Η αξίωση αυτή παραγράφεται µετά πάροδο πέντε ετών από την ηµέρα του 
ατυχήµατος, επιφυλασσοµένων των κειµένων διατάξεων για την αναστολή και 
διακοπή της παραγραφής». Ο νέος νόµος (3557/2007), που εισήγαγε την πενταετή 
παραγραφή, δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την 14-5-2007, οπότε και άρχισε να ισχύει. Το 
νέο δίκαιο δεν περιέχει ειδική ρύθµιση ή µεταβατικές διατάξεις. Ωστόσο, σύµφωνα 
µε την παγίως δεκτή γενική αρχή του διαχρονικού δικαίου ερειδοµένη στο άρθρο 18 
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παρ. 1 του ΕισΝΑΚ, όταν η παραγραφή έχει αρχίσει υπό το παλαιό δίκαιο και δεν 
έχει συµπληρωθεί κατά την έναρξη εφαρµογής του νέου δικαίου που επιµηκύνει την 
παραγραφή, τότε η τελευταία συνεχίζεται υπό το νέο δίκαιο και συµπληρώνεται κατά 
τους ορισµούς του νέου δικαίου. Πρόκειται για επιτρεπόµενη µη γνήσια αναδροµή 
(Κρητικός, Αποζηµίωση από Αυτοκινητικά Ατυχήµατα, εκδ. 2008, σελ. 714 - 715, 
ΑΠ 1120/ 204 ΤΝΠ∆ΣΑ, ΑΠ 258/2002 Ελ∆νη 2003, 189, ΑΠ 1061/2001 Ελ∆νη 
2003, 498). Από τη διάταξη του άρθρου 18 ΕισΝΑΚ ορίζονται τα ακόλουθα: «Οι 
διατάξεις του ΑΚ για την παραγραφή εφαρµόζονται και στις αξιώσεις που έχουν 
γεννηθεί, αλλά δεν έχουν ακόµη παραγραφεί κατά την εισαγωγή του. Η έναρξη όµως, 
η αναστολή και η διακοπή της παραγραφής κρίνεται, ως προς τον πριν από την 
εισαγωγή του Κώδικα χρόνο, σύµφωνα µε το δίκαιο που ισχύει έως τώρα». Η βασική 
διαπίστωση που προκύπτει από την αµέσως ανωτέρω εκτεθείσα διάταξη είναι ότι η 
διετής παραγραφή της αξιώσεως του παθόντος που άρχισε να τρέχει πριν από την 
έναρξη ισχύος του Ν. 3557/2007 (14-5-2007) ενόσω δεν είχε ακόµη συµπληρωθεί 
κατά την τελευταία αυτή ηµεροµηνία, εφεξής καθίσταται πενταετής στο σύνολό της. 
Η παραγραφή αυτή ισχύει και για την αξίωση κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου (βλ. 
ΑΠ 988/2003 Ε∆ικΙΑ 2004, 21, ΑΠ 828/2005 Ελ∆νη 2006.106).  
∆ιατάξεις: 
ΕισΝΑΚ: 18, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 10, 
Νόµοι: 3557/2007, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
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 
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και κατ' αναλογίαν. Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, η αγωγή κατά το µέρος που 
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 
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φέρει ο ασφαλιστής. Τέλος τέτοιος επιτρεπόµενες ουσιώδης όρος τυγχάνει κατά το 
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, 
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παρατηρείται σχετικά, σε ορισµένους κλάδους του εµπορίου, των µεταφορών και των 
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 
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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, 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 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 
106, σχολιασµός Α. ∆. Μ.  
 
Βιοµηχανική Ιδιοκτησία - Σήµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 571 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Χρήση ή παραποίηση σήµατος. Αθέµιτος ανταγωνισµός. Νέοι πραγµατικοί 
ισχυρισµοί στην κατ΄ έφεση δίκη. 
- Κατά το άρθρο 26 παρ.1 εδ. ΑΝ 2239/1994 "περί σηµάτων" όποιος χρησιµοποιεί ή 
παραποιεί ή αποµιµείται σήµα που ανήκει σε άλλον µπορεί να εναχθεί επί παραλείψει 
ή αποζηµιώσει ή και για αµφότερα. Περαιτέρω κατά το άρθρο 20 παρ.1 του ίδιου 
νόµου, το δικαίωµα που παρέχει το σήµα στο δικαιούχο του δεν παρεµποδίζει τρίτους 
να χρησιµοποιούν στις συναλλαγές το όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνσή τους, 
ως και 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, ιδίως δε 
όταν πρόκειται για εξαρτήµατα ή ανταλλακτικά (εδ.α). 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 (εδ.β). Με τις ανωτέρω διατάξεις του 
άρθρου 20 παρ.1 Ν. 2239/1994 ρυθµίζεται η ειδική περίπτωση της συγκρούσεως 
σήµατος που αποτελείται από όνοµα ή προσδιοριστικές δηλώσεις εµπορεύµατος προς 
παρεµφερές όνοµα ή παρεµφερείς δηλώσεις τις οποίες χρησιµοποιεί άλλος 
ανταγωνιστής. Η δε σύγρκουση αυτή αίρεται µε τον περιορισµό των από το πρώτο 
σήµα απορρεουσών εξουσιών υπέρ των άλλων ανταγωνιστών και της ολότητας. 
∆ηλαδή µε την κατάθεση του πρώτου σήµατος δεν εµποδίζεται άλλος να 
χρησιµοποιήσει το όνοµα, την επωνυµία, τη διεύθυνσή του κ.λπ., αν η χρησιµοποίηση 
αυτή δεν γίνεται "εν είδει σήµατος" (ΑΠ 330/2007).  
- Κατά µεν το άρθρο 39 Ν. 2239/1994 "περί σηµάτων" η ισχύς του νόµου αυτού 
αρχίζει 45 ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (που 
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έλαβε χώρα στις 16-9-1994), ήτοι από την 1-11-1994, κατά δε τα άρθρα 36 παρ.1 και 
38 παρ.4 του ίδιου νόµου από της κατά το άρθρο του 39 ισχύος αυτού καταργήθηκε ο 
προϊσχύων ΑΝ 1998/1939 (ΑΠ 606/2005, ΑΠ1483/2004), συνεπώς και οι αντίστοιχες 
προς τα άρθρα 26 και 20 Ν. 2239/1994 διατάξεις των άρθρων 24 παρ.1 και 18 
α.ν.1998/1939, µε την πρώτη από τις οποίες οριζόταν ότι "όστις χρησιµοποιεί ή 
παραποιεί ή αποµιµείται σήµα ανήκον εις άλλον δύναται να εναχθή επί παραλείψει ή 
αποζηµιώσει ή και δι' αµφότερα" και µε τη δεύτερη "δια της καταθέσεως του σήµατος 
δεν εµποδίζεται άλλος, όπως χρησιµοποιή το όνοµα, την επωνυµίαν, την κατοικίαν 
αυτού, ως και δηλώσεις περί του είδους, του χρόνου και του τόπου παραγωγής, περί 
της ποιότητος, του προορισµού, της τιµής ή του βάρους προϊόντος τινός ή 
εµπορεύµατος οµοειδούς, εφ' όσον η χρησιµοποίησις αυτών δεν γίνεται εν είδει 
σήµατος". Και ναι µεν από την τελευταία αυτή διάταξη (του άρθρου 18 ΑΝ 
1998/1939) συνάγεται ότι δύναται τρίτος να χρησιµοποιεί όµοιο ή παρεµφερές όνοµα 
ή την επωνυµία του εν είδει σήµατος επί µη οµοειδών προϊόντων, η εφαρµογή όµως 
της διατάξεως αυτής περιορίζεται µόνο στις ατοµικές επωνυµίες, από δε τις εταιρικές 
µόνο σε εκείνες οι οποίες σχηµατίζονται από αστικό όνοµα. Ειδικότερα από τη 
στάθµιση των συµφερόντων συνάγεται ότι µόνο στις προσωπικές επωνυµίες υπάρχει 
ανάγκη αποκλίσεως από την αρχή της προτεραιότητας, ενόψει του 
δεδικαιολογηµένου συµφέροντος του φορέα του ιδίου ονόµατος να χρησιµοποιεί 
τούτο στις συναλλαγές παρά την ύπαρξη προγενέστερου παρεµφερούς σήµατος.  
- Κατά µεν το άρθρο 1 Ν.146/1914 περί αθεµίτου ανταγωνισµού "Απαγορεύεται κατά 
τας εµπορικάς, βιοµηχανικάς ή γεωργικάς συναλλαγάς πάσα προς τον σκοπόν 
ανταγωνισµού γινοµένη πράξις, αντικειµένη εις τα χρηστά ήθη. Ο παραβάτης δύναται 
να εναχθή προς παράλειψιν και προς ανόρθωσιν της προσγενοµένης ζηµίας" κατά δε 
το άρθρο 13 παρ.1 του ίδιου νόµου "Όστις κατά τας συναλλαγάς ποιείται χρήσιν 
ονόµατός τινος, εµπορικής επωνυµίας ή ιδιαιτέρου διακριτικού γνωρίσµατος 
καταστήµατος ή βιοµηχανικής επιχειρήσεως ή εντύπου τινός κατά τρόπον δυνάµενον 
να προκαλέση σύγχυσιν µε το όνοµα, την εµπορικήν επωνυµίαν ή το ιδιαίτερον 
διακριτικόν γνώρισµα άτινα έτερος νοµίµως µεταχειρίζεται, δύναται να υποχρεωθή 
υπό του τελευταίου εις παράλειψιν της χρήσεως. Υποχρεούται δε προς τούτοις 
απέναντι του ζηµιωθέντος εις ανόρθωσιν της προσγενοµένης ζηµίας εάν εγνώριζεν ή 
ώφειλε να γνωρίζη ότι δια της καταχρήσεως ταύτης ηδύνατο να προκληθή σύγχυσις". 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι: α) για την εφαρµογή του άρθρου 1 απαιτείται 
η πράξη αφενός να έγινε προς το σκοπό ανταγωνισµού και αφετέρου να αντίκειται 
στα χρηστά ήθη, ως κριτήριο των οποίων χρησιµεύουν οι ιδέες του µέσου κοινωνικού 
ανθρώπου που κατά τη γενική αντίληψη σκέπτεται µε χρηστότητα και φρόνηση, β) 
για την ύπαρξη αθέµιτου ανταγωνισµού µε τη χρήση ξένου διακριτικού γνωρίσµατος 
απαιτείται δυνατότητα να προκληθεί σύγχυση, χωρίς την οποία αθέµιτος 
ανταγωνισµός δεν υπάρχει και γ) για να γεννηθεί υποχρέωση για αποζηµίωση (και 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης) πρέπει εκείνος που χρησιµοποιεί το 
όνοµα, την εµπορική επωνυµία ή το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισµα τα οποία άλλος 
µεταχειρίζεται νόµιµα, να γνώριζε ή να όφειλε να γνωρίζει ότι µε τη χρήση αυτή 
µπορούσε να προκληθεί σύγχυση.  
- Κατά το άρθρο 527 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτη η προβολή στην κατ' έφεση δίκη 
πραγµατικών ισχυρισµών που δεν προτάθηκαν στην πρωτόδικη δίκη, εκτός αν: 1) 
προτείνονται από τον εφεσίβλητο ως υπεράσπιση κατά της εφέσεως, 2) γεννήθηκαν 
µετά την τελευταία συζήτηση στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, 3) συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 269 του ίδιου κώδικα, δηλαδή: α) αν το δικαστήριο κρίνει 
ότι δεν προβλήθηκαν εγκαίρως από δικαιολογηµένη αιτία, β) αν προέκυψαν για 
πρώτη φορά µεταγενέστερα, γ) αν αποδεικνύονται µε δικαστική οµολογία του 
αντιδίκου και δ) αν αποδεικνύονται εγγράφως και το δικαστήριο κρίνει ότι ο διάδικος 
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δεν γνώριζε ούτε µπορούσε να είχε πληροφορηθεί εγκαίρως την ύπαρξη των 
εγγράφων. Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι το εφετείο δεν 
µπορεί να λάβει υπόψη αυτοτελή πραγµατικό ισχυρισµό παρά µόνο αν προτάθηκε 
παραδεκτώς στον πρώτο βαθµό και επαναφέρεται νοµίµως κατά τη διάταξη του 
άρθρου 240 ΚΠολ∆ ή αν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις των άρθρων 527 
και 269 ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1, 13, 14, 
Νόµοι: 1998/1939, άρθ. 24,  
Νόµοι: 2239/1994, άρθ. 1, 2, 6, 8, 14, 15, 17, 18, 21, 26, 31, 33, 39, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2011, σελίδα 715 * ΕπισκΕ∆ 2011, σελίδα 
927, σχολιασµός Κωνσντίνος Παµπούκης * ∆ΕΕ 2011, σελίδα 1232 * ΧρΙ∆ 2012, 
σελίδα 58 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1053 
 
∆ίκαιο Μεταφορών - Αεροπορική Μεταφορά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 970 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αεροπορική µεταφορά. Περιορισµός της ευθύνης του αεροπορικού µεταφορέα. 
Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 
- Στις 2.5.1999 υπογράφηκε η Σύµβαση του Μόντρεαλ µε σκοπό, αφενός µεν τον 
εκσυγχρονισµό και την κωδικοποίηση της από 19.1.1930 Συµβάσεως της Βαρσοβίας 
«περί ενοποιήσεως διατάξεων σχετικών προς τας διεθνείς µεταφοράς», που κυρώθηκε 
µε τον ΑΝ 596/1937. όπως τροποποιήθηκε µε το από 28.9.1955 πρωτόκολλο της 
Χάγης, που κυρώθηκε µε το Ν∆ 4395/1964, και συµπληρώθηκε µε την από 18.9.1961 
σύµβαση της Εουαδαλαχάρας, που κυρώθηκε µε το Ν∆ 766/1971, η οποία (Σύµβαση 
της Βαρσοβίας) εφαρµόζεται σε κάθε διεθνή µεταφορά προσώπων, Ε£µπ∆2012 
Εµπορικές Συµβάσεις αποσκευών ή εµπορευµάτων που γίνεται µε αεροπλάνο αντί 
αµοιβής, αφετέρου δε την εξασφάλιση της προστασίας των συµφερόντων των 
καταναλωτών και της δίκαιης αποζηµίωσης µε βάση την αρχή της επανόρθωσης. 
- Κατά το αρ. 53 παρ. 6 της σύµβασης Μόντρεαλ, αυτή τίθεται σε ισχύ την εξηκοστή 
ηµέρα από την ηµεροµηνία κατάθεσης της τριακοστής πράξης επικύρωσης, 
αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης στον θεµατοφύλακα µεταξύ των κρατών που 
έχουν καταθέσει την εν λόγω πράξη. Ο όρος αυτός της Σύµβασης εκπληρώθηκε κι 
έτσι τέθηκε αυτή διεθνώς σε ισχύ την 4.11.2003. Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύµβαση 
Μόντρεαλ µε τον Ν. 3006/2002 και, εποµένως, από την 4.11.2003 η Σύµβαση 
εφαρµόζεται και στη χώρα µας. Η θέση όµως σε εφαρµογή της Σύµβασης Μόντρεαλ 
δεν σηµαίνει την παύση εφαρµογής της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Βαρσοβίας και των 
τροποποιητικών αυτής Συµβάσεων και Πρωτοκόλλων. Εποµένως, σήµερα, στις 
διεθνείς αεροπορικές µεταφορές µπορεί να εφαρµόζεται τόσο η Σύµβαση Μόντρεαλ 
όσο και η Σύµβαση της Βαρσοβίας, αναλόγως του ποια ∆ιεθνή Σύµβαση έχουν 
κυρώσει τα κράτη µεταξύ των οποίων πραγµατοποιείται η µεταφορά. Έτσι, αν οι 
χώρες στις οποίες αφορά η µεταφορά έχουν κυρώσει µόνο τη Σύµβαση Μόντρεαλ ή 
τόσο τη Σύµβαση της Βαρσοβίας όσο και τη Σύµβαση Μόντρεαλ, θα εφαρµόζεται η 
τελευταία, η εφαρµογή της οποίας υπερισχύει (βλ. σχετικά Ν. Παπαχρονόπουλο, Η 
αστική ευθύνη του διεθνούς αεροπορικού µεταφορέα µετά τη Σύµβαση Μόντρεαλ 
1999, εις ΕΕµπ∆ ΝΣΤ 154 επ.). 
Σηµειώνεται ότι οι ρυθµίσεις της Σύµβασης Μόντρεαλ δεν αφίστανται κατά βάση των 
ρυθµίσεων της Σύµβασης της Βαρσοβίας. Έτσι, κατά το αρ. 1 της Σύµβασης 
Μόντρεαλ, η σύµβαση αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις επί πληρωµή διεθνείς 
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αεροπορικές µεταφορές επιβατών, αποσκευών και φορτίου. Ο όρος «διεθνής 
µεταφορά», για τους σκοπούς της σύµβασης αυτής, σηµαίνει οιαδήποτε µεταφορά 
στην οποία, µε βάση τη συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, ο τόπος 
αναχώρησης και ο τόπος προορισµού, ανεξαρτήτως αν υπάρχει ή όχι διακοπή της 
µεταφοράς ή µεταφόρτωση, βρίσκονται είτε εντός των εδαφών δύο συµβαλλοµένων 
κρατών, είτε εντός του εδάφους ενός και µόνο συµβαλλόµενου κράτους, εφόσον έχει 
συµφωνηθεί ο τόπος ενδιάµεσου σταθµού εντός του εδάφους άλλου κράτους, ακόµη 
και όταν το κράτος αυτό δεν είναι συµβαλλόµενο κράτος. Η µεταφορά που εκτελείται 
από διαδοχική σειρά αεροµεταφορέων θεωρείται αδιαίρετη µεταφορά, εφόσον τα 
συµβαλλόµενα µέρη την εκλαµβάνουν ως µία και µόνη δραστηριότητα (βλ. ΕφΘεσ 
1199/2009, ΤΝΠ Νόµος). Κατά τη διάταξη του αρ. 17 παρ. 2 της ως άνω Σύµβασης 
«Ο µεταφορέας είναι υπεύθυνος για την ζηµία που προκληθεί σε περίπτωση 
καταστροφής ή απώλειας ή βλάβης αποσκευών που είχαν περάσει από σχετικό έλεγχο 
υπό τον µόνο όρο ότι το συµβάν που προκάλεσε την καταστροφή, την απώλεια ή την 
βλάβη σηµειώθηκε επί του αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια οιασδήποτε περιόδου 
κατά την οποία οι ελεγχθείσες αποσκευές ήταν υπό την ευθύνη του µεταφορέα. 
Ωστόσο, ο µεταφορέας δεν είναι υπεύθυνος εάν και εφόσον η ζηµία προκλήθηκε 
εξαιτίας ελαττώµατος της ποιότητας ή ατέλειας της αποσκευής...». Κατά τις διατάξεις 
του αρ. 22 παρ. 1, 2 της ίδιας ανωτέρω Σύµβασης «1. Σε περίπτωση ζηµίας που 
προκληθεί λόγω καθυστέρησης, όπως αυτή προδιαγράφεται στο αρ. 19 για τη 
µεταφορά προσώπων, η ευθύνη του µεταφορέα για κάθε επιβάτη περιορίζεται στα 
4.150 Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα. 2. Όσον αφορά τη µεταφορά αποσκευών, η 
ευθύνη του µεταφορέα σε περίπαυση καταστροφής, απώλειας, βλάβης ή 
καθυστέρησης τους περιορίζεται στα 1.000 Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα για κάθε 
επιβάτη, εκτός εάν ο επιβάτης, κατά την παράδοση των ελεγµένων αποσκευών στο 
µεταφορέα, υποβάλει ειδική δήλωση ασφαλιστικού συµφέροντος για την παράδοση 
της αποσκευής στον τόπο προορισµού και εφόσον έχει καταβάλει συµπληρωµατικό 
ποσό, όπως το απαιτεί η περίπτωση. Τότε. ο µεταφορέας ευθύνεται για την καταβολή 
ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει το δηλωθέν ποσό, εκτός εάν αποδείξει ότι το ποσό 
είναι µεγαλύτερο από το πραγµατικό ασφαλιστικό συµφέρον του επιβάτη για την 
παράδοση της αποσκευής στον τόπο προορισµού», ενώ στην παρ. 5 του ανωτέρω αρ. 
22 ορίζεται ότι «Οι ανωτέρω διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου δεν εφαρµόζονται, αν αποδειχθεί ότι η ζηµία οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη που έγινε µε πρόθεση την πρόκληση ζηµίας η από αµέλεια ή από βαρεία 
αµέλεια του µεταφορέα, των ευρισκοµένων στην υπηρεσία του ή των πρακτόρων του, 
υπό τον όρο ότι στην περίπτωση τέτοιας πράξης ή παράλειψης οι ευρισκόµενοι στην 
υπηρεσία του ή οι πράκτορες του µεταφορέα ενεργούν εντός του πλαισίου της σχέσης 
εργασίας τους». Επίσης, κατά τη διάταξη του αρ. 23 της ανωτέρω σύµβασης, «τα 
ποσά που είναι εκφρασµένα σε Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα στην παρούσα 
σύµβαση θεωρούνται ότι αναφέρονται στα Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα, όπως 
αυτά ορίζονται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Η µετατροπή των ποσών σε 
εθνικά νοµίσµατα, στην περίπτωση δικαστικών διαδικασιών, πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε την αξία των νοµισµάτων αυτών σε Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα 
κατά την ηµεροµηνία της εκδίκασης. Η αξία ενός εθνικού νοµίσµατος, σε Ειδικά 
Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα, ενός συµβαλλόµενου κράτους το οποίο είναι µέλος του 
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο αποτίµησης 
που εφαρµόζει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, κατά την ηµεροµηνία εκδίκασης, για 
τις εργασίες του και τις συναλλαγές του...». 
Από τις προµνησθείσες διατάξεις της Συµβάσεως του Μόντρεαλ προκύπτει ότι αυτές 
ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι επιβάτες που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν 
ζηµία λόγω πράξης ή παράλειψη που έγινε µε πρόθεση την πρόκληση ζηµίας η από 
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αµέλεια ή από βαρεία αµέλεια του µεταφορέα, των ευρισκοµένων στην υπηρεσία του 
ή των πρακτόρων του. µπορούν να ασκήσουν αγωγές αποζηµίωσης κατά των 
αεροµεταφορέων. Οι διατάξεις αυτές θέτουν ως όριο της ευθύνης του µεταφορέα τα 
εκεί αναφερόµενα ποσά κατά περίπτωση. Το ζήτηµα εάν αποζηµίωνεται µόνο η 
περιουσιακή ζηµία ή εάν αποζηµιώνεται και η ηθική βλάβη αφήνεται στα ουσιαστικά 
δίκαια των συµβαλλόµενων κρατών (βλ. ανάλογα για τη Σύµβαση της Βαρσοβίας. 
ΑΠ 1369/2007, ΑΠ 39/2006 δηµοσίευση Νόµος, ΕφΘεσ 1199/2009 ό.π.).� Έτσι, 
κατά το ελληνικό δίκαιο, εκτός από την περιουσιακή ζηµία, την οποία υπέστη ο 
επιβάτης λόγω αθέτησης της υποχρέωσης εκ µέρους του µεταφορέα και η οποία 
αποκαθίσταται µπορεί να οφείλεται και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 
εφόσον η αθέτηση αποτελεί και αδικοπραξία (αρ. 932 ΑΚ). Από τα αρ. 914 και 932 
ΑΚ συνάγεται ότι για τη γέννηση ευθύνης προς αποζηµίωση ή χρηµατική 
ικανοποίηση από αδικοπραξία πρέπει να υπάρχει: α) συµπεριφορά παράνοµη και 
υπαίτια, β) επέλευση ζηµίας και γ) αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της παράνοµης και 
υπαίτιας συµπεριφοράς του ενός και της ζηµίας του άλλου. Παράνοµη είναι η 
συµπεριφορά που επάγεται προσβολή στα δικαιώµατα ή συµφέροντα του άλλου που 
προστατεύονται από το νόµο. Η παράνοµη συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας 
µπορεί να συνίσταται σε θετική πράξη ή σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία 
περίπτωση υπήρχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προφυλάξεως του προσβληθέντος 
δικαιώµατος ή συµφέροντος µε επιχείρηση της θετικής πράξεως που παραλείφθηκε 
προς αποτροπή του ζηµιογόνου αποτελέσµατος. Τέτοια περίπτωση συντρέχει από το 
νόµο ή από σύµβαση, οπότε µπορεί να συρρέουν αδικοπρακτική και δικαιοπρακτική 
ευθύνη (βλ. ΑΠ 39/2006). 
- Κατά το αρ. 20 του Ν. 3006/2002, «εάν ο µεταφορέας αποδείξει ότι η ζηµία 
προκλήθηκε ή συνετέλεσε αµέλεια ή άλλη εσφαλµένη πράξη ή παράλειψη του 
προσώπου που ζητεί αποζηµίωση ή του προσώπου από το οποίο απορρέουν τα 
δικαιώµατα αυτού, ο µεταφορέας απαλλάσσεται πλήρως ή εν µέρει από την ευθύνη 
του έναντι του αιτούντος την αποζηµίωση, εφόσον η αµέλεια ή η εσφαλµένη πράξη ή 
η παράλειψη προκάλεσαν τη ζηµία ή συνετέλεσαν σε αυτήν...».  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 932, 
∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 34 
 
∆ίκαιο Μεταφορών - Θαλάσσια Μεταφορά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 554 
Έτος: 2011 
- Στην αµιγή (µονότροπη) διεθνή θαλάσσια υπό φορτωτική µεταφορά έχει εφαρµογή 
η ∆ιεθνής Σύµβαση των Βρυξελλών της 25.8.1924, δηλαδή οι Κανόνες Χάγης - 
Βίσµπυ, οι οποίοι και ρυθµίζουν την ευθύνη του (θαλάσσιου) µεταφορά από τη 
φόρτωση του πλοίου ως την εκφόρτωση του. Επί συνδυασµένης (σύνθετης), όµως, 
(διεθνούς) µεταφοράς, η οποία διενεργείται µε περισσότερα από ένα, διαφορετικού 
τύπου, µεταφορικά µέσα, αλλά υπό µία -καταλαµβάνουσα την όλη µεταφορά, από 
την παραλαβή µέχρι την παράδοση του εµπορεύµατος στον παραλήπτη-ενιαία 
σύµβαση (και συνήθως µε ενιαία φορτωτική), µε εκφόρτωση και µεταφόρτωση του 
εµπορεύµατος, η ευθύνη του µεταφορέα δεν ρυθµίζεται ενιαίως, αλλά καθορίζεται 
βάσει του νοµικού καθεστώτος που διέπει κάθε σκέλος της µεταφοράς, στο οποίο 
επήλθε η ζηµία. Έτσι, αν αυτή (ζηµία) επήλθε κατά το θαλάσσιο σκέλος της 
(µεταφοράς), θα εφαρµοσθούν οι ως άνω Κανόνες Χάγης - Βίσµπυ, ενώ αν επήλθε 
κατά το χερσαίο, οι διατάξεις της CMR (∆Σ της Γενεύης 1956 «επί του Συµβολαίου 
διά τη διεθνή µεταφοράν εµπορεύµατος οδικώς» - ΚΝ. 559/1977), σύµφωνα µε τη 
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µέθοδο «κατακερµατισµού της ευθύνης», την οποία και το παρόν ∆ικαστήριο 
ακολουθεί (βλ. Χ. Χρυσάνθη, Η ευθύνη στη συνδυασµένη και µικτή µεταφορά 
εµπορευµάτων, ΕΝ∆ 37, 66 επ., ως και σχόλια Γ. Θεοχαρίδη υπό την ΕφΠειρ 
767/2009 ΕΕµπ∆ ΞΑ.320, η οποία αντιµετώπισε περίπτωση εσωτερικής µικτής 
µεταφοράς).  
- Από τις ίδιες αυτές διατάξεις ρυθµίζεται και η ένδικη, µε εγγυητικό χαρακτήρα, 
ταυτιζόµενη και εξοµοιούµενη ευθύνη της εναγοµένης, η οποία ως παραγγελιοδόχος 
µεταφοράς, ευθύνεται αντικειµενικώς (έναντι της παραγγελέ-ως της ενάγουσας) για 
το πταίσµα της αντισυµβληθείσας της ως άνω µεταφορέως και για την απώλεια του 
φορτίου, κατά τις διατάξεις των αρ. 95 επ. ΕµπΝ, που έχουν αναλογική εφαρµογή και 
στη διεθνή οδική (αλλά και τη θαλάσσια) µεταφορά (ΑΠ 537/2009, ΕφΠειρ 516/2009 
ΕΕµπ∆ ΞΑ, 318 και Ελ∆νη 51.814 (820).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 559/1977,  
∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 68 
 
∆ίκαιο Μεταφορών - Χερσαία Μεταφορά 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 5197 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σύµβαση χερσαίας µεταφοράς. Προσβολή προσωπικότητας. Αδικοπραξία. ∆ιάδοση 
αναληθών ειδήσεων. Επίδειξη εγγράφων. Χρηµατική ποινή και προσωπική κράτηση. 
- Η αµιγής σύµβαση χερσαίας µεταφοράς, η οποία έχει ως αντικείµενο την επίτευξη 
ορισµένου οικονοµικού αποτελέσµατος, δηλαδή τη µετακίνηση προσώπων ή 
πραγµάτων από ένα τόπο σε άλλον έχει τον χαρακτήρα της µισθώσεως έργου και 
συνεπάγεται την εφαρµογή σ' αυτήν των διατάξεων των άρθρων 97-107 του EΝ και, 
συµπληρωµατικώς, στα µη καλυπτόµενα σηµεία από την εφαρµογή των ανωτέρω 
διατάξεων του EΝ, των άρθρων 681 επ. του A. (Σ. Σ., Eρµηνεία Eµπορικού και 
Nαυτικού ∆ικαίου Έκδοση B' στα άρθρα 102 και 103 σελ. 140 επ., Θ. Mητρούλης, 
Tο δίκαιο των χερσαίων µεταφορών, Έκδοση B' παρ. 177 επ., AΠ 860/1987, EEµπ∆ 
1989, 214, ΕφΠατρ 102/2008, ΑΧΑΝΟΜ 2009,50).  
- Κατά το άρθρο 920 ΑΚ, όποιος, γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει ή 
διαδίδει αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελµα ή το 
µέλλον άλλου, έχει την υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει µε σαφήνεια ότι, προϋποθέσεις για την εφαρµογή της είναι η υποστήριξη ή 
διάδοση αναληθών ειδήσεων, η γνώση ή υπαίτια άγνοια της αναλήθειας, δηλαδή 
αυτός που υποστηρίζει ή διαδίδει αναληθείς ειδήσεις να γνωρίζει ή υπαίτια ήτοι από 
αµέλεια να αγνοεί την αναλήθεια, οι διαδιδόµενες ή υποστηριζόµενες αναληθείς 
ειδήσεις να εκθέτουν αιτιωδώς και πραγµατικά σε κίνδυνο το επάγγελµα, ή την πίστη 
φυσικού ή νοµικού προσώπου, δηλαδή την καλή γνώµη και υπόληψη που έχουν οι 
τρίτοι γι΄ αυτό σχετικά µε την οικονοµική και επαγγελµατική του κατάσταση, ή το 
µέλλον του συνιστάµενο στην οικονοµική του και επαγγελµατική του βελτίωση και η 
ύπαρξη περιουσιακής ζηµίας αιτιωδώς προκαλούµενης από την έκθεση σε κίνδυνο 
ενός από τα παραπάνω αγαθά.  
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 57, 59, 299, 914 και 932 ΑΚ, σαφώς 
συνάγεται ότι σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας φυσικού προσώπου ή 
της φήµης νοµικού προσώπου από παράνοµη και υπαίτια πράξη του προσβάλλοντος 
µπορεί να επιδικασθεί χρηµατική ικανοποίηση, αν εξαιτίας της προσβολής αυτής 
επήλθε οποιαδήποτε προσβολή της προσωπικότητας ή βλάβη της φήµης. Για την 
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επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποίησης αυτής αρκεί κάθε είδος υπαιτιότητας, από 
δόλο ή από αµέλεια. (ΟλΑΠ 2/2008).  
- Τα άρθρα 901-903 του ΑK ρυθµίζουν την επίδειξη πραγµάτων και εγγράφων και 
καθορίζουν τους όρους µε τους οποίους µπορεί να ζητηθεί και να πραγµατοποιηθεί η 
επίδειξη αυτή. Τα ζητήµατα για την επίδειξη εγγράφων και τη χορήγηση αντιγράφων 
ρυθµίζουν και τα άρθρα 450 επ. ΚΠολ∆ και τα άρθρα 14-17 του Εµπορικού Νόµου, 
όπως επίσης και ο Οργανισµός ∆ικαστηρίων. Βεβαίως, βασικό δικονοµικό αξίωµα 
είναι ότι κανείς δεν υποχρεούται να δίνει στον αντίδικο του αποδεικτικά στοιχεία για 
να τα χρησιµοποιήσει εναντίον του. Πλην όµως σε ορισµένες περιπτώσεις, που 
προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις, τόσο ο διάδικος όσο και ο τρίτος 
υποχρεούνται να επιδείξουν έγγραφα τα οποία κατέχουν, ακριβώς γιατί από αυτά 
µπορεί να εξαρτηθεί η ορθή απονοµή της δικαιοσύνης. Από τις παραπάνω 
αναφερόµενες διατάξεις η διάταξη του άρθρου 902 ΑΚ έχει εφαρµογή όταν δεν 
υπάρχει εκκρεµής δίκη στην οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ειδικά το 
ζητούµενο έγγραφο, ενώ οι διατάξεις των άρθρων 450 επ. του ΚΠολ∆ ρυθµίζουν 
αποκλειστικά την υποχρέωση των διαδίκων ή τρίτων προς επίδειξη εγγράφου κατά τη 
διάρκεια εκκρεµούς δίκης, στην οποία το επιδεικτέο έγγραφο πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο (ΑΠ 1264/1983 ∆ 15.400, ΕφΑθ 172/2003 
Ελ∆νη 2003.998, ΕφΘεσ 1852/2003 Αρµ 2004.1150). Ο διάδικος που έχει έννοµο 
συµφέρον να ζητήσει όπως υποχρεωθεί ο αντίδικος στην επίδειξη των εγγράφων τα 
οποία κατέχει, µπορεί, κατά το άρθρο 451 παρ. 1 ΚΠολ∆, να υποβάλει στο 
δικαστήριο της κύριας δίκης το σχετικό αίτηµα είτε µε παρεµπίπτουσα αγωγή είτε και 
µε τις προτάσεις του, άλλως, ήτοι αν την υποχρέωση επιδείξεως έχει τρίτος, η 
επίδειξη µπορεί να ζητηθεί µόνο µε παρεµπίπτουσα αγωγή (ΑΠ 1472/2002, Εφ∆ωδ 
165/2004 Νόµος, ΕφΛαρ 29/2002, ΕφΑθ 17417/1994 Ελ∆νη 1995.1261). Καθ΄ ύλην 
αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής προς επίδειξη, που ασκείται 
αυτοτελώς, είναι το Πολυµελές Πρωτοδικείο, ενώ για την εκδίκαση της 
παρεµπίπτουσας αγωγής προς επίδειξη, είτε αυτή στρέφεται κατά του αντιδίκου της 
κύριας δίκης είτε κατά τρίτου, αποκλειστικώς αρµόδιο λόγω συνάφειας είναι το 
δικαστήριο στο οποίο εκκρεµεί η αγωγή (βλ. Νικολόπουλο, σε Γεωργιάδη - 
Σταθόπουλο ΕρµΑΚ, έκδοση 1982, τόµος IV, άρθρο 902, σελ. 557). Εξάλλου, τα 
έγγραφα των οποίων ζητείται η επίδειξη πρέπει να µνηµονεύονται στην περί τούτου 
αγωγή, διαφορετικά αυτή είναι αόριστη. Η ανάγκη σαφούς προσδιορισµού των 
επιδεικτέων εγγράφων επιβάλλεται: α) από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 
ΚΠολ∆, που αξιώνει τον ακριβή προσδιορισµό του αντικειµένου και του αιτήµατος 
της αγωγής, β) από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 του ίδιου κώδικα, οι οποίες 
καθιστούν αντικείµενο αποδείξεως µόνον τα πραγµατικά γεγονότα, δηλαδή 
συγκεκριµένα περιστατικά και γ) από τη διάταξη του άρθρου 916, που ορίζει ότι 
αναγκαστική εκτέλεση δεν µπορεί να γίνει, αν από τον εκτελεστό τίτλο δεν προκύπτει 
η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής. (βλ. ΑΠ 776/2005). Βέβαια ως περιγραφή 
του εγγράφου ικανή για το ορισµένο της σχετικής αγωγής πρέπει να θεωρηθεί εκείνη 
µε την οποία εξατοµικεύεται το έγγραφο, χωρίς να είναι απαραίτητος και ο 
ειδικότερος προσδιορισµός του περιεχοµένου του, γιατί διαφορετικά η άσκηση της 
σχετικής αξίωσης πολλές φορές θα δυσχεραίνεται υπερβολικά (ΕφΘεσ 1150/2001, 
Ελ∆νη 44.520, στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, άρθρο 901 αρ. 17, άρθρο 902 αρ. 
25). Επιπλέον εκτός των ανωτέρω ο διάδικος που ζητεί την επίδειξη εγγράφων πρέπει 
να ισχυρισθεί ότι ο αντίδικός του κατείχε κάποτε το έγγραφο αυτό, και επιπρόσθετα 
να αποδείξει ότι εξακολουθεί να το κατέχει κατά το χρόνο της δίκης. Τα µέσα 
εκτέλεσης της απόφασης που διέταξε την επίδειξη του εγγράφου προβλέπονται στη 
διάταξη του άρθρου 452 παρ. 1 του ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία "η εκτέλεση της 
απόφασης που διατάζει την επίδειξη γίνεται κατά τις διατάξεις που αφορούν την 
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εκτέλεση για την ικανοποίηση απαιτήσεων που συνίστανται στην απόδοση και στην 
παράδοση πράγµατος ή την ενέργεια πράξης". Εφαρµόζονται δηλαδή οι διατάξεις των 
άρθρων 941 και 946 του ΚΠολ∆ (στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, άρθρο 902 αρ. 
31-32).  
- Το δικαστήριο οφείλει αυτεπάγγελτα να καταδικάσει τον οφειλέτη σε χρηµατική 
ποινή και προσωπική κράτηση, για την περίπτωση που αυτός δεν εκπληρώνει την 
υποχρέωσή του για τέλεση πράξεως σύµφωνα µε όσα ορίζει η διάταξη του άρθρου 
946 του ΚΠολ∆ (2/1995, Ελ∆νη 36.583, στον ΚΠολ∆ Κεραµέα- Κονδύλη-Νίκα, 
άρθρο 946 αρ. 3, Βαθρακοκοίλης, ΚΠολ∆, άρθρο 956 αρ. 4). Όµως, για να 
καταδικαστεί ο εκπρόσωπος νοµικού προσώπου σε προσωπική κράτηση, ως µέσο 
έµµεσης εκτέλεσης για την τέλεση πράξης που οφείλει να επιχειρήσει το νοµικό 
πρόσωπο, πρέπει η αγωγή να στρέφεται και κατά του εκπροσώπου ονοµαστικώς (ΑΠ 
127/1987, ∆ 1987.695, ΕφΘεσ 2142/1994, ΕΕργ∆ 1994.891, ό.π., άρθρο 946 αρ. 4). 
Τέλος, για την επιβολή αναγκαστικής εκτέλεσης πρέπει η απόφαση που διατάσσει την 
επίδειξη να τελεσιδικήσει ή να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, εκτός από την 
προσωπική κράτηση, για την οποία απαιτείται πάντοτε απόφαση τελεσίδικη (στον 
ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, ό.π.). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 299, 901, 902, 903, 914, 916, 920, 932,  
ΚΠολ∆: 216, 335, 338, 450 επ., 451, 452, 941, 946,  
ΕµπΝ: 14 - 17, 97 - 107,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
∆ίκαιο Μεταφορών - Χερσαία Μεταφορά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1669 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Χερσαία µεταφορά. Ευθύνη µεταφορέα. Ευθύνη παραγγελιοδόχου. Ασφαλιστική 
υποκατάσταση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 102, 103, 104, 105, 107 του ΕµπΝ, 330, 681, 685 και 
690 του ΑΚ συνάγεται ότι επί χερσαίας οδικής µεταφοράς πραγµάτων, η οποία 
αποτελεί ειδικά ρυθµισµένη περίπτωση σύµβασης έργου, ως αποβλέπουσα σε 
ορισµένο αποτέλεσµα, που συνίσταται στην εκτέλεση της µεταφοράς χωρίς βλάβη ή 
απώλεια, ο µεταφορέας υποχρεούται να µεταφέρει τα παραληφθέντα εµπορεύµατα σε 
ορισµένο τόπο, ευθυνόµενος µέχρις ανωτέρας βίας για κάθε απώλεια ή βλάβη των 
µεταφεροµένων πραγµάτων από την παραλαβή µέχρι την παράδοσή τους, είτε αυτός 
ενήργησε τη µεταφορά τους προσωπικά, είτε µε άλλο υποκατάστατο πρόσωπο (ΑΠ 
860/1987). ∆ηλαδή καθιερώνεται αντικειµενική ευθύνη του χερσαίο οδικού 
µεταφορέα, ο οποίο απαλλάσσεται µόνον, αν αποδείξει ότι η απώλεια ή η βλάβη των 
πραγµάτων οφείλεται σε ανώτερη βία, που συνίσταται σε γεγονός τυχαίο κι 
απρόβλεπτο, µη δυνάµενο να αποτραπεί ακόµα και µε µέτρα άκρας επιµέλειας και 
σύνεσης (ΑΠ 742/1998). Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 90 επ. του 
ΕµπΝ, ο παραγγελιοδόχος µεταφοράς πραγµάτων οδικώς αναλαµβάνει δια 
συµβάσεως µε τον παραγγελέα, δηλαδή συνήθως µε τον εντολέα (φορτωτή) ή τον 
παραλήπτη, να ενεργήσει στο δικό του όνοµα, για λογαριασµό όµως του παραγγελέα, 
τη µεταφορά που ο τελευταίος του αναθέτει, ιδίως δε να µεριµνήσει για την ανεύρεση 
του µεταφορέα και τη σύναψη µε αυτόν σύµβασης για την εκτέλεση της (υλικής) 
πράξης της µεταφοράς. Εκείνο που χαρακτηρίζει τη σχέση του παραγγελιοδόχου 
µεταφοράς µε τον παραγγελέα δεν είναι το αν θα εκτελέσει τη µεταφορά µε δικά του 
ή ξένα µεταφορικά µέσα, αλλά η ενέργεια της µεταφοράς στο όνοµά του, η οποία έτσι 
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εµφανίζεται προς τα έξω και ειδικότερα προς τον παραγγελέα ως υπόθεση του 
παραγγελιοδόχου, ο οποίος θα ενεργήσει στο δικό του όνοµα ό,τι απαιτείται για την 
εκτέλεση της µεταφοράς (ΑΠ 304/2007). Ο αρχικός παραγγελιοδόχος της όλης 
µεταφοράς είναι υπεύθυνος εγγυητικά µαζί µε τον µεταφορέα για την καθυστέρηση, 
απώλεια ή φθορά που συνέβη σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδροµής και κατά την 
παραλαβή είτε οφείλονται σε ενέργειες ή παραλείψεις του ίδιου είτε του 
µεσολαβούντος µεταφορέα (ΟλΑΠ 33/1998). Κατά το άρθρο 107 του ΕµπΝ, κάθε 
αξίωση κατά του παραγγελιοδόχου µεταφοράς ή του αγωγιάτη από απώλεια ή βλάβη 
του φορτίου παραγράφεται σε έξι µήνες, αν η µεταφορά έγινε εντός του Ελληνικού 
Κράτους και σε ένα έτος, αν η µεταφορά έγινε εκτός του Κράτους ή από άλλη χώρα 
προς την Ελλάδα, εκτός αν η απώλεια ή η βλάβη οφείλεται σε απάτη ή απιστία του 
παραγγελιοδόχου, δηλαδή σε δόλια συµπεριφορά του, οπότε ισχύει η παραγραφή του 
άρθρου 937 του ΑΚ. Από τα προαναφερθέντα και όσα ορίζονται στις διατάξεις των 
άρθρων 288, 297, 299, 330, 334, 335, 914, 922, 926, 937, 102 και 107 του ΕµπΝ 
προκύπτει, ότι αυτός που ζηµιώθηκε από µεταφορά πραγµάτων οδικώς εντός της 
Ελληνικής Επικράτειας, µπορεί να έχει εναντίον του αντισυµβαλλοµένου του, 
παραγγελιοδόχου µεταφοράς, αξιώσεις που θεµελιώνονται αφ' ενός σε 
ενδοσυµβατική, κατά τις ανωτέρω διατάξεις του ΕµπΝ, ευθύνη και αφ' ετέρου στις 
διατάξεις για τις αδικοπραξίες (από την εξωσυµβατική ευθύνη), που συνδέεται µε 
υπαίτια και παράνοµη συµπεριφορά του από εκείνον (µεταφορέα) προστηθέντος, 
λόγω µη εκπληρώσεως της από τη σύµβαση µεταφοράς οφειλόµενης παροχής 
υπηρεσιών κατά τρόπο σύµφωνο µε την καλή πίστη (ΟλΑΠ 967/1993), ενώ και ο 
προστηθείς οδηγός από τον παραγγελιοδόχο µεταφοράς έχει ευθύνη προς 
αποζηµίωση του παθόντος, εις ολόκληρον µε τον προστήσαντα αυτόν (922 ΑΚ), 
αλλά µόνον αδικοπρακτική (εξωσυµβατική), αφού δεν συνδέεται στη σύµβαση 
µεταφοράς µε τον ζηµιωθέντα δικαιούχο των πραγµάτων. Η εν λόγω αξίωση κατά 
του προστηθέντος στο πλαίσιο της αδικοπρακτικής ευθύνης (όπως και κατά του εις 
ολόκληρον µε αυτόν ευθυνοµένου προστήσαντος), υπόκειται στην από το άρθρο 937 
ΑΚ πενταετή παραγραφή και όχι στην από το άρθρο 107 του Εµπ.Ν. εξάµηνη 
παραγραφή, στην οποία υπόκεινται µόνον οι κατά του παραγγελιοδόχου µεταφοράς 
αξιώσεις από τη σύµβαση µεταφοράς (ΑΠ 1741/2008, 1538/2002).  
- Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2496/1997 "εάν ο λήπτης της ασφάλισης έχει 
αξίωση προς αποκατάσταση της ζηµίας κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στον 
ασφαλιστή στην έκταση του ασφαλίσµατος που κατέβαλε". Η µε τη διάταξη αυτή 
προβλεπόµενη ασφαλιστική υποκατάσταση αποτελεί εκχώρηση από το νόµο και 
επέρχεται αυτοδίκαια από το χρόνο καταβολής της ασφαλιστικής αποζηµίωσης στο 
λήπτη της ασφάλισης, εφαρµόζονται δε ως προς αυτή αναλογικά οι διατάξεις των 
άρθρων 455 επ. του ΑΚ για τη συµβατική εκχώρηση (ΑΠ 586/2010).  
- 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 όταν εφαρµόζεται 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 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 
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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 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα στην αξιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς. (ΟλΑΠ 661/1984).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 297, 299, 330, 334, 335, 455 επ., 681, 685, 690, 914, 922, 926, 937,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΕµπΝ: 90 επ., 102, 103, 104, 105, 107, 
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 348, σχολιασµός 
Κωνσταντίνος Γ. Παµπούκης  
 
Εµπορικές Συµβάσεις - Franchising 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 6417 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Συµβάσεις Franchising (δικαιόχρησης). Αθέµιτος ανταγωνισµός. Καταχρηστική 
άσκηση δικαιώµατος. 
- Οι συµφωνίες Franchising, που προβλέπονται από τον 4087/1988 Κανονισµό της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως αυτός διατηρήθηκε σε ισχύ µε τον 
Κανονισµό 2790/1999 της Επιτροπής, γνωστές στη θεωρία και πρακτική, ως 
συµβάσεις δικαιόχρησης, είναι µικτές συµβάσεις, δηλαδή συµβατικές σχέσεις στις 
οποίες απαντώνται στοιχεία περισσοτέρων επωνύµων συµβάσεων ή και συµφωνιών 
που συνάπτονται µε βάση την αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ), 
χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή των διατάξεων που ρυθµίζουν το συγκεκριµένο 
είδος (µίσθωση έργου, πώληση), γίνεται δε 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 συµβάσεως εφαρµόζονται πρωτευόντως στην 
συµβατική σχέση, οι δε κανόνες που διέπουν τα υπόλοιπα τµήµατα δεν αγνοούνται, 
αλλά εφαρµόζονται συµπληρωµατικά. Στην περίπτωση του Franchising, ο προέχων 
χαρακτήρας είναι η παροχή υπηρεσιών και η παραχώρηση αυλών αγαθών, ακόµη και 
όταν υπάρχουν συµφωνίες για αγορά ή για αγορά προς µεταπώληση, Εξάλλου, η µη 
οµαλή εξέλιξη της συµβάσεις αυτής, ως διαρκούς ενοχής, δηµιουργεί πεδίο 
εφαρµογής των γενικών διατάξεων για την αδυναµία ή την υπερηµερία της παροχής 
του οφειλέτη, αν υπάρχει αθέτηση κυρίας συµβατικής υποχρεώσεως (βλ, Απ. 
Γεωργιάδη «Νέες µορφές συµβάσεων της σύγχρονης οικονοµίας», 2000, σελ. 235 επ., 
ΕφΑθ 2817/07 Αρµ ΞΒ.576). Προκειµένου για σύµβαση Franchising ορισµένου 
χρόνου, η λύση της επέρχεται είτε µε την παρέλευση του συµφωνηθέντος χρόνου, 
είτε µε την έκτακτη καταγγελία της από το συµβαλλόµενο, στο πρόσωπο του οποίου 
θεµελιώνεται δικαίωµα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο, Σπουδαίο λόγο, που 
δικαιολογεί την έκτακτη καταγγελία Franchising ορισµένου χρόνου, αποτελεί 
καταρχήν η υπαίτια παράβαση συµβατικών υποχρεώσεων από το ένα µέρος. Αλλά 
και ανυπαίτιοι λόγοι µπορούν να θεµελιώσουν δικαίωµα έκτακτης καταγγελίας, 
εφόσον η συνέχιση της συµβάσεως αντίκειται προφανώς στα εύλογα και 
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δικαιολογηµένα συµφέροντα του ενός µέρους (βλ. Απ, Γεωργιάδη «Η ανώµαλη 
εξέλιξη της συµβάσεως Franchising», ΕπισκΕµπ∆ 1996, 247 επ., Θέµελη «Η 
σύµβαση Franchising», αφιέρωµα στον Κ. Βαβούσκο, τ. Β' 1990, Σουφλερό «Οι 
συµβάσεις Franchising στο Ελληνικό ∆ίκαιο και κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισµού», 
1989» σελ. 163). Τυχόν δε ανυπαρξία σπουδαίου λόγου ή αν ο προβαλλόµενος ως 
σπουδαίος λόγος καταγγελίας δεν είναι τόσο σπουδαίος και σοβαρός, ώστε να µπορεί 
να δικαιολογήσει την πρόωρη λύση της συµβάσεως, καθιστά την καταγγελία της 
συµβάσεως ορισµένου χρόνου άκυρη (πρβλ. ΑΠ 1701/1998 Ελ∆νη 42.125, ΑΠ 
112/2004 αδηµ., βλ. ΕφΑθ 2817/2007 ό,π.).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 «περί αθεµίτου ανταγωνισµού» 
απαγορεύεται κατά τις εµπορικές, βιοµηχανικές, εργολαβικές ή γεωργικές 
συναλλαγές κάθε προς τον σκοπό ανταγωνισµού γενοµένη πράξη αντικείµενη στα 
χρηστά ήθη, ο δε παραβάτη δύναται να εναχθεί προς παράλειψη και προς ανόρθωση 
της προσγενόµενης ζηµίας. Από την διάταξη αυτή συνάγεται ότι ουσιώδες στοιχείο, 
για τη θεµελίωση της αξιώσεως προς αποζηµίωση επί αθέµιτου ανταγωνισµού, είναι 
και το να εκτελείται η πράξη, που φέρεται ως συνιστώσα τον αθέµιτο ανταγωνισµό, 
µε πρόθεση ανταγωνισµού προς την από άλλο ασκούµενη εµπορική ή βιοµηχανική 
επιχείρηση και να αντίκειται στα χρηστά ήθη, ως κριτήριο των οποίων χρησιµεύουν 
οι ιδέες του εκάστοτε κατά την γενική αντίληψη χρηστώς και εµφρόνως σκεπτόµενου 
κοινωνικού ανθρώπου. Περαιτέρω, η συµβατική παράβαση δεν συνιστά καθ' εαυτή 
αθέµιτο ανταγωνισµό, συγκεκριµένη όµως συµβατική παράβαση µπορεί να είναι 
αντίθετη και προς τα χρηστά ήθη το ανταγωνισµού, απαγορευόµενη από το άρθρο 1 
του Ν. 146/1944. Ειδικότερα, η παράβαση σύµβασης, που δηµιουργεί µονοµερή ή και 
αµοιβαία υποχρέωση για αποκλειστική συναλλαγή µεταξύ των συµβαλλοµένων, 
συνιστά συγχρόνως και πράξη αθέµιτου ανταγωνισµού, µόνο αν µε αυτή 
Εξυπηρετείται σκοπός ανταγωνισµού και συντρέχουν ειδικές συνθήκες, που της 
προσδίδουν αθέµιτο χαρακτήρα. Τέτοιο χαρακτήρα έχει, όταν γίνεται µε µεθοδεύσεις 
και µε σκοπό την απόσπαση πελατείας, που αποτελεί πολύτιµο αγαθό της επιχείρησης 
ή και την εκµετάλλευση της ξένης φήµης ή οργάνωσης (Ν. Ρόκας σε ΕΕµπ∆ 2001, 
346-347, Γεωργακόπουλος «Αξίωση αποζηµίωσης πελατείας διανοµέα και 
καταχρηστική καταγγελία σύµβασης διανοµής» σε ∆ΕΕ 1998 σελ, 118, ΑΠ 704/07 
ΝοΒ 2007.2155, ΕφΑθ 1628/04 ∆ΕΕ 2004.1177). 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, 919, 932 ΑΚ), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής τους, ήτοι όταν ο προσβάλλων ενεργεί µε υπαιτιότητα και ιδίως µε 
πρόθεση (βλ. ΕφΑθ 8221/2000 ∆ΕΕ 2001.280, ΕφΑθ 10146/1989 Ελ∆νη 32.196).  
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου 
που προηγήθηκε ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το χρονικό 
διάστηµα που µεσολάβησε ή οι περιστάσεις που µεσολάβησαν, χωρίς κατά νόµο να 
εµποδίζουν την γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη 
ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκηση του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις 
του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή καταστάσεως που 
δηµιουργήθηκε από ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, µε 
επακόλουθο να συνεπάγεται ιδιαίτερα επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο (ΟλΑΠ 
17/1995, ΑΠ 704/07 ΝοΒ 2007.2155). Μάλιστα, εφαρµογή του άρθρου 281 ΑΚ σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 934 ΑΚ µπορεί να οδηγήσει σε καταδίκη σε αποζηµίωση και 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (ΑΠ 73/99 ΕΕΝ 2000.382). Εξάλλου, 
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παράνοµη συµπεριφορά, που κατά το άρθρο 914 ΑΚ δηµιουργεί υποχρέωση του 
υπαιτίου σε αποζηµίωση, συνιστά προεχόντως κάθε ενέργεια αντικείµενη σε 
απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, όπως είναι και ο περιεχόµενος στο άρθρο 
281 ΑΚ, αφού απαγορεύει την άσκηση ίου δικαιώµατος, όταν γίνεται κατά προφανή 
υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Συνεπώς, υποχρέωση αποζηµιώσεως κατά το 
άρθρο 914 AK επάγεται και το υπαιτίως ασκούµενο από τον συµβαλλόµενο διαρκούς 
συµβάσεως, δικαίωµα καταγγελίας αυτής, από την οποία προκλήθηκε ζηµία του 
αντισυµβαλλοµένου, εάν η άσκηση του διαπλαστικού αυτού δικαιώµατος υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν και τα χρηστά ήθη. Η ίδια υποχρέωση 
αποζηµιώσεως γεννάται κατά το άρθρο 919 ΑΚ, αν η άσκηση του δικαιώµατος αυτού 
αντίκειται στα χρηστά ήθη και ο υπόχρεος ενήργησε από πρόθεση. Το δικαίωµα, 
ωστόσο, του συµβαλλοµένου να προβεί σε καταγγελία της συµβατικής σχέσεως, δεν 
ασκείται εναντίον των χρηστών ηθών, όταν η συνέπεια της, δηλονότι η λύση της 
συµβάσεως, εντάσσεται στις αντικειµενικά προβλέψιµες από τον αντισυµβαλλόµενο 
συναλλακτικές δυνατότητες του ασκούντος το δικαίωµα και δεν είναι άσχετα προς το 
καλώς εννοούµενο συµφέρον της επιχειρήσεως του (βλ. ΟλΑΠ 12/2004 ΕΕµπ∆ 
ΝΕ.44, ΑΠ 1258/03 ΕΕµπ∆ ΝΕ.57).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 361, 914, 919, 932,  
ΚΠολ∆: 534, 946, 951,  
Κανονισµοί: 2790/1999, 
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1,  
ΑΝ: 2345/1940, άρθ. 63, 
Νόµοι: 682/1977, άρθ. 12,  
Νόµοι: 1966/1991, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 
 
Εµπορική Αντιπροσωπεία και αποκλειστική διανοµή - Εµπορικός Αντιπρόσωπος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 734 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εµπορική αντιπροσωπεία. Σύµβαση αποκλειστικής διανοµής. Λύση σύµβασης. 
Αποζηµίωση. Ύψος αποζηµίωσης. Αλληλόχρεος λογαριασµός. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αυτεπάγγελτη από το δικαστήριο 
υπαγωγή της ιστορικής βάσης της αγωγής στην ορθή νοµική διάταξη. Μη λήψη 
υπόψη πραγµάτων. 
- Με το Π∆/µα 219/1991, που εκδόθηκε για την ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη 
τάξη της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για το 
συντονισµό των δικαίων των κρατών µελών όσον αφορά τους εµπορικούς 
αντιπροσώπους, οι διατάξεις του οποίου εφαρµόζονται αναλογικά και επί των 
συµβάσεων αποκλειστικής διανοµής, οι οποίες, κατά τα ουσιώδη αυτών στοιχεία, 
οµοιάζουν µε τη σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας, ορίζονται και τα εξής: α) "ο 
εµπορικός αντιπρόσωπος δικαιούται µετά τη λύση της σύµβασης εµπορικής 
αντιπροσωπείας αποζηµίωση ..." (άρθρο 9 παρ. 1α), β) "το ποσό της αποζηµίωσης δεν 
µπορεί να υπερβαίνει ποσό ισοδύναµο µε τον ετήσιο µέσο όρο των αµοιβών που 
εισέπραξε ο εµπορικός αντιπρόσωπος κατά τα πέντε τελευταία έτη, µε βάση το µέσο 
όρο της εν λόγω περιόδου" (άρθρο 9 παρ. 1β), γ) "η χορήγηση αυτής της 
αποζηµίωσης δεν στερεί τον εµπορικό αντιπρόσωπο την αξίωση για την ανόρθωση 
της περαιτέρω ζηµίας την οποία υπέστη, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Αστικού 
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Κώδικα" (άρθρο 9 παρ. 1γ). δ) "ο εµπορικός αντιπρόσωπος χάνει την αξίωση 
αποζηµίωσης ή ανόρθωση ζηµίας της προηγούµενης παραγράφου εάν δεν 
γνωστοποιήσει στον αντιπροσωπευόµενο εντός έτους από τη λύση της σύµβασης ότι 
προτίθεται να ασκήσει το δικαίωµά του" (παρ. 2). Από τις διατάξεις αυτές του άνω 
Π∆/τος, που αποτελούν ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη των αντίστοιχων 
ρυθµίσεων του άρθρου 17 παρ. 2 εδ. α' , β', γ' αι παρ. 3 και 5 της άνω Οδηγίας, σαφώς 
συνάγεται ότι η αξίωση του εµπορικού αντιπροσώπου για κατ' αποκοπή αποζηµίωση 
(αποζηµίωση πελατείας) καθώς και η αξίωση αυτού για περαιτέρω αποζηµίωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΚ, αποσβήνεται αν εντός έτους από τη λύση της 
σύµβασης δεν γνωστοποιήσει στον αντιπροσωπευόµενο την πρόθεσή του να ασκήσει 
τις αξιώσεις τους αυτές, θεσπιζόµενης αποσβεστικής προθεσµίας, µε την έννοια του 
άρθρου 279 ΑΚ, η παρέλευση της οποίας λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από 
το δικαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο 280 του ίδιου Κώδικα. Τόσο µε τη διάταξη του 
άρθρου 17 παρ. 5 της Οδηγίας, όσο και την αντίστοιχη της παρ. 2 του άρθρου 9 του 
Π∆/τος ορίζεται ότι ο αντιπρόσωπος χάνει την αξίωση για κατ' αποκοπή αποζηµίωση, 
καθώς και για περαιτέρω αποζηµίωση, αν δεν "γνωστοποιήσει" εντός του έτους στον 
αντιπροσωπευόµενο, ότι προτίθεται να ασκήσει τις αξιώσεις του αυτές, χωρίς να 
καθορίζεται τύπος για την γνωστοποίηση και χωρίς επίσης να προσδιορίζεται το 
περιεχόµενο αυτής. Σκοπός της απαιτούµενης γνωστοποίησης από τον αντιπρόσωπο 
είναι να µην παραµένει εκκρεµής επί µακρό χρονικό διάστηµα, η αβεβαιότητα του 
αντιπροσωπευόµενου, σχετικά µε τις προθέσεις του αντιπροσώπου να ασκήσει τις 
αξιώσεις του αυτές, οι οποίες συνεπάγονται δέσµευση, συνήθως όχι µικρών ποσών 
κεφαλαίων του υποχρέου αντιπροσωπευόµενου, που έχει περαιτέρω συνέπεια την 
ουσιαστική αδυναµία του αντιπροσωπευόµενου να αξιοποιήσει τα κεφάλαια αυτά για 
την ανάπτυξη των εµπορικών του δραστηριοτήτων στα πλαίσια συνθηκών 
ανταγωνισµού που επικρατούν στο σχετικό τοµέα δραστηριότητας του 
αντιπροσωπευοµένου, οι οποίες επιβάλλουν προγραµµατισµό και αξιοποίηση όλων 
των οικονοµικών αυτού δυνατοτήτων. Από αυτά συνάγεται περαιτέρω, ότι ο άνω 
σκοπός που επιβάλλει τη γνωστοποίηση της πρόθεσης του αντιπροσώπου να ασκήσει 
τις αξιώσεις από τη λύση της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας, πληρούται αν 
αυτός εντός έτους από τη λύση της σύµβασης καταστήσει γνωστό στον 
αντιπροσωπευόµενο, ότι προτίθεται να ασκήσει τις αξιώσεις του αυτές, χωρίς να 
απαιτείται η εντός του έτους άσκηση σχετικής αγωγής ή άλλης επιθετικής δικαστικής 
πράξης (ΑΠ 1554/2008). Έτσι, αν η γνωστοποίηση αυτή γίνει µε την αγωγή, µε την 
οποία επιδιώκεται αποζηµίωση του αντιπροσώπου από τον αντιπροσωπευόµενο, για 
την παραπάνω αιτία, το δικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως, αν η αγωγή επιδόθηκε 
στον τελευταίο εντός της προαναφερόµενης ενιαύσιας αποκλειστικής προθεσµίας, 
µόνο όµως σε ότι αφορά την γνωστοποίηση της πρόθεσης του αντιπροσώπου για την 
επιδίωξη των άνω αξιώσεών του, η οποία θα µπορούσε να έχει γίνει και µε εξώδικη 
δήλωση, όχι όµως και αν η τελευταία (αγωγή) ασκήθηκε εντός της ίδιας 
αποκλειστικής προθεσµίας, αφού τέτοια προϋπόθεση δεν θέτει η προρρηθείσα 
διάταξη. Εντεύθεν παρέπεται ότι, εφόσον η παραπάνω αποκλειστική προθεσµία δεν 
τίθεται ως προϋπόθεση άσκησης της αγωγής του αντιπροσώπου για αποζηµίωση από 
την προαναφερόµενη αιτία, δεν εφαρµόζεται αναλόγως, κατ' άρθρο 279 ΑΚ, η 
διάταξη του άρθρου 261 του ίδιου Κώδικα, εφόσον αυτό προϋποθέτει η αποκλειστική 
προθεσµία που τάσσεται από το νόµο ή τα µέρη να αφορά την άσκηση του 
δικαιώµατος, σε τρόπον ώστε, αν παρέλθει έτος χωρίς να µεσολαβήσει άλλη 
διαδικαστική πράξη από την άσκηση της αγωγής ή της τελευταίας διαδικαστικής 
πράξεως, να µην επέρχεται παραγραφή εν επιδικία και να µην αποσβήνονται οι 
αξιώσεις του αντιπροσώπου από το άρθρο 9 παρ. 1 του Π∆/τος 219/1991, τόσον αυτή 
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που αναφέρεται στην αποζηµίωση πελατείας, όσον και εκείνη που αφορά περαιτέρω 
ζηµία του,κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  
- 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 τον συντονισµό των δικαίων των κρατών - µελών όσον 
αφορά τους εµπορικούς αντιπροσώπους (ανεξάρτητους επαγγελµατίες), όπως 
τροποποιήθηκε µε τα Π∆ 249/1993, 88/1994 και 312/1995, για την εφαρµογή των 
διατάξεων του πδ αυτού - οι οποίες για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις από 
συµβάσεις που συνήφθησαν πριν από την ισχύ του, εφαρµόζονται την 1 Ιανουαρίου 
1994 (αρθρ.11 παρ 2) - εµπορικός αντιπρόσωπος είναι εκείνος στον οποίο υπό την 
ιδιότητά του ως ανεξάρτητου 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 επ' ονόµατι και για λογαριασµό 
του αντιπροσωπευοµένου. Με τη σύµβαση αυτή ο παραγωγός ή χονδρέµπορος 
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. Οι διατάξεις του παραπάνω διατάγµατος 
εφαρµόζονται στις συµβάσεις που συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του, ενώ για 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών από συµβάσεις που είχαν συναφθεί 
πριν από την ισχύ του, εφαρµόζονται οι διατάξεις του από την 1.1.94 [άρθρο 11], υπό 
την έννοια προφανώς ότι οι συµβάσεις αυτές θα εξακολουθούν να λειτουργούν και 
µετά την ηµεροµηνία αυτή. ∆ιαφορετικά, εφόσον έχουν λήξει, από έλλειψη ειδικών 
διατάξεων στον ΕµπΝ, εφαρµόζονται, ενόψει του ότι οι συµβάσεις αυτές ταυτίζονται 
ως προς τα ουσιαστικά στοιχεία τους µε τη σχέση της παραγγελίας, οι διατάξεις του 
άρθρου 90 του ΕµπΝ που διέπουν την τελευταία, οι οποίες συµπληρώνονται κατά τα 
άρθρα 91 ΕµπΝ και 3 ΕισΝΑΚ, από τις περί εντολής διατάξεις (ΑΠ 53/2007, 
212/2006, 139/2006, 312/1991, 887/1974).  
- Κατά την απορρέουσα από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 361 ΑΚ αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων, τα µέρη είναι 
ελεύθερα να διαπλάσσουν τις έννοµες σχέσεις τους σε µεγάλο µέτρο και δεν είναι 
υποχρεωµένα να ακολουθούν τα πρότυπα που θέτει ο νόµος (ΑΠ 797/1975). Έτσι, 
δηµιούργηµα της σύγχρονης οικονοµίας και µόρφωµα, που εξυπηρετεί τις 
συναλλακτικές ανάγκες της διεπιχειρησιακής συνεργασίας, ως απόρροια της άνω 
αρχής της ελευθερίας των συµβάσεων και ιδίως της ελευθερίας προσδιορισµού του 
περιεχοµένου τους, αποτελεί και η σύµβαση αποκλειστικής διανοµής, δηλαδή η 
ιδιόρρυθµη διαρκής ενοχική σύµβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ένας 
συµβαλλόµενος (παραγωγός ή χονδρέµπορος) υποχρεούται να πωλεί, αποκλειστικώς 
για µία ορισµένη περιοχή, στον άλλον (διανοµέα) τα συµβατικά εµπορεύµατα, τα 
οποία, στη συνέχεια, ο τελευταίος µεταπωλεί σε τρίτους στο δικό του όνοµα, για δικό 
του λογαριασµό και µε δικό του επιχειρησιακό κίνδυνο. Και ενώ, κατ' αρχήν, σε 
αντίθεση µε τον αποκλειστικό διανοµέα, που συναλλάσσεται µε τους τρίτους στο 
όνοµα και για λογαριασµό του, αναλαµβάνοντας πλήρως τον επιχειρησιακό κίνδυνο, 
ο εµπορικός αντιπρόσωπος εκτελεί βοηθητική εργασία διαµεσολαβήσεως στο όνοµα 
και για λογαριασµό του αντιπροσωπευοµένου, τελικά δεν αποκλείεται µια 
συγκεκριµένη σύµβαση αποκλειστικής διάθεσης (διανοµής) να προσοµοιάζει, κατά 
περιεχόµενο, µε τη σύµβαση της εµπορικής αντιπροσωπείας προς την οποία και να 
ταυτίζεται κατά τα ουσιώδη µέρη. Επί της συµβάσεως αποκλειστικής διανοµής, 
εφόσον ελλείπουν διατάξεις στον ΕµπΝ που να τη ρυθµίζουν και εν προκειµένω 
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υφίσταται ακούσιο (γνήσιο) νοµοθετικό κενό, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις 
περί εντολής του ΑΚ (ΕµπΝ 91 ΕισΝΑΚ 3, ΑΠ 139/2006, ΑΠ 812/1991και 
887/1974), εφόσον αυτή έληξε πριν από την 1-1-1994, εφόσον όµως αυτή 
εξακολούθησε να λειτουργεί και µετά την 1-1-1994 εφαρµόζονται για την ταυτότητα 
του νοµικού λόγου, αυτές του Π∆/τος 219/1991 (ιδίως των άρθρων 8 και 9 αυτού), 
κατά το µέρος τους, που προσαρµόζονται στη φύση και στο περιεχόµενο της 
συγκεκριµένης σύµβασης αποκλειστικής διανοµής, η οποία οµοιάζει κατά τα 
ουσιώδη (κρίσιµα) σηµεία της, µε εκείνη της εµπορικής αντιπροσωπείας. Όλα δε 
αυτά υπό το πρίσµα της κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος θεµελιώδους αρχής 
της ισότητας (πρβλ. ΟλΑΠ 72/1987) και της αρχής της καλής πίστης που απορρέει 
από το άρθρο 288 ΑΚ ιδίως: α) εάν ο διανοµέας ενεργεί ως τµήµα της εµπορικής 
οργάνωσης του αντισυµβαλλοµένου του, έχοντας την ίδια ασθενή θέση και έντονη 
εξάρτηση από τον παραγωγό, αλλά και τον αυτό βαθµό ένταξης στο δίκτυο διανοµής, 
µε τον τύπο του εµπορικού αντιπροσώπου, τον οποίο ο κοινοτικός νοµοθέτης είχε 
υπόψη του όταν θέσπισε τις προστατευτικές διατάξεις της άνω Οδηγίας, β) εάν αυτός 
συµβάλλει στην επέκταση της πελατείας του αντισυµβαλλοµένου του, επιτελών σε 
σηµαντική έκταση καθήκοντα συγκρίσιµα µε εκείνα του εµπορικού αντιπροσώπου, 
συνδεόµενος µε το δίκτυο πωλήσεων του παραγωγού ή χονδρεµπόρου όπως ο 
αντιπρόσωπος, γ) εάν αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην ανταγωνίζεται τον 
αντισυµβαλλόµενό του, δ) εάν το πελατολόγιό του κατά τη σύµβαση είναι σε γνώση 
του αντισυµβαλλοµένου του και µάλιστα, µετά τη λύση της σύµβασης διανοµής, 
περιέρχονται οι πελάτες του στον τελευταίο και ε) εάν γενικώς η οικονοµική δράση 
του διανοµέως και τα οικονοµικά του οφέλη (ανεξάρτητα από τον τυπικό νοµικό 
χαρακτηρισµό τους) είναι όµοια µε εκείνα του αντιπροσώπου. Στα πλαίσια δε του 
κοινοτικού δικαίου ο παραγγελιοδόχος αντιπρόσωπος, καθώς και άλλα πρόσωπα που 
διαµεσολαβούν στο εµπόριο κατά την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών 
(όπως είναι και ο διανοµέας) δεν εµπίπτουν ευθέως στο πεδίο εφαρµογής των 
αναγκαστικού δικαίου διατάξεων της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ για τον συντονισµό των 
δικαίων των κρατών µελών, όσον αφορά τους εµπορικούς αντιπροσώπους, ούτε είναι 
δυνατόν να επιβληθεί στα κράτη µέλη η αναλογική εφαρµογή της ως άνω Οδηγίας 
στα λοιπά πρόσωπα αυτά µέσω της νοµολογίας του ∆ΕΚ. Εφόσον, όµως, δεν 
ανιχνεύεται, ούτε εξ αντιδιαστολής, στην Οδηγία 86/653/ΕΟΚ βούληση του 
κοινοτικού νοµοθέτη να απαγορεύσει στα κράτη µέλη να θεσπίσουν παρόµοιους 
εθνικούς προστατευτικούς κανόνες και για τα λοιπά διαµεσολαβούντα στο εµπόριο 
πρόσωπα, δεν µπορεί να συναχθεί, ούτε από το εθνικό νοµοθέτηµα που ενσωµάτωσε 
την Οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο (Π∆ 219/1991), αντιστοίχου περιεχοµένου 
βούληση του εθνικού νοµοθέτη για τη µη παροχή ανάλογης προστασίας στα πρόσωπα 
αυτά. Ούτε βεβαίως, µπορεί να συναχθεί από µια απλή πράξη συµµόρφωσης προς την 
Οδηγία σε εκπλήρωση κοινοτικής υποχρέωσης, παρόµοια βούληση του εθνικού 
νοµοθέτη, µε επίκληση του επιχειρήµατος από τη σιωπή του νοµοθετήµατος, µε το 
οποίο έγινε η ως άνω συµµόρφωση. Είναι λοιπόν, φανερό, ότι η νοµοθετική αυτή 
κατάσταση σε κοινοτικό επίπεδο (που δηµιουργήθηκε µε την άνω Οδηγία) δεν 
εµποδίζει τον εθνικό νοµοθέτη να προβλέψει, για την προστασία των λοιπών 
διαµεσολαβούντων στο εµπόριο προσώπων (εποµένως και για τον διανοµέα), 
πρόσφορους κανόνες, εµπνεόµενος από τις διατάξεις της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ, 
εφόσον τούτο είναι προφανώς χρήσιµο και καθόσον καµία άλλη διάταξη του 
κοινοτικού δικαίου δεν το εµποδίζει. Εντεύθεν έπεται ότι και από πλευράς κοινοτικού 
δικαίου είναι επιτρεπτή η, µέσω της δικαιοπλαστικής εξουσίας του εθνικού δικαστή, 
ad hoc αναλογική εφαρµογή του πδ 219/1991 για τους εµπορικούς αντιπροσώπους σε 
άλλες διαρκείς συµβάσεις διαµεσολάβησης στο εµπόριο, βεβαίως υπό προϋποθέσεις 
και µε τρόπο που προσήκει στην ίδια τη φύση της αναλογικής εφαρµογής, µε κύρια 
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κριτήρια την οµοιότητα (όχι ταυτότητα) των καταστάσεων, την ύπαρξη παρόµοιας 
κατάστασης συµφερόντων και, ενόψει του κατεξοχήν προστατευτικού για τον 
εµπορικό αντιπρόσωπο χαρακτήρα των περισσοτέρων διατάξεων του πδ 219/1991, τη 
διαπίστωση ανάλογης ανάγκης προστασίας. Ακόµη, κατά µεν το άρθρο 8 του Π∆ 
219/1991, όπως διαµορφώθηκε µε το άρθρο 2 του Π∆ 88/1994 και το άρθρο 6 παρ. 2 
του Π∆ 312/1995: " Σύµβαση ορισµένου χρόνου, την οποία τα δύο µέρη συνεχίζουν 
να εκτελούν µετά την λήξη της, θεωρείται ότι µετατρέπεται σε σύµβαση αορίστου 
χρόνου" (παρ. 2). "Όταν η σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας είναι αορίστου 
χρόνου, κάθε ένας από τους συµβαλλόµενους µπορεί να την καταγγείλει µε τήρηση 
ορισµένης προθεσµίας" (παρ. 3). "Η προθεσµία καταγγελίας είναι ένας µήνας για το 
πρώτο έτος της σύµβασης, δύο µήνες από την αρχή του δευτέρου έτους, τρεις µήνες 
από την αρχή του τρίτου έτους και έξη µήνες από την αρχή του έκτου και τα επόµενα 
έτη" (παρ. 4) "Η σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας µπορεί να καταγγελθεί κατά 
πάντα χρόνο και χωρίς την τήρηση των προθεσµιών της παραγράφου 4 σε περίπτωση, 
κατά την οποία ένα εκ των µερών παραλείψει την εκτέλεση του συνόλου ή µέρος των 
συµβατικών υποχρεώσεων, καθώς και σε περίπτωση εκτάκτων περιστάσεων" (παρ. 
8), κατά δε το άρθρο 9 του ιδίου διατάγµατος" 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. β) Το ποσό της αποζηµίωσης αυτής δεν µπορεί να 
υπερβαίνει ποσό ισοδύναµο µε το µέσο ετήσιο όρο των αµοιβών που εισέπραξε ο 
εµπορικός αντιπρόσωπος κατά τα πέντε τελευταία έτη, αν δε η σύµβαση διήρκεσε 
λιγότερο από πέντε έτη, η αποζηµίωση υπολογίζεται µε βάση το µέσο όρο της εν 
λόγω περιόδου, γ) Η χορήγηση αυτής της αποζηµίωσης δεν στερεί από τον εµπορικό 
αντιπρόσωπο την αξίωση για την ανόρθωση της περαιτέρω ζηµίας την οποία υπέστη 
όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ...". Από τις αµέσως ανωτέρω 
διατάξεις συνάγεται, ότι η αποζηµίωση πελατείας είναι µια ιδιόρρυθµη αξίωση 
αµοιβής, που κινείται µεταξύ δύο ισοδύναµων πόλων, εκείνου της αµοιβής και 
εκείνου της επιείκειας, οι οποίοι δικαιολογούν τον χαρακτηρισµό της ως ένα είδος 
εύλογης ή δίκαιης αποζηµίωσης, όπως ιδίως φαίνεται και από την άνω διατύπωση του 
άρθρου 9 παρ.1 εδ. α' του Π∆ 219/1991, όπως το εδ. α' αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
7 παρ.1 του πδ 312/1995. Το άνω πραγµατικό του άρθρου 9 θέτει τρεις ισοδύναµες 
προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) η εισφορά νέων 
πελατών ή η προαγωγή, σηµαντικά, των υποθέσεων µε τους υπάρχοντες πελάτες από 
τον εµπορικό αντιπρόσωπο κατά τη διάρκεια της σύµβασης, β) η διατήρηση 
ουσιαστικών ωφελειών από τον εντολέα- αντιπροσωπευόµενο, που προκύπτουν από 
τις υποθέσεις µε τους πελάτες αυτούς µετά τη λύση της σύµβασης και γ) η καταβολή 
της αποζηµιώσεως να είναι "δίκαιη" αν ληφθούν υπόψη όλες οι περιστάσεις καθεµιάς 
συγκεκριµένης περιπτώσεως και ιδιαίτερα οι προµήθειες που χάνει ο εµπορικός 
αντιπρόσωπος και οι οποίες προκύπτουν από τις υποθέσεις µε τους πελάτες αυτούς 
(ΑΠ 139/2006, ΑΠ 53/2007).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 εδ. α' και β' του Π∆ 219/1991 το ποσό της 
προβλεποµένης από την προηγούµενη παράγραφο αποζηµιώσεως δεν µπορεί να 
υπερβαίνει ποσό ισοδύναµο µε τον µέσο ετήσιο όρο των αµοιβών που εισέπραξε ο 
εµπορικός αντιπρόσωπος κατά τα τελευταία πέντε έτη, αν δε η σύµβαση διήρκεσε 
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λιγότερο από πέντε έτη, η αποζηµίωση υπολογίζεται µε βάση το µέσο όρο της εν 
λόγω περιόδου. Ως αµοιβή επί εµπορικής αντιπροσωπείας νοείται η προµήθεια, την 
οποία εισπράττει ο εµπορικός αντιπρόσωπος από τον αντιπροσωπευόµενο, 
ενεργώντας στο όνοµα και για λογαριασµό του τελευταίου. Ως προµήθεια θεωρείται η 
µικτή προµήθεια, χωρίς την αφαίρεση των οργανωτικών και διοικητικών δαπανών 
λειτουργίας της επιχειρήσεως του εµπορικού αντιπροσώπου. Την έννοια της αµοιβής 
στην σύµβαση αποκλειστικής διανοµής, στην οποία ο διανοµέας ενεργεί στο όνοµα 
και για λογαριασµό του, καταλαµβάνει το κέρδος το οποίο εισπράττει ο τελευταίος 
από την µεταπώληση του προϊόντος στο όνοµα και για λογαριασµό του, και ως τέτοιο 
θεωρείται, σε περίπτωση ανάλογης εφαρµογής των περί εµπορικής αντιπροσωπείας 
διατάξεων του Π∆ 219/1991 και επί συµβάσεως διανοµής, για την ταυτότητα του 
νοµικού λόγου, το µικτό κέρδος, ως συνολικό οικονοµικό αποτέλεσµα από την 
εκτέλεση της συµβάσεως, µε βάση το οποίο η προσβαλλόµενη απόφαση προσδιόρισε 
την αξιούµενη από την αιτία αυτή αποζηµίωση από την αναιρεσίβλητη. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 669 ΕµπΝ, 874 ΑΚ και 112 ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι 
αλληλόχρεος λογαριασµός υπάρχει 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 της καταχωρίσεώς τους την αυτοτέλειά τους και δεν 
µπορούν να επιδιωχθούν ή διατεθούν χωριστά, µε αποτέλεσµα να οφείλεται µόνο το 
κατάλοιπο που προκύπτει, κατά το κλείσιµο του λογαριασµού, µε την αντιπαραβολή 
των κονδυλίων.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του 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, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).  
Με το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα 
του 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 κ.λπ. 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). Παραβίαση ελεγχόµενη από τον αναιρετικό 
λόγο του αριθµού 1 της ΚΠολ∆ 559 λαµβάνει χώρα και επί παραλείψεως 
επιβαλλόµενης ανάλογης εφαρµογής του κανόνα, όταν, δηλαδή, το δικαστήριο της 
ουσίας δεν καταφεύγει σε νόµω επιτρεπτή ανάλογη εφαρµογή του κανόνα, γεγονός 
που ισοδυναµεί µε τη µη εφαρµογή προσήκοντος κανόνα δικαίου ή αντιστρόφως 
καταφεύγει σε τέτοια ανάλογη εφαρµογή χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις προς 
τούτο (ΑΠ 53/2007, 212/2006, 139/2006).  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 106, 111 παρ. 2, 216 παρ. 1, 335, 
337, 338 και 559 αριθ. 1, 8 και 10 του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι ο νοµικός 
χαρακτηρισµός των επικαλουµένων περιστατικών, στα οποία θεµελιώνεται το 
προβαλλόµενο µε την αγωγή αίτηµα, δεν είναι δεσµευτικός για το ουσιαστικό 
∆ικαστήριο (πρωτοδικείο ή εφετείο), το οποίο οφείλει αυτεπαγγέλτως να προβεί στην 
ορθή νοµική υπαγωγή των εννόµων σχέσεων που αναδύονται εκ των επικαλουµένων 
κατά τρόπο σαφή πραγµατικών περιστατικών, και όπως αυτά στη συνέχεια 
προκύπτουν κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του ∆ικαστηρίου από τις 
διεξαχθείσες αποδείξεις, έστω και διαφορετική από εκείνη στην οποία προβαίνει ο 



 

[55] 
 

ενάγων, χωρίς αυτό να συνιστά ανεπίτρεπτη µεταβολή της βάσης της αγωγής, αφού η 
βάση αυτή συγκροτείται από τα θεµελιούντα το αίτηµα πραγµατικά περιστατικά και 
όχι από τον διδόµενο από τον ενάγοντα νοµικό τους χαρακτηρισµό, αλλά και χωρίς, 
κατά τη διαφορετική αυτή νοµική εκτίµηση, το ∆ικαστήριο να λαµβάνει υπόψη 
πράγµατα µη προταθέντα ή να λαµβάνει υπόψη πράγµατα ως αληθινά, χωρίς 
απόδειξη (ΑΠ 1468/2005, 431/2005, 887/1974).  
- 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 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος 
από αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή 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.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης κατά της 
απόφασης και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής, είναι οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που 
συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα της αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης και όχι οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση 
της αγωγής ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή 
από την εκτίµηση των αποδείξεων. Πράγµα συνεπώς, υπό την έννοια αυτή, αποτελεί 
και ο λόγος της έφεσης που περιέχει παράπονο κατά της κρίσης του πρωτοβάθµιου 
δικαστηρίου, µε την οποία απορρίφθηκε ισχυρισµός του εκκαλούντος ή έγινε δεκτός 
ισχυρισµός του εφεσίβλητου. Ο λόγος αυτός δεν ιδρύεται αν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη τον ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό 
(ΟλΑΠ 11/1996, ΟλΑΠ 12/1991), γεγονός που συµβαίνει και όταν οι παραδοχές του 
δικαστηρίου της ουσίας είναι αντίθετες µε τον φερόµενο ως µη ληφθέντα υπόψη 
ισχυρισµό. 
∆ιατάξεις: 
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Παµπούκης  
 
Εµπορική Αντιπροσωπεία και αποκλειστική διανοµή - Σύµβαση αποκλειστικής 
διανοµής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 14 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αποκλειστική διανοµή. Αποζηµίωση πελατείας. Αρχή αναλογικότητας. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.  
- Απόρροια της αρχής της ελευθερίας των συµβάσεων [ΑΚ 361] και ιδίως της 
ελευθερίας προσδιορισµού του περιεχοµένου τους, αποτελεί και η σύµβαση 
αποκλειστικής διανοµής. Είναι ιδιόρρυθµη διαρκής ενοχική σύµβαση εµπορικής 
συνεργασίας βάσει της οποίας ο ένας συµβαλλόµενος (παραγωγός ή χονδρέµπορος) 
υποχρεούται να πωλεί, αποκλειστικώς για µία ορισµένη περιοχή, στον άλλον 
(διανοµέα) τα εµπορεύµατα που έχουν συµφωνηθεί, τα οποία, στη συνέχεια, ο 
τελευταίος µεταπωλεί σε τρίτους στο δικό του όνοµα, για δικό του λογαριασµό και µε 
δικό του επιχειρησιακό κίνδυνο. Με τη σύµβαση αποκλειστικής διανοµής ο 
διανοµέας συνήθως αναλαµβάνει την υποχρέωση να ακολουθεί τις οδηγίες του 
παραγωγού ως προς την εµφάνιση και ποιότητα των πωλουµένων προϊόντων, να 
διαθέτει προσωπικό για την προώθηση των πωλήσεων, να προστατεύει τα 
συµφέροντα και τη φήµη του παραγωγού, να διαθέτει τα αναγκαία αποθέµατα για να 
µην παρουσιαστούν ελλείψεις στην αγορά, διατηρώντας µε δικά του έξοδα 
κατάλληλη οργάνωση και υποδοµή, ενώ, εξάλλου, έχει το δικαίωµα να καθορίζει ο 
ίδιος τις τιµές µε τις οποίες µεταπωλεί τα προϊόντα προς τρίτους, αν και δεν 
αποκλείεται να έχουν συµβατικά καθορισθεί ανώτατα ή κατώτατα όρια τιµών. Η 
σύµβαση αποκλειστικής διανοµής διακρίνεται από τη ρυθµιζόµενη στο Π∆ 219/1991 
"περί εµπορικών αντιπροσώπων", που εκδόθηκε σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 
86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµβαση εµπορικής 
αντιπροσωπείας, µε την οποία ο παραγωγός αναθέτει σε µόνιµη βάση στον εµπορικό 
αντιπρόσωπο, έναντι αµοιβής (προµήθειας) την µέριµνα, για ορισµένη εδαφική 
περιοχή, των υποθέσεών του, η οποία συνίσταται στην διαπραγµάτευση και στην 
σύναψη συµβάσεων πωλήσεως ή αγοράς εµπορευµάτων για λογαριασµό του 
αντιπροσωπευόµενου. Ωστόσο, αν και ο αποκλειστικός διανοµέας συναλλάσσεται µε 
τους τρίτους στο όνοµα και για λογαριασµό του, αναλαµβάνοντας πλήρως τον 
επιχειρησιακό κίνδυνο, ο δε εµπορικός αντιπρόσωπος εκτελεί βοηθητική εργασία 
διαµεσολαβήσεως στο όνοµα και για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου, δεν 
αποκλείεται µία συγκεκριµένη σύµβαση αποκλειστικής διανοµής να προσοµοιάζει, 
κατά περιεχόµενο, µε τη σύµβαση της εµπορικής αντιπροσωπείας, προς την οποία και 
να ταυτίζεται κατά τα ουσιώδη στοιχεία. ∆εδοµένου δε ότι ελλείπουν διατάξεις στον 
ΕµπΝ που να ρυθµίζουν την σύµβαση αποκλειστικής διανοµής και υφίσταται 
ακούσιο (γνήσιο) νοµοθετικό κενό, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί 
εντολής του ΑΚ (ΕµπΝ 91, ΕισΝΑΚ 3), σε συνδυασµό, για την ταυτότητα του 
νοµικού λόγου, µε αυτές του Π∆/τος 219/1991 (ιδίως των άρθρων 8 και 9 αυτού), 
κατά το µέρος τους, εκείνες του Π∆/τος 219/1991, που προσαρµόζονται στη φύση και 
στο περιεχόµενο της συγκεκριµένης σύµβασης αποκλειστικής διανοµής, η οποία 
οµοιάζει, κατά τα ουσιώδη (κρίσιµα) σηµεία της, µε εκείνη της εµπορικής 
αντιπροσωπείας. Όλα δε αυτά υπό το πρίσµα της κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του 
Συντάγµατος θεµελιώδους αρχής της ισότητας (πρβλ. ΟλΑΠ 72/1987) και της αρχής 
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της καλής πίστης, που απορρέει από το άρθρο 288 ΑΚ, ιδίως α) εάν ο διανοµέας 
ενεργεί ως τµήµα της εµπορικής οργάνωσης του αντισυµβαλλοµένου του, έχοντας 
την ίδια ασθενή θέση και έντονη εξάρτηση από τον παραγωγό αλλά και τον αυτό 
βαθµό ένταξης στο δίκτυο διανοµής, µε τον τύπο του εµπορικού αντιπροσώπου, τον 
οποίο ο κοινοτικός νοµοθέτης είχε υπόψη του όταν θέσπισε τις προστατευτικές 
διατάξεις της άνω Οδηγίας, β) εάν αυτός συµβάλλει στην επέκταση της πελατείας του 
αντισυµβαλλοµένου του, επιτελών σε σηµαντική έκταση καθήκοντα συγκρίσιµα µε 
εκείνα του εµπορικού αντιπροσώπου, συνδεόµενος µε το δίκτυο πωλήσεων του 
παραγωγού ή χονδρεµπόρου όπως ο αντιπρόσωπος, γ) εάν αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να µην ανταγωνίζεται τον αντισυµβαλλόµενό του, δ) εάν το πελατολόγιό 
του, κατά τη σύµβαση, είναι σε γνώση του αντισυµβαλλοµένου του και µάλιστα, µετά 
τη λύση της σύµβασης διανοµής, περιέρχονται οι πελάτες του στον τελευταίο και ε) 
εάν γενικώς η οικονοµική δράση του διανοµέα και τα οικονοµικά του οφέλη 
(ανεξάρτητα από τον τυπικό νοµικό χαρακτηρισµό τους) είναι όµοια µε εκείνα του 
αντιπροσώπου. Εξάλλου, οι προαναφερόµενες διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Π∆ 
291/1991 προβλέπουν ότι "ο εµπορικός αντιπρόσωπος δικαιούται µετά τη λύση της 
συµβάσεως εµπορικής αντιπροσωπείας αποζηµίωση εάν και εφόσον κατά τη διάρκεια 
αυτής έφερε νέους πελάτες...." (9 παρ. 1 εδ. α'), "η χορήγηση αυτής της 
αποζηµιώσεως δεν στερεί από τον εµπορικό αντιπρόσωπο την αξίωση για την 
ανόρθωση της περαιτέρω ζηµίας την οποία υπέστη, όπως ορίζεται από τις διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα" (9 παρ. 1 εδ. γ'), "η αποζηµίωση ή αποκατάσταση της ζηµίας 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν οφείλεται: α) όταν ο εντολέας 
καταγγείλει τη σύµβαση λόγω υπαιτιότητας του εµπορικού αντιπροσώπου, η οποία θα 
δικαιολογούσε καταγγελία της σύµβασης κατά πάντα χρόνο, β)..." (9 παρ. 3).  
- 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 άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία - ΟλΑΠ 1/1999). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.11 περ. γ' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. 
Κατά την έννοια της διάταξης για την ίδρυση του λόγου αναίρεσης αρκεί και µόνη η 
ύπαρξη αµφιβολιών για το αν πράγµατι λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας τα αποδεικτικά µέσα που προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι, τα 
οποία το δικαστήριο έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη του, σύµφωνα µε τις 
δαπάνες των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆. 
- 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 αναθεώρησή του, οι 
νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι 
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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. Στο πεδίο των 
αδικοπρακτικών σχέσεων (άρθρο 914 επ ΑΚ) και ειδικότερα στο ζήτηµα του µέτρου 
της επιδικαστέας χρηµατικής ικανοποιήσεως ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 932 ΑΚ 
ότι το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική 
ικανοποίηση, δηλαδή χρηµατική ικανοποίηση ανάλογη µε τις περιστάσεις της 
συγκεκριµένης περιπτώσεως. Με τη διάταξη αυτή ο κοινός νοµοθέτης έλαβε υπόψη 
του την αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντάς την στο ζήτηµα του προσδιορισµού 
του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Εποµένως, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν 
υπάρχει έδαφος άµεσης εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 1 εδάφιο 
τέταρτο του Συντάγµατος, η ευθεία δε επίκλησή της κατά τον προσδιορισµό του 
ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως στερείται σηµασίας, αφού δεν θα οδηγούσε σε 
διαφορετικά, σε σχέση µε τον κατ` εφαρµογή του άρθρου 932 ΑΚ προσδιορισµό 
αυτής, αποτελέσµατα (ΟλΑΠ 6/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 361, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
ΕµπΝ: 91, 
Οδηγίες: 86/653/ΕΟΚ 
ΕισΝΑΚ: 3, 
Σ: 25, 
Π∆: 219/1991,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 66 
 
Εµπορική Αντιπροσωπεία και αποκλειστική διανοµή - Σύµβαση αποκλειστικής 
διανοµής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 103 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση αποκλειστικής διανοµής. Παραποµπή στο ∆ΕΚ. Προδικαστικό ερώτηµα. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παραπέµπει στην Ολοµέλεια του Αρείου 
Πάγου. 
- Από το άρθρο 177 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ήδη άρθρο 234 
Συνθ.ΕΚ), προκύπτει ότι τα δικαστήρια του Κράτους-µέλους της Ενώσεως, ενώπιον 
των οποίων ανακύπτει ζήτηµα ερµηνείας, εκτός άλλων, και των οδηγιών, µπορούν, αν 
κρίνουν ότι είναι αναγκαία για την έκδοση της δικής τους αποφάσεως, η 
προηγούµενη έκδοση ερµηνευτικής αποφάσεως του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (∆ΕΚ), να παραπέµψουν το ζήτηµα, µε προδικαστική απόφασή τους, στο 
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∆ικαστήριο αυτό για να αποφανθεί σχετικά. Η προδικαστική παραποµπή είναι 
διαδικασία εξελισσόµενη µεταξύ δικαστηρίου Κράτους-µέλους της Ενώσεως και του 
∆ΕΚ. Η παραποµπή στο ∆ΕΚ µπορεί να γίνει αν τίθεται ενώπιον του εθνικού 
δικαστηρίου ζήτηµα ερµηνείας ή ισχύος του Κοινοτικού ∆ικαίου και το εθνικό 
δικαστήριο θεωρεί την κρίση επί του ζητήµατος αυτού αναγκαία για την έκδοση της 
αποφάσεώς του. Η απάντηση στο ζήτηµα αν υφίσταται ανάγκη αποφάσεως του ∆ΕΚ, 
ως προϋπόθεση της ανωτέρω παραποµπής, ανήκει αποκλειστικά στην κρίση των 
εθνικών δικαστηρίων (ΟλΑΠ 19/1999). Από τα παραπάνω σαφώς συνάγεται, ότι η 
απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί προδικαστικού 
ερωτήµατος που υποβλήθηκε σε αυτό από ∆ικαστήριο Κράτους µέλους δεσµεύει το 
εθνικό ∆ικαστήριο που υπέβαλε το ερώτηµα στην έκδοση της δικής του αποφάσεως, 
αλλά και όλα τα εθνικά ∆ικαστήρια που καλούνται να δικάσουν την ίδια υπόθεση, η 
δεσµευτικότητα δε αυτή προκύπτει τόσο από την ανάγκη της ενιαίας και 
οµοιόµορφης εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, που αποτελεί αξίωµα υπαρξιακής 
σηµασίας για το κοινοτικό δίκαιο, όσο και από τη συγκεκριµένη στόχευση του ίδιου 
του άρθρου 234 ΣυνΕΚ, που δεν είναι άλλη από την διασφάλιση της οµοιόµορφης 
ερµηνείας και εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου (ΣτΕ 2704/2001, απόφαση ∆ΕΚ 
3.2.1977, 52/76, L. Benedetti, Συλλογή 1977, σ. 63, ∆ιάταξη ∆ΕΚ 5.3.1986, 69/85, 
WunscheHandelsgesellschaft, Συλλογή 1986, σ. 947).  
- Απόρροια της αρχής της ελευθερίας των συµβάσεων (ΑΚ 361) και ιδίως της 
ελευθερίας προσδιορισµού του περιεχοµένου τους, αποτελεί και η σύµβαση 
αποκλειστικής διανοµής. Είναι ιδιόρρυθµη διαρκής ενοχική σύµβαση εµπορικής 
συνεργασίας, βάσει της οποίας ο ένας συµβαλλόµενος (παραγωγός ή χονδρέµπορος) 
υποχρεούται να πωλεί, αποκλειστικώς για µία ορισµένη περιοχή, στον άλλον 
(διανοµέα) τα εµπορεύµατα που έχουν συµφωνηθεί, τα οποία, στη συνέχεια, ο 
τελευταίος µεταπωλεί σε τρίτους στο δικό του όνοµα, για δικό του λογαριασµό και µε 
δικό του επιχειρησιακό κίνδυνο. Με τη σύµβαση αποκλειστικής διανοµής ο 
διανοµέας συνήθως αναλαµβάνει την υποχρέωση να ακολουθεί τις οδηγίες του 
παραγωγού ως προς την εµφάνιση και ποιότητα των πωλουµένων προϊόντων, να 
διαθέτει προσωπικό για την προώθηση των πωλήσεων, να προστατεύει τα 
συµφέροντα και τη φήµη του παραγωγού, να διαθέτει τα αναγκαία αποθέµατα για να 
µην παρουσιαστούν ελλείψεις στην αγορά, διατηρώντας µε δικά του έξοδα 
κατάλληλη οργάνωση και υποδοµή, ενώ, εξάλλου, έχει το δικαίωµα να καθορίζει ο 
ίδιος τις τιµές µε τις οποίες µεταπωλεί τα προϊόντα προς τρίτους, αν και δεν 
αποκλείεται να έχουν συµβατικά καθορισθεί ανώτατα ή κατώτατα όρια τιµών. Η 
σύµβαση αποκλειστικής διανοµής διακρίνεται από τη ρυθµιζόµενη στο Π∆ 219/1991 
"περί εµπορικών αντιπροσώπων", που εκδόθηκε σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 
86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµβαση εµπορικής 
αντιπροσωπείας, µε την οποία ο παραγωγός αναθέτει σε µόνιµη βάση στον εµπορικό 
αντιπρόσωπο, έναντι αµοιβής (προµήθειας) την µέριµνα, για ορισµένη εδαφική 
περιοχή, των υποθέσεών του, η οποία συνίσταται στην διαπραγµάτευση και στην 
σύναψη συµβάσεων πωλήσεως ή αγοράς εµπορευµάτων για λογαριασµό του 
αντιπροσωπευόµενου. Ωστόσο, αν και ο αποκλειστικός διανοµέας συναλλάσσεται µε 
τους τρίτους στο όνοµα και για λογαριασµό του, αναλαµβάνοντας πλήρως τον 
επιχειρησιακό κίνδυνο, ο δε εµπορικός αντιπρόσωπος εκτελεί βοηθητική εργασία 
διαµεσολαβήσεως στο όνοµα και για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου, δεν 
αποκλείεται µία συγκεκριµένη σύµβαση αποκλειστικής διανοµής να προσοµοιάζει, 
κατά περιεχόµενο, µε τη σύµβαση της εµπορικής αντιπροσωπείας, προς την οποία και 
να ταυτίζεται κατά τα ουσιώδη στοιχεία. ∆εδοµένου δε ότι ελλείπουν διατάξεις στον 
ΕµπΝ που να ρυθµίζουν την σύµβαση αποκλειστικής διανοµής και υφίσταται 
ακούσιο (γνήσιο) νοµοθετικό κενό, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί 
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εντολής του ΑΚ (ΕµπΝ 91, ΕισΝΑΚ 3), σε συνδυασµό, για την ταυτότητα του 
νοµικού λόγου, µε αυτές του Π∆/τος 219/1991 (ιδίως των άρθρων 8 και 9 αυτού), 
κατά το µέρος τους, εκείνες του Π∆/τος 219/1991, που προσαρµόζονται στη φύση και 
στο περιεχόµενο της συγκεκριµένης σύµβασης αποκλειστικής διανοµής, η οποία 
οµοιάζει, κατά τα ουσιώδη (κρίσιµα) σηµεία της, µε εκείνη της εµπορικής 
αντιπροσωπείας. Όλα δε αυτά υπό το πρίσµα της κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του 
Συντάγµατος θεµελιώδους αρχής της ισότητας (πρβλ. ΟλΑΠ 72/1987) και της αρχής 
της καλής πίστης, που απορρέει από το άρθρο 288 ΑΚ, ιδίως α) εάν ο διανοµέας 
ενεργεί ως τµήµα της εµπορικής οργάνωσης του αντισυµβαλλοµένου του, έχοντας 
την ίδια ασθενή θέση και έντονη εξάρτηση από τον παραγωγό αλλά και τον αυτό 
βαθµό ένταξης στο δίκτυο διανοµής, µε τον τύπο του εµπορικού αντιπροσώπου, τον 
οποίο ο κοινοτικός νοµοθέτης είχε υπόψη του όταν θέσπισε τις προστατευτικές 
διατάξεις της άνω Οδηγίας, β) εάν αυτός συµβάλλει στην επέκταση της πελατείας του 
αντισυµβαλλοµένου του, επιτελών σε σηµαντική έκταση καθήκοντα συγκρίσιµα µε 
εκείνα του εµπορικού αντιπροσώπου, συνδεόµενος µε το δίκτυο πωλήσεων του 
παραγωγού ή χονδρεµπόρου όπως ο αντιπρόσωπος, γ) εάν αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να µην ανταγωνίζεται τον αντισυµβαλλόµενό του, δ) εάν το πελατολόγιό 
του, κατά τη σύµβαση, είναι σε γνώση του αντισυµβαλλοµένου του και µάλιστα, µετά 
τη λύση της σύµβασης διανοµής, περιέρχονται οι πελάτες του στον τελευταίο και ε) 
εάν γενικώς η οικονοµική δράση του διανοµέα και τα οικονοµικά του οφέλη 
(ανεξάρτητα από τον τυπικό νοµικό χαρακτηρισµό τους) είναι όµοια µε εκείνα του 
αντιπροσώπου. Εξάλλου, οι προαναφερόµενες διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Π∆ 
291/1991 προβλέπουν ότι "ο εµπορικός αντιπρόσωπος δικαιούται µετά τη λύση της 
συµβάσεως εµπορικής αντιπροσωπείας αποζηµίωση εάν και εφόσον κατά τη διάρκεια 
αυτής έφερε νέους πελάτες ..." (9 παρ. 1 εδ. α`), "η χορήγηση αυτής της 
αποζηµιώσεως δεν στερεί από τον εµπορικό αντιπρόσωπο την αξίωση για την 
ανόρθωση της περαιτέρω ζηµίας την οποία υπέστη, όπως ορίζεται από τις διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα" (9 παρ. 1 εδ. γ`), "η αποζηµίωση ή αποκατάσταση της ζηµίας 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν οφείλεται: α) όταν ο εντολέας 
καταγγείλει τη σύµβαση λόγω υπαιτιότητας του εµπορικού αντιπροσώπου, η οποία θα 
δικαιολογούσε καταγγελία της σύµβασης κατά πάντα χρόνο, β) ..." (9 παρ. 3). Ενόψει 
των ανωτέρω, και στην περίπτωση αυτή, εφόσον το Π∆/µα 219/1991 ενσωµατώνει 
κοινοτικό δίκαιο, µπορεί το εθνικό ∆ικαστήριο, αν ανακύπτει ζήτηµα ερµηνείας 
εφαρµογής των διατάξεων αυτού, σε συγκεκριµένη σύµβαση αποκλειστικής 
διανοµής, και κρίνει ότι είναι αναγκαία για την έκδοση της δικής τους αποφάσεως, η 
προηγούµενη έκδοση ερµηνευτικής αποφάσεως του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (∆ΕΚ), να παραπέµψει το ζήτηµα, µε προδικαστική απόφασή του, στο 
∆ικαστήριο αυτό για να αποφανθεί σχετικά.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του 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, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
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 κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
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κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ` ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΣυνθΕΚ: 234,  
ΕισΝΑΚ: 3, 
ΕµπΝ: 91, 
Π∆: 219/1991, άρθ. 8, 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 338 
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1408 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ιοικητικό συµβούλιο ανώνυµης εταιρείας. Ελαττωµατικές αποφάσεις. 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση (άρθ. 559 αριθ. 8 & 599 
αριθ. 11γ). 
- Aπό τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 65, 67, 68 και 70 ΑΚ, 18 παρ. 1, 2, 
22 παρ. 1, 3 του Ν. 2190/1920 προκύπτει ότι την ανώνυµη εταιρεία εκπροσωπεί 
δικαστικά και εξώδικα το διοικητικό της συµβούλιο, που ενεργεί συλλογικά και είναι 
αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη 
διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην εκπλήρωση του σκοπού της (ΑΠ 
1510/2006). Εξάλλου σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 2190/1920 
ουσιαστικές προϋποθέσεις για την έγκυρη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από το 
∆.Σ. της ΑΕ είναι η ύπαρξη νόµιµης σύνθεσης και η συγκέντρωση της απαιτουµένης 
από το νόµο ή το καταστατικό απαρτίας και πλειοψηφίας. Με την απώλεια της 
ιδιότητος του συµβούλου από ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή σύνθεσή του 
δεν είναι πλέον νόµιµη και αποβαίνει αναγκαία προπλήρωση της κενής θέσης. Είναι 
αδιάφορο εάν το υπόλοιπα µέλη του Συµβουλίου δύναται να αποτελέσουν τη νόµιµη 
απαρτία, διότι αυτή προϋποθέτει δυνατότητα συµµετοχής όλων των συµβούλων. Η 
συµπλήρωση είναι δυνατή µε τη συνδροµή των νοµίµων προϋποθέσεων (άρθρο 39 
(2) (Β) Ν. 2190/20) από το ∆ιοικητικό συµβούλιο. Αν και ο νόµος σιωπά η λήψη 
απόφασης χωρίς να υπάρχει νόµιµη σύνθεση του ∆.Σ. ή χωρίς να τηρηθούν οι 
διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή όταν η απόφαση του ∆.Σ. εκφεύγει της 
αρµοδιότητάς του ή είναι καταχρηστική ή αντίκειται στο νόµο, στο καταστατικό ή 
στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχει ως συνέπεια την απόλυτη ακυρότητα της 
απόφασης (ΑΚ 174) και λογίζεται ως µη γενοµένη (ΑΚ 180). Ειδικότερα η απόφαση 
αυτή δεν παράγει το σκοπούµενο αποτέλεσµα, συνακόλουθα δε δεν δεσµεύει την 
εταιρεία και εφ' όσον λογίζεται "µη υπάρχουσα" δεν είναι ανάγκη να προσβληθεί. Η 
ακυρότητα υπάρχει αυτοδικαίως και καθένας που έχει έννοµο συµφέρον και αυτή 
ακόµη η εταιρεία, οι µέτοχοι, τα µέλη του ∆.Σ. ή τρίτοι µπορούν να επικαλεσθούν την 
ανυπαρξία της απόφασης µε ένσταση ή αγωγή, χωρίς να αποκλείεται βεβαίως και η 
αναγνωριστική αγωγή (ΚΠολ∆ 70), αλλά η επ'αυτής απόφαση δεν κηρύσσει, 
αναγνωρίζει απλώς την υπάρχουσα ακυρότητα.  
- Kατά µεν τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν 
δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα, κατά δε τον αριθµό 19 του ίδιου ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία, που 
έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νόµιµης βάσης, υπάρχει όταν από το 
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αιτιολογικό της απόφασης δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία για τη 
θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στην συγκεκριµένη περίπτωση. 
- Aπό τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ και 262, 269 και 559 αριθ. 
8 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι εάν για την στήριξη ισχυρισµού καταχρηστικής άσκησης του 
δικαιώµατος προβάλλονται περισσότερα αυτοτελή ουσιώδη πραγµατικά περιστατικά, 
τα οποία πρέπει να ληφθούν αθροιστικά "πράγµατα" που έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης, η µη λήψη των οποίων ιδρύει τον προβλεπόµενο από το 
άρθρο 559 αριθ. 8 εδάφιο β' του ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης αποτελούν το καθένα από τα 
περισσότερα πραγµατικά περιστατικά που έχουν παραδεκτώς προβληθεί εφόσον 
όµως αθροιστικώς λαµβανόµενα υπόψη θεµελιώνουν την από το άρθρο 281 ΑΚ 
καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος γιατί διαφορετικά δεν αποτελούν πράγµατα κατά 
την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆. Συνεπώς η µη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας ενός ή περισσοτέρων από αυτά εφόσον έχουν παραδεκτώς 
προταθεί στοιχειοθετεί τον προβλεπόµενο από την τελευταία διάταξη λόγο 
αναιρέσεως (ΑΠ 1846/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 68, 70, 174, 180, 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 21, 22, 23α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ∆ΕΕ 2011, σελίδα 190 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 320, 
σχολιασµός Αχιλλέας ∆.Μπεχλιβάνης  
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 747 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υποχρεώσεις που ανέλαβαν για την Α.Ε., οι ιδρυτές της και κατά το προϊδρυτικό 
στάδιο. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 7δ του Ν. 2190/1920 που προστέθηκε µε το άρθρο 7 του Π∆ 
409/1986 (προς εναρµόνιση µε την Οδηγία 68/151/ΕΟΚ), πρόσωπα που έχουν 
ενεργήσει στο όνοµα υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές 
απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όµως µόνη η εταιρία για τις πράξεις που 
έγιναν ρητά στο όνοµά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, µέσα σε τρεις µήνες από την 
απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτές τις πράξεις. Η προθεσµία των τριών µηνών δεν είναι αποκλειστική, δηλαδή η 
Α.Ε. µπορεί να αναλάβει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών και µετά την 
παρέλευση του τριµήνου, οπότε ευθύνεται τόσο η ίδια όσο και οι ιδρυτές σε 
ολόκληρο. Το ίδιο ισχύει και για τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν για την Α.Ε., οι 
ιδρυτές της και κατά το προϊδρυτικό στάδιο, δηλαδή και πριν από την κατάρτιση του 
καταστατικού της. Η δήλωση της βούλησης της εταιρίας για ανάληψη των άνω 
υποχρεώσεων µπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που 
η Α.Ε. εκπληρώνει προϊδρυτικές υποχρεώσεις των ιδρυτών της. Οι διατάξεις του 
άρθρου 23α παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920, κατά τις οποίες η αναφερόµενη σ' αυτές 
έγκριση δίδεται πριν από τη σύναψη των συµβάσεων, δεν έχουν εφαρµογή στην 
ένδικη περίπτωση, που αφορά σε συµβάσεις που συνάπτονται κατά το ιδρυτικό ή 
προϊδρυτικό στάδιο της Α.Ε. (ΑΠ 778/2006, 709/1998).  
- Το Εφετείο που δίκασε την έφεση αυτή έκρινε ότι η αναιρεσείουσα δεν 
ενοµιµοποιείτο να στραφεί παθητικά κατά της αναιρεσίβλητης, γιατί επρόκειτο για 
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σύµβαση συναφθείσα κατά το προϊδρυτικό στάδιο της σύστασης της ως άνω 
ανώνυµης εταιρείας και πριν από την υπογραφή του καταστατικού της εγγράφου. 
Έτσι που έκρινε το Εφετείο, παραβίασε µε εσφαλµένη µη εφαρµογή την 
προαναφερθείσα διάταξη του άρθρ. 7δ του Ν. 2190/1920 και εκείνων των άρθρων 
361 και 681 του Α.Κ.. Εποµένως, τα όσα συναφώς υποστηρίζει συνδυαστικά η 
αναιρεσείουσα και µε τους τέσσερις λόγους του αναιρετηρίου, υπό την επίκληση 
πληµµελειών από τον αριθµό 1 του άρθρ. 559 του ΚΠολ∆, αλυσιτελώς δε µε τον 
τέταρτο λόγο και από τον αριθµό 8 (αφού δεν πρόκειται για ποιοτική ή ποσοτική 
αοριστία της αγωγής), κρίνονται βάσιµα. Μετά τα παραπάνω, πρέπει να αναιρεθεί η 
προσβαλλόµενη απόφαση, να παραπεµφθεί η υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο 
ίδιο Εφετείο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 361, 681, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 7δ, 23α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ∆ΕΕ 2011, σελίδα 1239 * ΕπισκΕ∆ 2011, σελίδα 
709, σχολιασµός Κωνσταντίνος Γ. Παµπούκης * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1004* 
ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 76 
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1256 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανώνυµη εταιρεία. Εταιρική αγωγή. ∆ιορισµός εκπροσώπου. ∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Το διοικητικό συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να ασκήσει την εταιρική αγωγή, για 
αξιώσεις της εταιρείας κατά των µελών του από τη διοίκηση των εταιρικών 
υποθέσεων, όταν µεν η ζηµία της εταιρείας οφείλεται σε δόλο χωρίς τη συνδροµή 
άλλων προϋποθέσεων, σε κάθε δε περίπτωση πταίσµατος όταν αποφασίσει την 
άσκηση της αγωγής η γενική συνέλευση των µετόχων µε απόλυτη πλειοψηφία και 
όταν ζητήσουν τούτο µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου, χωρίς, στην περίπτωση αυτή να έχει δικαίωµα να εξετάσει τη 
βασιµότητα της αγωγής.  
- Ο διορισµός ειδικού εκπροσώπου για τη διεξαγωγή της δίκης κατά την παρ. 3 του 
άρθρου 22β Ν. 2190/1920 γίνεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο κατά τη 
διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, µετά από αίτηση της µειοψηφίας που 
αντιπροσωπεύει το 1/10 του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, µόνο όταν η ίδια 
ζήτησε από το ∆Σ την έγκριση εταιρικής αγωγής κατά συγκεκριµένων µελών του και 
το διοικητικό συµβούλιο αδράνησε για χρονικό διάστηµα έξι µηνών και όταν η 
συνέλευση αποφάσισε την έγερση της εταιρικής αγωγής και πέρασαν έξι µήνες από 
την απόφαση αυτή χωρίς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή ο ειδικός εκπρόσωπος να προβεί 
στην έγερση της εταιρικής αγωγής. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, 
δικαίωµα της µειοψηφίας να ζητήσουν από το αρµόδιο δικαστήριο το διορισµό 
ειδικού εκπροσώπου για να ασκήσει την εταιρική αγωγή δεν θεµελιώνεται. Η 
υποστηριζόµενη άποψη ότι η µειοψηφία µπορεί να προσφύγει αµέσως στο 
∆ικαστήριο και να ζητήσει τον διορισµό ειδικού εκπροσώπου χωρίς να αναµένει την 
παρέλευση του εξαµήνου, στην περίπτωση που επιδιώκεται η έγερση αγωγής 
εναντίον όλων των µελών του ∆.Σ., προσκρούει ευθέως τόσο στο γράµµα όσο και στο 
πνεύµα της πιο πάνω διάταξης η οποία δεν διακρίνει για τον προσδιοριζόµενο από 



 

[64] 
 

αυτήν τρόπο ασκήσεως των δικαιωµάτων της µειοψηφίας τους οι αξιώσεις της 
εταιρείας αφορούν ορισµένα ή όλα τα µέλη του ∆.Σ.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 634,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 22β, 29, 31,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 *ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 69  
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1512 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανώνυµη εταιρεία. Απαγόρευση χορηγήσεως δανείων προς ιδρυτές, µέλη του ∆.Σ. 
κλπ. Παρένθετο πρόσωπο. Πρόσθετη παρέµβαση ενώπιον του Αρείου Πάγου. 
- Κατά το άρθρο 23α Ν. 2190/1920 "περί ανωνύµων εταιρειών", που προστέθηκε µε 
το άρθρο 4 Ν. 5076/1931, αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 Ν∆ 4237/1962 και 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 Π∆ 409/1986 και άρθρο 2 Π∆ 498/1987, ίσχυε δε 
κατά τον κρίσιµο στην προκειµένη περίπτωση χρόνο, πριν την αντικατάστασή του µε 
το άρθρο 33 Ν. 3604/2007, "∆άνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτάς, µέλη του 
διοικητικού 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" (παρ. 1 εδ.α) και "Οιαιδήποτε άλλαι συµβάσεις της εταιρείας µετά των 
άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουµένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της 
γενικής συνελεύσεως των µετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν 
αντετάχθησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εν τη συνελεύσει 
εκπροσωπουµένου. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειµένου περί συµβάσεως µη 
εξερχοµένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας µετά των πελατών 
της" (παρ. 2). Οι διατάξεις αυτές θεσπίσθηκαν για την πρόληψη ενδεχοµένων 
καταχρήσεων εκ µέρους των ιθυνόντων προσώπων της ανώνυµης εταιρείας τα οποία 
ασκούν έλεγχο αυτής και διαχειρίζονται την περιουσία της. Από τον επιδιωκόµενο µε 
τις διατάξεις αυτές ως άνω σκοπό, που συνίσταται στη διατήρηση του µετοχικού 
κεφαλαίου προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού, προκύπτει ότι οι πιο πάνω 
απαγορεύσεις αφορούν και τις συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ εταιρείας και 
τρίτων (φυσικών ή νοµικών προσώπων), οι οποίοι (τρίτοι) ενεργούν ως παρένθετα 
πρόσωπα των ανωτέρω (διευθυντών, µελών διοικήσεως κ.λπ.), αφού και στην 
περίπτωση αυτή αληθινά αντισυµβαλλόµενος και αποκτών ωφελήµατα από την 
εταιρεία είναι όχι το παρένθετο πρόσωπο αλλά το κρυπτόµενο υπό αυτό (σχετ. ΑΠ 
1857/2009). Τέτοιο παρένθετο πρόσωπο µπορεί να είναι οµόρρυθµη εταιρεία της 
οποίας οµόρρυθµο µέλος είναι κάποιο από τα προαναφερθέντα πρόσωπα (διευθυντές, 
µέλη διοικήσεως κ.λπ.).  
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 80, 81 και 215 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η πρόσθετη 
παρέµβαση ασκείται κατά την ενώπιον του Αρείου Πάγου εκκρεµή δίκη µε κατάθεση 
δικογράφου που κοινοποιείται σε όλους τους διαδίκους και περιέχει τα οριζόµενα 
στην παρ.1 του ανωτέρω άρθρου 81 στοιχεία.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 80, 81, 215, 
Νόµοι: 2190/1920, 23α, 
Νόµοι: 3604/2007, άρθ. 33, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 338, σχολιασµός 
Κωνσταντίνος Γ. Παµπούκης  
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 217 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαιοπραξία που δεν τηρήθηκε τύπος. Μεταβίβαση ονοµαστικών µετοχών. 
Αυτοσύµβαση. Απαγορευµένες συµφωνίες. 
- Σύµφωνα µε το αρθ. 159 ΑΚ, δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος που 
απαιτεί ο νόµος, εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρη. Σε περίπτωση 
αµφιβολίας είναι επίσης άκυρη η δικαιοπραξία, αν δεν τηρήθηκε ο τύπος που είχαν 
καθορίσει τα µέρη. Αλλά η εκπλήρωση της δικαιοπραξίας µε επίγνωση της έλλειψης 
του τύπου, θεραπεύει την έλλειψη αυτή. Το εδάφιο δύο αποτελεί ερµηνευτικό κανόνα 
και αναφέρεται στην ακυρότητα της δικαιοπραξίας από τη µη τήρηση του οριζόµενου 
από τα µέρη τύπου, όπου δεν ορίζει ο νόµος, ή αυστηρότερου (συµβολαιογραφικού 
εγγράφου) έναντι του ηπιότερου που απαιτεί ο νόµος (ιδιωτικό έγγραφο). Η 
ακυρότητα αναφέρεται σε κάθε είδος δικαιοπραξίας που πρόκειται να καταρτισθεί. Η 
ακυρότητα αυτή δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, ούτε προτείνεται 
από τρίτο που έχει έννοµο συµφέρον, αφού αυτός δεν είναι εκείνος που επέβαλε τον 
τύπο, ούτε εκείνος προς το συµφέρον του οποίου επιβλήθηκε, αίρεται όµως µε 
παραίτηση, ρητή η σιωπηρή, των µερών, συµβιβασµό ή αναγνώριση (βλ. ενδεικτικά 
Βαθρακοκοίλη ΕΡΝΟΜΑΚ 2001 σελ. 664-668 µε περαιτέρω παραποµπές).  
- Σύµφωνα µε το αρθ. 235 εδ. τελ. ΑΚ, αυτοσύµβαση που δεν έχει περιβληθεί τον 
τύπο συµβολαιογραφικού εγγράφου είναι άκυρη. Συνήθης πρακτική είναι η 
πρόβλεψη αυτοσυµβάσεων προς το σκοπό εκπλήρωσης των από το προσύµφωνο 
υποχρεώσεων του οφειλέτη προς τον απ΄ αυτό δανειστή. Στις επιτρεπόµενες, κατ΄ 
εξαίρεση, από το νόµο αυτοδικαιοπραξίες απαιτείται η τήρηση του 
συµβολαιογραφικού τύπου, και αν ακόµη η σύµβαση δεν υπόκειται σε τύπο. Η 
παράλειψη του τύπου επάγεται ακυρότητα της αυτοδικαιοπραξίας, η οποία είναι 
σχετική, καθόσον η διάταξη στοχεύει στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων του 
αντιπροσωπευοµένου (ενδεικτικά Βαθρακοκοίλη ΕΡΝΟΜΑΚ, ό.π. υπό αρθ. 235 µε 
περαιτέρω παραποµπές).  
- Κατά το αρθ. 8β του Ν. 2190/1920, εξάλλου, µεταβίβαση ονοµαστικών µετοχών µη 
εισηγµένης στο χρηµατιστήριο ανώνυµης εταιρίας γίνεται µε εγγραφή σε ειδικό 
βιβλίο της εταιρίας, χρονολογούµενη και υπογραφόµενη από τον µεταβιβάζοντα 
µέτοχο και εκείνον στον οποίο γίνεται η µεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους 
αυτών. Μετά από κάθε µεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισηµειώνεται από την 
εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου η γενόµενη µεταβίβαση και τα ονοµατεπώνυµα 
µετά των διευθύνσεων, του επαγγέλµατος και της εθνικότητας του µεταβιβάζοντος 
και εκείνου προς τον οποίο γίνεται η µεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται 
και στο τηρούµενο από την εταιρία ως άνω ειδικό βιβλίο. Έναντι της εταιρίας 
θεωρείται ως µέτοχος ο εγγεγραµµένος στο ανωτέρω βιβλίο. Από τις διατάξεις αυτές , 
σε συνδυασµό και προς αυτές των αρθ. 158 και 159παρ. 1 ΑΚ, προκύπτει ότι η µη 
τήρηση του ως άνω προβλεπόµενου νόµιµου τύπου για την κατάρτιση της 
εµπράγµατης δικαιοπραξίας µεταβίβασης ονοµαστικών µετοχών ανώνυµης εταιρίας 
επάγεται ακυρότητα και για το λόγο αυτό ανυπαρξία της µεταβίβασης έναντι της 
εταιρίας όχι όµως και µεταξύ των µερών. Ως προς αυτά η µεταβίβαση της µετοχής ως 
κινητού πράγµατος και δη αξιόγραφου, στο οποίο ενσωµατώνεται η εταιρική 
ιδιότητα, ανεξάρτητα από την εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας, επέρχεται κατ΄ 
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αρθ. 1034 ΑΚ µε την παράδοση της µετοχής από τον κύριο σε αυτόν που την αποκτά 
και συµφωνία µεταξύ τους για τη µετάθεση της κυριότητας (ΑΠ 1261/03 ΕΕµπ∆ 
2004. 68, ΑΠ 1077/95 ΠΧ 1996. 195, Αλεξανδρίδου ∆ίκαιο Εµπορικών Εταιρειών 
2000, σελ. 146). Ωστόσο, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 4 του αρθ. 79 του Ν. 
2238/1994, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 3 του αρθ. 15 Ν. 2459/1997, «η 
µεταβίβαση εν ζωή ή λόγω θανάτου ονοµαστικών ή ανωνύµων µετοχών µη 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών πραγµατοποιείται αποκλειστικώς µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρηµένο από τον προϊστάµενο της 
οικείας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, η απόκτηση δε τέτοιων µετοχών κατά 
παράβαση της διάταξης του προηγουµένου εδαφίου θεωρείται άκυρη και δεν παράγει 
κανένα έννοµο δικαίωµα υπέρ αυτού που τις αποκτά ... Τα παραπάνω εφαρµόζονται 
ανάλογα και όταν αυτός που µεταβιβάζει τις εν λόγω µετοχές δεν είναι φυσικό 
πρόσωπο. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες που είναι αναγκαίες για 
την εφαρµογή αυτής της παραγράφου καθώς και οι περιπτώσεις που η πιο πάνω 
µεταβίβαση µπορεί να γίνει και µε άλλον τρόπο». Στην παρ. 4 του αρθ. 15 του Ν. 
2459/1997, µάλιστα, ορίζεται ότι «κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται 
στις διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου καταργείται». Τέλος, σύµφωνα µε την 
παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου, µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση 
των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Εµπορικής 
Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισµού της ωφέλειας που προέρχεται από τη 
µεταβίβαση µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο για την εφαρµογή της 
διατάξεως της υποπερ. ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του αρθ. 14 Ν. 2238/1994, 
λαµβάνοντας ενδεικτικά υπόψη τον τιµάριθµο και το χρόνο κτήσης των µετοχών. Με 
την 1056431/10479/Β0012/Πολ. 1169/23.5.1997 υπουργική απόφαση καθορίστηκαν 
οι λεπτοµέρειες της µεταβιβάσεως των ονοµαστικών και ανώνυµων µετοχών των µη 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο ανωνύµων εταιριών. Με την ως άνω διάταξη 
καθιερώθηκε ο έγγραφος τύπος για τη µεταβίβαση των ονοµαστικών και ανωνύµων 
εταιρειών που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του αρθ. 8β παρ. 1 του Ν. 2190/1920 και 1034 ΑΚ για τη µεταβίβαση 
ονοµαστικών και ανωνύµων µετοχών αντιστοίχως. Ο τύπος αυτός της µεταβίβασης, 
βέβαια, προσκρούει στον αξιογραφικό χαρακτήρα της µετοχής ως συµµετοχικού 
αξιόγραφου και στους κανόνες για τη µεταβίβαση των µετοχών, για το λόγο δε αυτό 
ανέκυψε ζήτηµα ερµηνείας της ανωτέρω ρυθµίσεως. Γίνεται, ωστόσο, δεκτό ότι οι µε 
τις ως άνω διατάξεις διατυπώσεις για τη µεταβίβαση των µετοχών εταιρειών µη 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο, καθιερώνουν δηλωτικό και όχι συστατικό τύπο 
µεταβίβασης, αφού θεσπίστηκαν για λόγους φορολογικών συµφερόντων του 
∆ηµοσίου και όχι για να καθιερώσουν συστατικό τύπο κατά την έννοια του αρθ. 159 
ΑΚ, άποψη η οποία ενισχύεται και από το ότι η προαναφερθείσα διάταξη εντάχθηκε 
στις φορολογικές διατάξεις και όχι στη διάταξη του αρθ. 8β του ν. 2190/1920, µε την 
οποία ορίζεται ο τρόπος µεταβίβασης των µετοχών της ανώνυµης εταιρείας, η οποία 
εξακολουθεί να ισχύει και ήδη παρέµεινε απαράλλακτη µε το αρθ. 12 του ν. 
3604/2007 (ΕφΙωαν 39/2010 ΕΕµπ∆ 2010.360, ΕφΑθ 7002/2008 ∆ΕΕ 2009.1082, 
ΕφΑθ 2807/2005 ∆ΕΕ 2005. 969, ΠΠρΑθ 4343/08 Νόµος, Βερβεσός σε ∆ίκΑΕ, επιµ. 
Περάκη, β΄ έκδ., 2ος Τόµος, υπό το αρθ. 8β σελ. 336 επ., Σκούρας, Η µεταβίβαση 
των µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο µετοχών ανωνύµων εταιριών και η 
φορολογία της υπεραξίας τους µε βάση τις διατάξεις του ν. 2459/1997, ∆ΕΕ 1999. 
485, Αντωνόπουλος, Η µεταβίβαση των µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο µετοχών 
ανωνύµων εταιριών. Ο τύπος της µεταβίβασης, Αρµ 2001. 152).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του αρθ. 1239 ΑΚ, είναι άκυρη η συµφωνία που γίνεται 
προτού καταστεί απαιτητό το ασφαλιζόµενο χρέος, σύµφωνα µε την οποία αν ο 
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δανειστής δεν ικανοποιηθεί εµπρόθεσµα, η κυριότητα του πράγµατος περιέρχεται ή 
πρέπει να µεταβιβαστεί σ΄ αυτόν. Η διάταξη καθιερώνει τον επιτακτικό κανόνα της 
διαδικαστικής πορείας του τρόπου ικανοποίησης του δανειστή όταν λήξει το χρέος, η 
οποία είναι η πώληση του ενεχύρου κατά τους διαγραφόµενους από τις σχετικές 
διατάξεις ορισµούς. Με την άνω διάταξη επαναλαµβάνεται, αλλά σε ευρύτερη µορφή, 
η απαγόρευση του καταπιστευτικού όρου τόσο µε εµπράγµατη όσο και µε ενοχική 
ενέργεια και τούτο προς προστασία των συµφερόντων του οφειλέτη κυρίου του 
ενεχυρικού πράγµατος. Έτσι, είναι άκυρη η συµφωνία που γίνεται πριν ή καταστεί 
απαιτητό το ασφαλιζόµενο µε το ενέχυρο χρέος, βάσει της οποίας, αν η 
ασφαλιζόµενη απαίτηση δεν ικανοποιηθεί εµπρόθεσµα, η κυριότητα του 
ενεχυρασµένου θα περιέρχεται αυτοδικαίως στο δανειστή έναντι του χρέους ή ο 
ενεχυρούχος δανειστής θα απαλλάσσεται ολικά ή µερικά από τις κατά ΑΚ 1237 
διατυπώσεις για την εκποίηση του ενεχυράσµατος (βλ. ιδίως Χριστακάκου στον ΑΚ 
Γεωργιάδη - Σταθόπουλου αρθ. 1239, Α. Γεωργιάδη, Εµπράγµατο ∆ίκαιο ΙΙ 1993 
παρ. 90 αρ. 4, τον ίδιο Εξασφάλιση των πιστώσεων 2001 παρ. 26 αρ. 89).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 158, 159, 235, 1034, 1237, 1239,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 8β, 
Νόµοι: 2238/1994, άρθ. 14, 79, 
Νόµοι: 2459/1997, άρθ. 15, 
Νόµοι: 3604/2007, άρθ. 12, 
∆ηµοσίευση: ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 341 * ∆ικογραφία 2012, σελίδα 188 
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 357 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ευθύνη µελών ∆Σ της Ανώνυµης Εταιρείας. Αγωγές από αξιώσεις της εταιρίας κατά 
των µελών του διοικητικού συµβουλίου από τη διοίκηση. Νοµική προσωπικότητα 
Ανώνυµης Εταιρείας. Επανάληψη συζήτηση για συµπλήρωση ελλείψεων στην κατ΄ 
έφεση δίκη. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 1, 22α, 22β και 23 του Ν. 2190/1920, όπως 
κωδικοποιήθηκε, σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 713, 714 ΑΚ, 
προκύπτει ότι τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας 
ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε ζηµία που προξενήθηκε στην εταιρία από 
πταίσµα τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων διοίκησης και διαχείρισης της 
περιουσίας και των υποθέσεων αυτής. Με τη συνδροµή των προϋποθέσεων που 
ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις, γεννάται αξίωση της εταιρίας κατά των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου προς αποκατάσταση της ζηµίας, την οποία υπέστη από την 
αµελή και επιζήµια διαχείριση των υποθέσεων της. Κατά τη διάταξη του άρθρου 22β 
του ίδιου Νόµου, αγωγές από αξιώσεις της εταιρίας κατά των µελών του διοικητικού 
συµβουλίου από τη διοίκηση ασκούνται από το διοικητικό συµβούλιο, αν αποφασίσει 
αυτό η γενική συνέλευση ή το ζητήσουν από το διοικητικό συµβούλιο µέτοχοι που 
εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν το διοικητικό 
συµβούλιο αδρανεί σχετικά µε την άσκηση της εταιρικής αγωγής (παρά τη λήψη 
αποφάσεως από τη γενική συνέλευση ή παρά την υποβολή σχετικής αιτήσεως από 
την ως άνω µειοψηφία), δύναται το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην 
οποία εδρεύει η εταιρία, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 786 
ΚΠολ∆), να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους της εταιρίας προς διεξαγωγή του 
δικαστικού αγώνα (ΑΠ 1506/2000, ΕφΑθ 1076/2006). 



 

[68] 
 

- Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 48, 48α και 49 του Ν. 2190/1920, 
65, 67, 72, 73 και 74 ΑΚ, η ανώνυµη εταιρία (που αποτελεί νοµικό πρόσωπο) λύεται 
και µε τη διοικητική ανάκληση της άδειας συστάσεως της. Από τότε Βρίσκεται στο 
στάδιο της εκκαθάρισης, µέχρι δε να τελειώσει το στάδιο αυτό, θεωρείται ότι υπάρχει 
το νοµικό πρόσωπο, που διοικείται από τους εκκαθαριστές, που διορίζονται και την 
εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως. Έτσι, διατηρείται µόνο για το σκοπό της 
εκκαθάρισης των εκκρεµών σχέσεων της και τη διανοµή του τυχόν καθαρού 
ενεργητικού της στους µετόχους της (ΕφΑθ 5005/2009, 3969/2006). Σύµφωνα µε την 
παρ. 7 του άρθρου 49 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει µετά την ισχύ του Ν. 2339/1995, 
ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του 
διοικητικού συµβουλίου και όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συµβούλιο (ΑΠ 718/2006). Εξάλλου, κατά 
τη διάταξη του άρθρου 49 περ. 6 του Ν. 2190/1920 «το στάδιο της εκκαθάρισης δεν 
µπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ηµεροµηνία έναρξης της εκκαθάρισης, 
οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το µητρώο ανωνύµων εταιριών. Για τη συνέχιση 
της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού 
Εµπορίου. Το στάδιο όµως της εκκαθάρισης δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 
υπερβεί τη δεκαετία». Από τα παραπάνω προκύπτει ότι µετά την παρέλευση 
πενταετίας ή δεκαετίας από το χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης που θέτει το άρθρο 49 
του νόµου αυτού, η εκκαθάριση θεωρείται ότι έχει περατωθεί (ΕφΑθ 3969/2006, που 
προαναφέρθηκε). Επίσης, κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 62 εδ. α΄, 64 
παρ. 2, 68 και 73 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι όποιος έχει την ικανότητα να είναι 
υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. 
Τα νοµικά πρόσωπα παρίστανται στο δικαστήριο µε όποιον τα εκπροσωπεί, 
δικαστική δε προστασία δικαιούται να ζητήσει όποιος έχει άµεσο έννοµο συµφέρον.  
- Το ∆ικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, αν υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις των άρθρων 62 έως 72 του ΚΠολ∆. Ενώ, τα νοµικά πρόσωπα, κατά 
το άρθρο 61 ΑΚ, αποκτούν προσωπικότητα µε την τήρηση των όρων που προβλέπει ο 
νόµος. Ειδικότερα προκειµένου περί ανωνύµων εταιριών η ικανότητα αυτή αρχίζει 
µετά τη σύσταση τους, από την καταχώρηση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφηµερίδας 
της Κυβερνήσεως, της εγκριτικής αποφάσεως και του καταστατικού της ανώνυµης 
εταιρίας, παύει δε να υπάρχει από τη λύση της εταιρίας µε οποιονδήποτε τρόπο (ΑΠ 
913/2001).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 254 ΚΠολ∆ (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του 
Ν. 2915/2001), το οποίο κατά το άρθρο 524 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα εφαρµόζεται και 
στην κατ΄ έφεση δίκη αλλά και στις ειδικές διαδικασίες, συνάγεται µε σαφήνεια ότι 
το ∆ικαστήριο έχει τη δυνατότητα, όταν κατά τη µελέτη της δικογραφίας ή τη 
διάσκεψη παρουσιάζονται κενά και αµφίβολα σηµεία, ως προς το πραγµατικό υλικό ή 
τις αποδείξεις, που έχουν ανάγκη διαλεύκανσης, συµπλήρωσης ή επεξήγησης, να 
διατάξει αυτεπαγγέλτως την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο που έχει 
κηρυχθεί περατωµένη, ώστε κατά τη νέα συζήτηση, που θεωρείται ως συνέχεια της 
προηγούµενης, να προσκοµισθούν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να 
εξασφαλιστεί η ορθή διάγνωση της υπόθεσης. Η εξουσία που παρέχεται από τις άνω 
διατάξεις περιλαµβάνει το δικαίωµα του δευτεροβαθµίου ∆ικαστηρίου να διατάξει 
ιδίως νέες ή συµπληρωµατικές αποδείξεις µετά αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται 
από το άρθρο 339 ΚΠολ∆ ή την προσαγωγή αποδεικτικών εγγράφων, κ.λπ. (Βλ. 
Σαµουήλ, Η Έφεση, 1993, ∆΄ έκδοση, παρ. 1095, 1096).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 61, 62, 64, 65, 68, 72, 73, 74, 713, 714,  
ΚΠολ∆: 254, 524, 786,  
Νόµοι: 2190/1920, 1, 22, 22α, 22β, 23, 48, 48α, 49,  
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∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2011, σελίδα 1242 
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 476 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανώνυµη εταιρεία. Ακύρωση αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρ. 31 παρ. 1 και 32 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, οι 
αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ανώνυµης εταιρείας λαµβάνονται µε απόλυτη 
πλειοψηφία των εκπροσωπούµενων σ' αυτή ψήφων και καταχωρίζονται σε περίληψη 
σε ειδικό βιβλίο, είναι δε κατά το άρθρ. 34 παρ. 1περ.β του ίδιου νόµου η γενική 
συνέλευση αποκλειστικά αρµόδια να αποφασίζει, εκτός άλλων, και για την εκλογή 
µελών του διοικητικού συµβουλίου και ελεγκτών. Η αποφάσεις της γενικής 
συνέλευσης εκφράζουν τη βούληση του νοµικού προσώπου της εταιρείας µε σκοπό 
την παραγωγή έννοµων συνεπειών και µπορεί να διατυπώνονται θετικά ή αρνητικά, 
όπως συµβαίνει όταν απορρίπτεται συγκεκριµένη πρόταση. Αρνητική απόφαση 
προκύπτει και όταν κατά τη γενική συνέλευση οι ψήφοι διχάζονται, έτσι ώστε η 
πρόταση που τέθηκε σε ψηφοφορία να συγκεντρώνει ίσο αριθµό θετικών και 
αρνητικών ψήφων, οπότε η πρόταση θεωρείται απορριφθείσα. Εποµένως και στην 
περίπτωση ψηφοφορίας για την εκλογή µελών του διοικητικού συµβουλίου της 
ανώνυµης εταιρείας η σχετική πρόταση θεωρείται απορριφθείσα, αν προκύψει ίσος 
αριθµός θετικών και αρνητικών ψήφων και δικαιολογείται τότε ο διορισµός 
προσωρινής διοίκησης. Αντίστοιχα µόνο η αρνητική αυτή απόφαση της µη εκλογής 
διοικητικού συµβουλίου και όχι η ανύπαρκτη απόφαση εκλογής διοικητικού 
συµβουλίου µπορεί στην περίπτωση αυτή να προσβληθεί ως ακυρώσιµη κατά τις 
διατάξεις του άρθρ. 35α παρ. παρ. 1 και 7 του ΚΝ 2190/1920, όπως 
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρ. 42 του Ν. 3604/2007, σύµφωνα µε τις οποίες, 
απόφαση της γενικής συνέλευσης που λήφθηκε µε τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε 
το νόµο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο εντός προθεσµίας τριών 
µηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρµόδια αρχή ή από την 
καταχώρηση της απόφασης στο Μητρώο, εάν αυτή υποβάλλεται σε δηµοσιότητα και 
το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις που έλαβε γενική συνέλευση, η οποία δεν είχε 
νόµιµα συγκληθεί ή συγκροτηθεί. Αντίθετα έτσι µε τις περιπτώσεις ακυρότητας των 
αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ανώνυµης εταιρείας, που προβλέπονται στο 
άρθρ. 35β του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 43 του Ν. 3604/ 
2007, οι οποίες οφείλονται σε παραβάσεις διατάξεων ουσίας και η ακυρότητα 
λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο εντός προθεσµίας ενός 
έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρµόδια αρχή ή από την 
καταχώρηση της απόφασης στο Μητρώο, εάν αυτή υποβάλλεται σε δηµοσιότητα, 
ακυρώσιµες είναι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που λήφθηκαν κατά 
παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε τη διαδικασία της λήψης τους. Τέτοια 
παράβαση ακριβώς συνιστά και η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση κατά 
παράβαση των περί πλειοψηφίας διατάξεων του νόµου ή του καταστατικού της 
εταιρείας. Εξ άλλου κατά τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρ. 18 του ΚΝ2190/1920, που 
τέθηκαν σε ισχύ µε το άρθρ. 25 παρ. 3 του Ν. 3604/2007, το καταστατικό της 
ανώνυµης εταιρείας µπορεί να ορίζει ότι προτείνονται προς εκλογή στο διοικητικό 
συµβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και ότι εκλέγονται από αυτούς τα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαµβάνει κάθε 
κατάλογος..., εκλέγονται δε από τον κάθε κατάλογο, ανάλογα µε τις προβλέψεις του 
καταστατικού, είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους είτε τα 
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πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου, ενώ το σύστηµα της εκλογής 
αυτής και αν δεν προβλέπεται από το αρχικό καταστατικό, µπορεί να εισαχθεί ή να 
καταργηθεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις 
παρ. 1 και 2 του άρθρ. 29 και την παρ. 1 του άρθρ. 31 του αυτού νόµου, εκτός αν το 
καταστατικό προβλέπει υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 29, 31, 32, 35α,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1002 
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 13448 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανώνυµη εταιρεία. ∆ιορισµός προσωρινής διοίκησης. Εκούσια δικαιοδοσία. 
∆ιάδικοι. 
- Στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας οι ενδιαφερόµενοι αποκτούν την ιδιότητα 
του διαδίκου: α) µε την υποβολή της αίτησης για την εκδίκαση ορισµένης υπόθεσης 
της εκούσιας δικαιοδοσίας, β) µε την κλήτευση τους στη διαδικασία αυτή κατόπιν 
διαταγής του αρµοδίου δικαστηρίου (αρθρ. 748 παρ, 3 ΚΠολ∆), γ)µε την άσκηση 
κύριας ή πρόσθετης παρέµβασης (αρθρ. 752 ΚΠολ∆), δ) µε την προσεπίκληση τους 
που γίνεται µε πρωτοβουλία κάθε διαδίκου ή αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο 
(αρθρ. 753 ΚΠολ∆, ΑΠ 41/2003, Κεραµεύς/Κονδύλης/Νίκας (Αρβανιτάκης) ΚΠολ∆ 
Ι, 2000, εισαγ. σηµειώσεις στα άρθρα 739-866, IV, σελ.1459). 
- Ο παρεµβαίνων δικαιολογεί έννοµο συµφέρον λόγω της ιδιότητας του, ως µετόχου 
της Ανώνυµης Εταιρείας και η αίτηση είναι νόµιµη στηριζόµενη στις διατάξεις των 
άρθρων 69 ΑΚ και 786 ΚΠολ∆, εκτός από το αίτηµα να συγκαλέσει  ο κυρίως 
παρεµβαίνων έκτακτη Γενική Συνέλευση µε σκοπό την εκλογή ∆.Σ., το οποίο είναι 
απορριπτέο ως µη νόµιµο, διότι η δικαιοδοσία του παρόντος ∆ικαστηρίου εκτείνεται 
µόνο έως τον διορισµό προσωρινής διοίκησης και τον καθορισµό των εξουσιών της 
και όχι των συνεπειών, εξαιτίας της µη άσκησης τους από αυτήν. Εξάλλου, 
απορριπτέο ως µη νόµιµο είναι το αίτηµα περί καταδίκης του αιτούντος στα 
δικαστικά έξοδα του κυρίως παρεµβαίνοντος, διότι η κύρια παρέµβαση ασκείται προς 
το συµφέρον της ανώνυµης εταιρίας και όχι του αιτούντος (άρθρο 746 ΚΠολ∆). 
Εποµένως, θα ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιµότητα. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 69, 
ΚΠολ∆: 739, 740, 741, 748, 752, 753, 786, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 35, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Εταιρείες - Άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 601 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου. Αλλοδαπή εταιρεία. 
- Συµφώνως προς την γενικώς ισχύουσα επί των κεφαλαιουχικών εταιριών αρχή της 
οικονοµικής αυτοτέλειας και ευθύνης του νοµικού προσώπου της εταιρίας έναντι των 
µετόχων ή των εταίρων, οι τελευταίοι δεν ευθύνονται προσωπικώς ως προς την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας, η εν λόγω, όµως, αρχή υποχωρεί, όταν 
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γίνεται κατάχρηση της νοµικής προσωπικότητος, υπό την έννοια ότι οι φερόµενες ως 
πράξεις του νοµικού προσώπου αποτελούν πράγµατι πράξεις του κυριάρχου µετόχου 
ή εταίρου, οι οποίες σκοπίµως παραλλάσσονται, και, αντιστρόφως, οι πράξεις του 
φυσικού προσώπου συνέχονται µετά του νοµικού προσώπου, από του οποίου 
αθεµίτως επιχειρείται να αποκοπούν, ως συµβαίνει, όταν, κατά παράβαση των 
κανόνων της καλής πίστεως, ο κυρίαρχος µέτοχος ή εταίρος χρησιµοποιεί τη νοµική 
προσωπικότητα της εταιρίας, προκειµένου να καταστρατηγήσει τον νόµο ή να 
προκαλέσει δολίως ζηµία προς τρίτο, ή να αποφύγει την έναντι τρίτων εκπλήρωση 
των ατοµικών υποχρεώσεων του, οπότε συµφώνως προς τη διάταξη του άρθρου 281 
ΑΚ, αναλόγως εφαρµοζόµενη, προσήκει η άρση της αυτοτέλειας της νοµικής 
προσωπικότητος και η µετακύλιση των δυσµενών συνεπειών από την εταιρία προς 
τους µετόχους ή τους εταίρους, ευθυνόµενους εις ολόκληρον µετά του νοµικού 
προσώπου, ή αντιστρόφως (ΑΠ 905/2010 ΕΕµπ∆ ΞΒ΄,86, 330/2010 ΕΕµπ∆ ΞΑ.915, 
309/2009 ∆ΕΕ 15.804, 5/2009 ∆ΕΕ 15.800), ενώ, επί αλλοδαπών εταιριών, το ζήτηµα 
της ευθύνης του φυσικού προσώπου συνακολούθως της άρσεως της αυτοτέλειας του 
νοµικού προσώπου διέπεται συµφώνως προς τη διάταξη του άρθρου 10 ΑΚ από το 
δίκαιο της πραγµατικής έδρας της εταιρίας (ΕφΑθ 4801/2009 Ελ∆νη 50.250, θ. 
Λιακόπουλου, Η άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου, 1993, σελ. 82, Χ. 
Παµπούκη, Νοµικά πρόσωπα και ιδίως εταιρίες στις συγκρούσεις νόµων, 2004, σελ. 
152 επ.), έστω και εάν πρόκειται περί εταιριών του άρθρου 1 παρ. 1 Ν 791/1978, 
αφού οι σχετικές διατάξεις του εν λόγω νόµου περί εφαρµογής του δικαίου της 
καταστατικής έδρας ισχύουν µόνον ως προς τη σύσταση και την ικανότητα δικαίου 
των εν λόγω εταιριών (ΟλΑΠ 2/1999 ΝοΒ 47.1113, Χ. Παµπούκη, ό.π., σελ. 90). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 10, 281,  
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2012, σελίδα 30 
 
Εταιρείες - Άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 375 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άρση της αυτοτέλειας του Νοµικού Προσώπου. Καθυστέρηση καταβολής µισθού 
εκ µέρους του εργοδότη. 
- Βασική αρχή του δικαίου των νοµικών προσώπων και κυρίως εκείνων που έχουν 
σωµατειακή οργάνωση αποτελεί η περιουσιακή αυτοτέλεια του νοµικού προσώπου 
απέναντι στα µέλη του (αρχή του χωρισµού). Το νοµικό πρόσωπο είναι οφειλέτης των 
δικών του υποχρεώσεων και δανειστής αντιστοίχων δικαιωµάτων του ενώ τα µέλη 
δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου, όπως άλλωστε και το 
τελευταίο δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις των µελών του. Για τις εταιρίες αυτό 
ισχύει κατά κύριο λόγο στην ανώνυµη εταιρία, την ΕΠΕ, και τη ναυτική εταιρία στις 
οποίες προέχει η σωµατειακή οργάνωση. Ωστόσο, αυτός ο διαχωρισµός που 
δηµιουργεί αυτοτελή νοµικά κέντρα βουλήσεων και συµφερόντων µπορεί κατά τις 
περιστάσεις να µην είναι ανεκτός από το δίκαιο, είτε ευθέως µε βάση ειδική διάταξη, 
είτε κατά την καλή πίστη (άρθρα 281, 288, 200 ΑΚ), µε αποτέλεσµα την ταύτιση 
νοµικού προσώπου και µελών. Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η άρση της 
αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου (lifting the corporate veil-άρση του εταιρικού 
πέπλου- ΠΠρ Πειρ 1299/1996 ∆ΕΕ 1997. 170, ΠΠρΠειρ 834/1989 ΕΝ∆ 17. 302, Θ. 
Λιακόπουλου, ό.α., σ. 1 επ). Περαιτέρω, για την άρση της αυτοτέλειας του νοµικού 
προσώπου κεφαλαιουχικής εταιρίας δεν αρκεί απλή µονοµετοχική ιδιότητα ούτε η 
ιδιότητα του φυσικού προσώπου (που είναι ο µοναδικός µέτοχος ή κάτοχος του 
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µεγαλυτέρου µέρους των µετοχών) ως διαχειριστή (ΟλΑΠ 5/1996, Ελ∆νη 37. 1046), 
αλλά απαιτείται η συνδροµή πραγµατικών περιστατικών που να καταδεικνύουν 
βούληση για καταστρατήγηση των διατάξεων που αφορούν στα νοµικά πρόσωπα 
(ΠΠρΠειρ 1742/2001, ό.α., Θ. Λιακόπουλο, ό.α., σ. 159 επ. Ν.Ρόκα, Εµπορικές 
εταιρίες, έκδ. 2η, §32, σ. 166). Έτσι η σύσταση εταιρίας προς άσκηση, µέσω αυτής, 
οποιασδήποτε δραστηριότητας, δεν οδηγεί αυτή και µόνη σε κατάλυση της 
αυτοτέλειας της εταιρίας, ακόµα και αν η εταιρία αυτή έχει ένα µόνο µέτοχο - εταίρο, 
αφού µια τέτοια ενέργεια συνιστά θεµιτή, κατ΄ αρχήν, µετάθεση των αποτελεσµάτων 
των δικαιοπραξιών που επιχειρούνται κατ΄ αυτόν τον τρόπο από το µέτοχο εταίρο 
στην εταιρία. Εξάλλου, στο δίκαιο, άρση της νοµικής προσωπικότητας επιτρέπεται 
(και επιβάλλεται) αναµφισβήτητα σε περίπτωση που υπάρχει κατάχρηση της νοµικής 
προσωπικότητας, δηλαδή σε περίπτωση που η επίκληση της νοµικής προσωπικότητας 
και του χωρισµού που αυτή συνεπάγεται παρίσταται ως κατάχρηση δικαιώµατος κατ΄ 
άρθρο 281 ΑΚ (ΠΠρΑθ 739/1998 ΕΕµπ∆ 1998. 795 επ.). Κατά τα πορίσµατα δε της 
ελληνικής επιστήµης, κατάχρηση της νοµικής προσωπικότητας υπάρχει όταν ο 
κυρίαρχος εταίρος χρησιµοποιεί τη νοµική προσωπικότητα για να καταστρατηγήσει 
το νόµο, ή για να προκαλέσει δολίως ζηµιά σε τρίτο ή για να αποφύγει την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Ως περιστατικά ενδεικτικά κατάχρησης της 
νοµικής προσωπικότητας έχουν διατυπωθεί διάφορα κατά περίπτωση, όπως η άσκηση 
εκ µέρους του εταίρου εµπορίας µε παρένθετο πρόσωπο την εταιρία, η παράλληλη 
διεξαγωγή οµοειδών επιχειρηµατικών εργασιών σε εταιρική και ατοµική βάση, η 
εικονικότητα του νοµικού προσώπου, η συµπεριφορά του εταίρου που να προκαλεί 
την εντύπωση της προσωπικής του ευθύνης, ως πλέον αποφασιστικά όµως 
θεωρούνται η ανεπαρκής χρηµατοδότηση της εταιρίας και η σύγχυση της ατοµικής 
και εταιρικής περιουσίας (ΠΠρΑΘ 739/1998, ό.ά., ΠΠρΠειρ 1742/2001, ό.α., Α. 
Παµπούκη, Η προστασία των δανειστών στις ναυτιλιακές εταιρίες µε παραµέριση της 
νοµικής προσωπικότητας, Αρµ 47. 877 επ., ιδίως σ. 855, Θ. Λιακόπουλου, ό.ά., σ. 64 
επ). Τα ανωτέρω εκτεθέντα ισχύουν και στην περίπτωση των αλλοδαπών 
κεφαλαιουχικών εταιριών που έχουν µεν συσταθεί σύµφωνα µε τους νόµους της 
πολιτείας στην οποία έχουν την καταστατική έδρα τους, πλην όµως εδρεύουν στην 
πραγµατικότητα στην Ελλάδα και δεν έχουν τηρήσει τις διατυπώσεις συστάσεως που 
προβλέπει το ελληνικό δίκαιο για τις εταιρίες αντιστοίχου τύπου. Και τούτο γιατί οι 
εταιρίες αυτές (de facto εταιρίες) διέπονται µεν, από το δίκαιο της καταστατικής 
έδρας τους ως προς τη σύσταση και την ικανότητα δικαίου, ενώ το ζήτηµα της 
ευθύνης των µετόχων ή του ∆Σ ρυθµίζεται από το ελληνικό δίκαιο. Κατ΄ ακολουθίαν 
των ανωτέρω, ανεξαρτήτως του αν για τη σύσταση των εν λόγω εταριών τηρήθηκαν ή 
όχι οι διατυπώσεις που απαιτούνται κατά το νόµο για τη σύσταση των, οι εταιρίες 
αυτές έχουν νοµική προσωπικότητα και η άρση της αυτοτέλειας του νοµικού τους 
προσώπου δικαιολογείται όταν αποδεικνύεται η καταστρατήγηση αυτή (ΕφΠειρ 403/ 
2002, ΕΝ∆ 30. 129, ΠΠρΠειρ 1742/2001, ΕΝ∆ 29. 204). Ας σηµειωθεί ειδικώς για 
την αλλοδαπή εταιρία τύπου LIMITED ότι αυτή προσοµοιάζει, σύµφωνα µε τη 
γνώµη που επικρατεί στη θεωρία, προς την ανώνυµη εταιρία του ελληνικού δικαίου 
(βλ. την υπ΄ αριθ. 355/1979 νοµική πληροφορία του Ελληνικού Ινστιτούτου ∆ιεθνούς 
και Αλλοδαπού ∆ικαίου - ΕΝ∆ 11.311) και συνεπώς, εφόσον διατηρεί την 
πραγµατική έδρα της στην Ελλάδα χωρίς να έχουν τηρηθεί οι όροι που απαιτεί ο 
κωδικοποιηµένος ν.2190/1920, είναι µεν άκυρη ως ανώνυµη εταιρία για την ελληνική 
έννοµη τάξη, αποτελεί όµως de facto οµόρρυθµη εταιρία (ΑΠ 261/2001, ΕΝ∆ 29. 
202, ΠΠρΠειρ 1742/2001 ό.ά.), η άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου της 
οποίας είναι επιτρεπτή υπό τους όρους που προαναφέρθηκαν. (ΠΠρΠειρ 1673/2003 
Νοβ 2004.1012). Από την έκθεση επίδοσης µε αριθµό 3526/5-7-2011 της δικαστικής 
επιµελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών ΧΧΧ και την ΧΧΧ/24-11-2011 έκθεση 
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επιδόσεως του δικαστικού επιµελητή Αθηνών ΧΧΧ, που προσκοµίζει και επικαλείται 
η ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωµένο αντίγραφο της αγωγής µε πράξη 
ορισµού δικασίµου και κλήση προς συζήτηση για τη σηµερινή δικάσιµο, επιδόθηκε 
νόµιµα και εµπρόθεσµα στην πρώτη εναγοµένη και για τον δεύτερο εναγόµενο στον κ 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και περίληψη του επιδοθέντος δικογράφου 
δηµοσιεύτηκε σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες (Αυγή και Ριζοσπάστης την 9-12-2011), 
οι οποίοι όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου, δεν 
εµφανίστηκαν, ούτε παραστάθηκαν µε κάποιο άλλο νόµιµο τρόπο. Πρέπει, να 
δικαστούν ερήµην σαν να ήταν παρόντες (672 ΚΠολ∆). Η ενάγουσα, εκθέτει στην 
αγωγή που κρίνεται ότι ο δεύτερος εναγόµενος της πρότεινε να εργαστεί για 
λογαριασµό του, ότι, όταν υπέγραψε τα έγγραφα για την πρόσληψη της διαπίστωσε 
ότι εµφανιζόταν ως εργοδότης της, η πρώτη εναγοµένη, ότι ο δεύτερος εναγόµενος 
είναι µοναδικός διαχειριστής και εκπρόσωπος της, χρησιµοποιεί καταχρηστικά την 
εναγοµένη για να αποφεύγει την εκπλήρωση των νοµίµων υποχρεώσεων του, ότι οι 
εναγόµενοι είναι εργοδότες της, ενόψει της κάµψης της αυτοτέλειας του νοµικού 
προσώπου της πρώτης εναγοµένης, ότι απολύθηκε τον Ιανουάριο του 2010, χωρίς να 
της καταβληθούν αποζηµίωση απολύσεως, µισθοί, δώρα εορτών αποδοχές αδείας και 
επίδοµα αδείας. Ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι να της καταβάλουν συνολικά 
8489,87 ΕΥΡΩ, από τα οποία τα 1000 ΕΥΡΩ για χρηµατική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης. Η αγωγή αρµόδια (14 παρ 1 και 25 παρ 2 ΚΠολ∆) εισάγεται στο 
δικαστήριο αυτό και κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 ΚΠολ∆ και είναι νόµιµη 
στηριζοµένη στις διατάξεις των άρθρων 648,653,656 ΑΚ, Ν. 1082/1980 και ΥΑ 
19040/81, ΑΝ 539/1945,Ν. 1346/1983, 907, 910 παρ 4 ,176 ΚΠολ∆.  
  - Η µη εκπλήρωση της προς καταβολή του οφειλόµενου µισθού υποχρεώσεως του 
εργοδότη και η παρακράτηση απ αυτού του µισθού, τον οποίο ενοχικώς οφείλει, δεν 
συνιστά αδικοπραξία κατά τη διάταξη του άρθρου 914, 297, 298 ΑΚ, παρά µόνο για 
τη ζηµιά που υπέστη από το ως άνω αδίκηµα.(ΑΠ 1346/2002 Ελ∆νη 44.455, ΑΠ 
1436/2002 Ελ∆νη 45.757). Επίσης µόνη η καθυστέρηση καταβολής του µισθού δεν 
συνιστά βλαπτική µεταβολή των όρων της εργασιακής σύµβασης, εκτός αν γίνεται 
δολίως και συγκεκριµένα για να εξαναγκαστεί ο µισθωτός σε αποχώρηση. Έτσι µόνη 
η καθυστέρηση καταβολής εκ µέρους του εργοδότη των αποδοχών του εργαζόµενου, 
χωρίς τη συνδροµή και άλλων περιστατικών που επιφέρουν ηθική µείωση αυτού δεν 
συνεπάγεται την προσβολή της προσωπικότητας του τελευταίου (ΑΠ 1203/1998 
Ελ∆νη 41.92).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 297, 298, 914,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 288 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αφανής εταιρεία. Λύση. ∆ιανοµή κερδών. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 47-50 ΕΝ, 741 επ. 758, 762, 361, 
719 Α.Κ. συνάγεται ότι η στερούµενη νοµικής προσωπικότητας αφανής εταιρία, στην 
οποία ο εµφανής εταίρος, υποχρεούται να καταστήσει κοινό όλων των εταίρων 
οτιδήποτε αποκτά από τη λειτουργία της εταιρίας, όταν λύεται δεν ακολουθεί στάδιο 
εκκαθάρισης, εφόσον τούτο δεν συµφωνήθηκε µε την εταιρική σύµβαση ή δεν 
διατάχθηκε από το δικαστήριο ως τρόπος διακανονισµού των περιουσιακών σχέσεων 
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των εταίρων. Ο αφανής εταίρος, µετά τη λύση της εταιρίας, µπορεί να αξιώσει την 
καταβολή της αναλογίας του από τα τυχόν υπάρχοντα κέρδη της εταιρίας, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 779, 780 παρ. 2 και 3 και 782 ΑΚ, τα οποία 
εφαρµόζονται αναλόγως. Ως κέρδος δε κατά την έννοια του νόµου νοείται το καθαρό 
κέρδος, δηλαδή το καθαρό προϊόν που αποµένει µετά την αφαίρεση των εξόδων. 
Εξάλλου, ως αποκτηθείσα από την εταιρική δραστηριότητα περιουσία νοείται και η 
υπεραξία της εταιρικής επιχειρήσεως ως συνόλου, που δηµιουργείται επιπλέον της 
τρέχουσας συναλλακτικής αξίας των συγκροτούντων αυτή επί µέρους υλικών 
περιουσιακών στοιχείων και οφείλεται στην καλή φήµη, την πελατεία και την καλή 
πορεία των εταιρικών υποθέσεων, σε συνδυασµό προς την επωνυµία ή το σήµα της 
επιχειρήσεως που έχουν επικρατήσει στην αγορά. Η υπεραξία θεωρείται ότι 
υφίσταται ανά πάσα στιγµή, η εξ' αυτής ωφέλεια όµως αποκτάται µόνο σε περίπτωση 
µεταβιβάσεως της επιχειρήσεως, λόγω πωλήσεως, συγχωνεύσεως, η και λόγω 
µεταβιβάσεως της εταιρικής µερίδας στους αποµένοντες ή σε νέο εταίρο, εφόσον ο 
τελευταίος εξακολουθεί να ασκεί την ίδια επιχειρηµατική δραστηριότητα 
χρησιµοποιώντας την ίδια επωνυµία ή άλλα διακριτικά στοιχεία της εταιρείας. 
Αντιθέτως δεν υφίσταται υπεραξία στην περίπτωση της λύσεως και παύσεως της 
δραστηριότητας της εταιρείας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 εδ.α' του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο 
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, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή.  
- Κατά την έννοια του αριθ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι 
αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος 
που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Μόνο τι αποδείχθηκε ή 
δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται πλήρως και σαφώς και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Ως "ζητήµατα" των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η 
αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί απ’ την απόφαση τη νόµιµη 
βάση της, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι 
που τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση δικαιώµατος, που ασκήθηκε είτε ως 
επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα απλά πραγµατικά ή νοµικά 
επιχειρήµατα, που δεν συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, 
για την οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο 
αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 719, 758, 762, 
ΕµπΝ: 47, 48, 49, 50, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2011, σελίδα 1278 * ∆ΕΕ 2011, σελίδα 1029, 
σχολιασµός * Ελ∆νη 2011, σελίδα 780 * ΧρΙ∆ 2011, σελίδα 693 * ΕΕµπ∆ 2012, 
σελίδα 72  
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Εταιρείες - Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 786 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Λύση και εκκαθάριση Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης. ∆ιορισµός εκκαθαριστών. 
- Κατά το άρθρο 44 του Ν. 3190/1955 περί εταιριών περιορισµένης ευθύνης "1. Η 
εταιρία λύεται: α) Κατά πάσαν υπό του νόµου ή του καταστατικού προβλεπόµενη 
περίπτωσιν, β) ∆ι΄ αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων, λαµβανοµένης, εφ΄ όσον 
εν τω καταστατικώ δεν ορίζεται άλλως, υπό των τριών τετάρτων του όλου αριθµού 
των εταίρων, εκπροσωπούντωv τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου, γ) 
∆ιά δικαστικής αποφάσεως ένεκα σπουδαίου λόγου, αιτήσει τινός ή τινών των 
εταίρων, εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν δέκατον του εταιρικού κεφαλαίου, δ) 
∆ιά της κηρύξεως εις εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσε ως...3. Η λύση της εταιρίας 
υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8". Κατά δε το 
άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 3190/55, η τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης, 
µπορεί να γίνει µόνο µε απόφαση της συνέλευσης, η οποία πρέπει να περιβληθεί τον 
τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η 
απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί πρόωρης λύσεως της ΕΠΕ, ως συνιστώσα 
τροποποίηση του καταστατικού, πρέπει επί ποινή ακυρότητας, να περιβληθεί τον 
συµβολαιογραφικό τύπο και να δηµοσιευθεί νόµιµα, όπως ορίζει το άρθρο 8 του άνω 
νόµου (βλ. Ρόκο, Εµπορικές Εταιρίες, έκδ. 1984, σελ. 266 σηµ. 1, Ελ. Λεβαντή, το 
∆ίκαιο των Εµπορικών εταιριών, τόµος πέµπτος, έκδ. 1990, σελ. 2101-2102, ΑΠ 
793/1978 ΝοΒ 26, 1126). Αντιθέτως, δεν απαιτούνται οι παραπάνω διατυπώσεις 
προκειµένου περί παρόδου του χρόνου διάρκειας της εταιρίας που έχει ορισθεί κατά 
την ίδρυσή της και προβλέπεται σαφώς στο δηµοσιευόµενο εταιρικό. Στην τελευταία 
περίπτωση η ΕΠΕ λύεται αυτοδικαίως µε την πάροδο του καταστατικού χρόνου 
διάρκειάς της (ΑΠ 1156/1995 Ελ∆νη 38.830, ΑΠ 1026/1998 ∆ΕΕ 1998, 855, ΠΠρΑθ 
2075/2002 δηµ. ΝΟΜΟΣ) και σιωπηρή παράταση ή ανανέωση της διάρκειάς της δεν 
χωρεί, γιατί αντίκειται στην ασφάλεια των εµπορικών συναλλαγών και για τον λόγο 
αυτό στις Α.Ε. και στις ΕΠΕ δεν έχει εφαρµογή το άρθρο 769 ΑΚ, που αφορά τις 
αστικές εταιρίες, ούτε απαιτείται άλλη δηµοσίευση για τη λύση της στο οικείο βιβλίο 
του Πρωτοδικείου και το δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ, αφού η λύση επέρχεται αυτοδικαίως 
µε την πάροδο του χρόνου διάρκειας που έχει οριστεί κατά την ίδρυσή της, αρκεί 
αυτή να ορίζεται σαφώς στο εταιρικό, το οποίο έχει ήδη δηµοσιευτεί, διότι άλλως θα 
επρόκειτο για επανάληψη του αυτού γεγονότος. Εποµένως η παρ.4 του άνω άρθρου 
44 που ορίζει ότι η λύση της εταιρίας υπόκειται στις κατά το άρθρο 8 δηµοσιεύσεις, 
δεν έχει εφαρµογή στην πιο πάνω περίπτωση. Συνεπώς η κατά τα άρθρα 16 και 17 
του ίδιου νόµου εξουσία του διαχειριστή της ΕΠΕ να εκπροσωπεί και να δεσµεύει την 
εταιρία παύει αυτοδικαίως µε την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της και η τυχόν 
ανάληψη υποχρέωσης από αυτόν, ως διαχειριστή της ανύπαρκτης πλέον εταιρίας, µε 
σύµβαση, δεσµεύει µόνο τον ίδιο έναντι του αντισυµβαλλόµενου τρίτου, διότι ούτε 
και οι διατάξεις των άρθρων 211 επ. Α.Κ. για αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα 
έχουν εφαρµογή, αφού είναι ανύπαρκτο το πρόσωπο του αντιπροσωπευοµένου. 
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 46, 47 Ν. 3190/1955, 62, 73, 286 ΚΠολ∆, 
σαφώς προκύπτει ότι η διάλυση νοµικού προσώπου εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, 
από οποιοδήποτε λόγο και αν επήλθε, δεν θίγει την ικανότητα αυτής να είναι 
υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, συνεπώς και της έννοµης σχέσης της 
δίκης, ούτε επιφέρει τη βίαιη διακοπή αυτής, γι΄ αυτό και, µετά τη διάλυση του 
νοµικού προσώπου, η εταιρία αυτή λογίζεται ότι υπάρχει µέχρι να τελειώσει η 
εκκαθάριση, για τις ανάγκες δε αυτής αντιπροσωπεύεται από τους εκκαθαριστές, ο 
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οποίοι είναι οι διαχειριστές αν δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό της ή αν 
δεν αποφάσισε αλλιώς η γενική συνέλευση των εταίρων της (ΕφΘεσ 1068/2003 δηµ. 
ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 1284/1990 Ελ∆νη 35. 162, ΕφΑθ 1094/1975 ΝοΒ 23. 517). Άρα 
µπορεί κατά το στάδιο αυτό της εκκαθάρισης να παρίσταται στο δικαστήριο, 
εκπροσωπούµενη από τους εκκαθαριστές και να διεκδικεί την ικανοποίηση των 
αξιώσεών της (ΑΠ 1026/1998 δηµ. ΝΟΜΟΣ). Τα εκτεθέντα ανωτέρω δεν έρχονται 
σε αντίθεση µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 46 του ως άνω Ν. 3190/1955, που 
ρυθµίζουν τα της εκκαθάρισης της ΕΠΕ, γιατί ναι µεν όταν λυθεί η εταιρία ακολουθεί 
το στάδιο της εκκαθάρισης και µέχρι το πέρας αυτής και της διανοµής της εταιρικής 
περιουσίας λογίζεται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυµία της µε την 
προσθήκη των λέξεων "υπό εκκαθάρισιν" (παρ. 1), πλην η κατά το στάδιο της 
εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την 
εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις (παρ. 2), στις οποίες δεν 
συµπεριλαµβάνονται νέες συµβάσεις, άσχετες µε την εκκαθάριση. Με τα δεδοµένα 
αυτά, εάν στο όνοµα τέτοιας υπό εκκαθάριση εταιρείας ενεργηθούν διαδικαστικές 
πράξεις όχι από εκκαθαριστές, αλλά και από άλλα πρόσωπα, δηµιουργείται 
ακυρότητα, αφού λείπει η διαδικαστική προϋπόθεση του άρθρου 64 παρ. 2 ΚΠολ∆, 
που προαναφέρθηκε (ΑΠ 609/1985 δηµ. ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 5488/2006 δηµ. ΝΟΜΟΣ).  
- Από τον συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων (ΚΠολ∆ 786 παρ. 1, 46 παρ. 1, 47 
παρ. 1 και 15 Ν. 3190/1995), σαφώς προκύπτει ότι αν συντρέχει κατά νόµο 
περίπτωση διορισµού εκκαθαριστών λυθείσης Ε.Π.Ε., ο διορισµός αυτός γίνεται από 
το µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της ΕΠΕ κατά τη διαδικασία της εκουσίας 
δικαιοδοσίας. Αίτηση διορισµού νοµιµοποιείται να υποβάλει και εταίρος της Ε.Π.Ε. 
που έχει προς τούτο έννοµο συµφέρον ενόψει και της άνω ιδιότητάς του (βλ. Μπέη, 
Πολ. ∆ικονοµία άρθ. 786 σ. 558, 561). ∆ιορισµός εκκαθαριστών λυθείσης ΕΠΕ, κατά 
τον ως άνω τρόπο, γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τοιούτοι νοµίµως 
διορισµένοι καθ΄ ορισµένο τρόπο. Έτσι αν κατ΄ εφαρµογή σχετικής διατάξεως του 
καταστατικού η γενική συνέλευση των εταίρων πριν από τη λήξη της καταστατικής 
διαρκείας της ΕΠΕ δεν αποφασίσει το διορισµό εκκαθαριστών προς εκτέλεση του 
έργου της εκκαθαρίσεως, µετά τη λύση της εταιρίας, είναι φανερό ότι συντρέχει 
περίπτωση διορισµού εκκαθαριστών της ΕΠ. από το µονοµελές πρωτοδικείο της 
έδρας της ΕΠΕ κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (βλ. σχ. ΕφΑθ 
3727/1995 δηµ. ΝΟΜΟΣ, µε την οποία απορρίφθηκε αίτηση διορισµού εκκαθαριστή, 
διότι είχε ήδη διορισθεί από την γενική συνέλευση πριν την λήξη της καταστατικής 
διάρκειας της).  
- Κατά το άρθρο 67 παρ. 1 ΚΠολ∆, «αν υπάρχουν ελλείψεις σχετικά µε την 
ικανότητα των διαδίκων για δικαστική παράσταση µε το δικό τους όνοµα ή σχετικά 
µε τη νόµιµη εκπροσώπηση τους και την άδεια ή εξουσιοδότηση που απαιτείται για 
τη διεξαγωγή της δίκης, εφόσον µπορούν να συµπληρωθούν, το δικαστήριο 
αναβάλλει την πρόοδο της δίκης και ορίζει προθεσµία για τη συµπλήρωση των 
ελλείψεων. Αν από την αναβολή επίκειται κίνδυνος για τα συµφέροντα του διαδίκου, 
το δικαστήριο µπορεί να επιτρέψει σ΄ αυτόν ή στον αντιπρόσωπο του να συνεχίσει τη 
δίκη ή να ενεργήσει τις διαδικαστικές πράξεις που χρειάζονται για να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος, δεν έχει όµως την εξουσία να εκδώσει οριστική απόφαση προτού 
συµπληρωθούν οι ελλείψεις ή προτού περάσει η προθεσµία που έταξε για το σκοπό 
αυτόν...».  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 211 επ.,  
ΚΠολ∆: 67, 786,  
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 8, 15, 16, 17, 38, 44, 46, 47,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
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Εταιρείες - Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1628 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Έξοδος εταίρου. Αξία µερίδας συµµετοχής. 
Έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 2 του N. 3190/1955 "περί εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης", κάθε εταίρος µπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για 
σπουδαίο λόγο µε απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών, και ήδη του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων των άρθρων 686 επ. 
ΚΠολ∆, κατ' άρθρο 3 παρ. 2 ΕισΝΚΠολ∆, το οποίο µάλιστα τέµνει οριστικά τη 
συγκεκριµένη διαφορά, καθόσον δεν πρόκειται για τοιαύτη των ασφαλιστικών 
µέτρων, αλλά τηρείται η εν λόγω διαδικασία µε σκοπό την ταχύτερη εκδίκαση της και 
ως εκ τούτου επιτρέπονται κατά της απόφασης που εκδίδεται τα ένδικα µέσα της 
εφέσεως και της αναιρέσεως ( ΟλΑΠ 754/1986, ΑΠ 1205/1986, ΑΠ 1071/1996). Με 
την ίδια απόφαση προσδιορίζεται και η αξία της µερίδας συµµετοχής του 
εξερχόµενου εταίρου, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 
4 του άρθρου 29 του ίδιου ως άνω νόµου. Στη παρ. 1 του τελευταίου αυτού άρθρου 
προβλέπεται ότι στο καταστατικό δεν µπορεί να ορίζεται ότι απαγορεύεται η 
µεταβίβαση του εταιρικού µεριδίου λόγω θανάτου ή προικός, µπορεί όµως να 
ορίζεται, στις περιπτώσεις αυτές, ότι το µερίδιο θα εξαγοράζεται από πρόσωπο 
υποδεικνυόµενο από την εταιρεία, στην πραγµατική του αξία, που προσδιορίζει ο 
Πρόεδρος Πρωτοδικών (ήδη Μονοµελές Πρωτοδικείο). Από τις προπαρατεθείσες 
διατάξεις σε συνδυασµό και προς εκείνες των άρθρων 22, 41 και 42 του ίδιου ως άνω 
νόµου (3190/1955), καθώς και εκείνες των άρθρων 42α, 42δ, 43 και 43α του KN 
2190/1920 "περί ανωνύµων εταιρειών", που εφαρµόζονται αναλόγως, προκύπτει ότι ο 
εξερχόµενος της εταιρείας εταίρος δικαιούται να λάβει την πραγµατική αξία των 
µεριδίων του, η οποία υπολογίζεται για την περίπτωση εξόδου του απ' αυτήν για 
σπουδαίο λόγο, κατά το χρόνο συζητήσεως της σχετικής αιτήσεως στο Μονοµελές 
Πρωτοδικείο. Η ανωτέρω πραγµατική αξία της µερίδας συµµετοχής, σε αντιδιαστολή 
µε την ονοµαστική αξία που προκύπτει από το καθοριζόµενο στο καταστατικό 
ελάχιστο ποσό µερίδας συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, προσδιορίζεται 
λογιστικώς µε βάση την καθαρή εταιρική περιουσία, η οποία διαιρούµενη µε τον 
αριθµό των εταιρικών µεριδίων δίνει την αξία καθενός απ' αυτά (µερίδια). Όµως, η 
αξία της πραγµατικής µερίδας του εξερχόµενου από την εταιρεία εταίρου, δεν 
εξάγεται µόνο µε βάση τον κατά τον χρόνο της εξόδου ενδεικτικώς αναγραφοµένων 
στον ετήσιο ισολογισµό µεµονωµένων στοιχείων της επιχείρησης, αλλά και από άλλα 
στοιχεία, όπως αφανή αποθεµατικά και άυλα αγαθά, δηλαδή φήµη, πελατεία, 
επωνυµία, σήµα, καθώς και από εκκρεµείς υποθέσεις, ζηµίες προηγούµενων 
χρήσεων, υποχρεώσεις προς τρίτους κλπ, και συγκεκριµένα ο λογιστικός 
προσδιορισµός της περιουσίας της εταιρείας θα γίνει, προκειµένου να καθορισθεί η 
καθαρή µερίδα του εξερχόµενου εταίρου, βάσει του ενεργητικού και παθητικού που 
παρουσιάζει η εταιρεία κατά τον χρόνο συζητήσεως της αιτήσεως του τελευταίου στο 
Μονοµελές Πρωτοδικείο για την έξοδο του απ' αυτήν για σπουδαίο λόγο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 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 τη διάταξη αυτή, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτήν 
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λόγος αναιρέσεως 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). Εξάλλου, 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 (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 686,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 42α, 42δ, 43 και 43α, 
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 22, 33, 41, 42,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΕΕµπ∆ 2011, σελίδα 364 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1001 
 
Εταιρείες - Ετερόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1859 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ετερόρρυθµη εταιρεία. ∆ιαχειριστής. Άσκηση διαχείρισης από ετερόρρυθµο εταίρο 
ή τρίτο. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 18, 19, 22, 24, 27, 28, 43 και 44 του 
ΕµπΝ και 748 παρ. 1, 749, 750, 751, 752, 754 παρ. 1, 756, 757, 760 και 784 του ΑΚ 
προκύπτει ότι στις προσωπικές εταιρείες, όπως είναι και η ετερόρρυθµη εταιρεία, η 
εξουσία διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε 
την εταιρική ιδιότητα και γι' αυτό δεν µπορεί µε την εταιρική σύµβαση ή µε 
µεταγενέστερη απόφαση των εταίρων να ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο που δεν είναι 
εταίρος, όπως αντίθετα είναι δυνατόν στις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Ισχύει δηλαδή 
στις προσωπικές εταιρείες η αναγκαστικού δικαίου αρχή της αυτοδιαχείρισης σε 
αντιστοιχία µε την απεριόριστη προσωπική ευθύνη των εταίρων (ΟλΑΠ 13/1997), 
που καθιερώνεται γενικώς στις προσωπικές εταιρείες (άρθρ. 759 ΑΚ), µε εξαίρεση τις 
ετερόρρυθµες, στις οποίες η ευθύνη του ετερόρρυθµου εταίρου είναι περιορισµένη 
κατά το άρθρ. 26 του ΕµπΝ. Συνακόλουθα µόνον οι απεριόριστα ευθυνόµενοι 
οµόρρυθµοι εταίροι µπορούν να είναι διαχειριστές της ετερόρρυθµης εταιρείας και 
όχι οι ετερόρρυθµοι εταίροι της ή τρίτα πρόσωπα. Αυτό ρητά ορίζεται µε το άρθρ. 27 
του ΕµπΝ για τον ετερόρρυθµο εταίρο, όµως ισχύει πολύ περισσότερο και για τους 
τρίτους. Βέβαια µε σύµβαση εντολής ή εργασίας µπορεί να ανατεθεί από τους 
εταίρους ετερόρρυθµης εταιρείας η διεξαγωγή συγκεκριµένων διαχειριστικών 
πράξεων σε ετερόρρυθµο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο και να τους δοθεί και η αναγκαία 
πληρεξουσιότητα προκειµένου να ενεργήσουν ως εντολοδόχοι ή αναλόγως ως άµεσοι 
αντιπρόσωποι της εταιρείας, χωρίς όµως έτσι να γίνονται και διαχειριστές αυτής κατά 
την έννοια του νόµου ούτε όργανα του νοµικού προσώπου της.  
Συνεπώς αν η δικαιοπραξία, την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα, απαιτεί την 
τήρηση τύπου, όπως είναι ο έγγραφος τύπος που απαιτείται κατά το άρθρ. 873 του 
ΑΚ για τη σύµβαση αφηρηµένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους, ο ίδιος τύπος 
πρέπει κατά το άρθρ. 217 παρ. 2 του ΑΚ να τηρείται και για τη χορήγηση της 
σχετικής πληρεξουσιότητας (ΑΠ 1305/2009) ή την εκ των υστέρων έγκρισή της (ΑΠ 
321/2009), διαφορετικά υφίσταται έλλειψη πληρεξουσιότητας και οι συνέπειες 
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ρυθµίζονται από τα άρθρ. 229-234 του ΑΚ. Αντίστοιχα στην περίπτωση αυτή δεν 
νοείται φαινόµενη ή κατά ανοχή πληρεξουσιότητα, δηλαδή πληρεξουσιότητα 
συναγόµενη από τη συµπεριφορά του αντιπροσωπευοµένου, αφού η ύπαρξη τέτοιας 
συµπεριφοράς δεν καλύπτει και την έλλειψη του αναγκαίου για την πληρεξουσιότητα 
τύπου (πρβλ. ΟλΑΠ 19/2003). Κατά την ίδια έννοια δεν καθίσταται υποκατάστατο 
όργανο διοίκησης της προσωπικής και ειδικότερα της ετερόρρυθµης εταιρείας ο µη 
εταίρος de facto διαχειριστής της, δηλαδή ο τρίτος που ενεργεί µε τη ρητή ή σιωπηρή 
συναίνεση ή έγκριση των εταίρων διαχειριστικές πράξεις για λογαριασµό της 
εταιρείας, αφού όργανα διοίκησης της ετερόρρυθµης εταιρείας µπορούν να είναι µόνο 
οι οµόρρυθµοι εταίροι της. Στην περίπτωση αυτή η σχέση του τρίτου µε τους 
εταίρους είναι εξωεταιρική και αποτελεί στην ουσία σχέση εντολής ή εργασίας. 
Εποµένως ο de facto διαχειριστής τρίτος, που δεν διαθέτει ως εκ τούτου γενική 
διαχειριστική εξουσία, ενεργεί ως αντιπρόσωπος της εταιρείας και τη δεσµεύει 
έγκυρα, εφόσον διαθέτει την αναγκαία για τη συγκεκριµένη συναλλαγή 
πληρεξουσιότητα, η οποία όταν η κύρια δικαιοπραξία είναι τυπική, πρέπει και αυτή 
να υποβληθεί στον αντίστοιχο τύπο.  
- Αναγκαίο στοιχείο της αγωγής για να χαρακτηρίζεται αυτή ως ορισµένη είναι κατά 
το άρθρ. 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ και η πληρότητα της ιστορικής βάσης της, δηλαδή η 
σαφής έκθεση στο αγωγικό δικόγραφο όλων των γεγονότων, είτε του εξωτερικού είτε 
του εσωτερικού κόσµου, που σύµφωνα µε τον εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου θεµελιώνουν τη ζητούµενη έννοµη συνέπεια.  
Κατά τη διάταξη του άρθρ. 224 ΚΠολ∆, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 4 του Ν. 
2915/2001, είναι απαράδεκτη η µεταβολή της βάσης της αγωγής, επιτρέπεται όµως 
στον ενάγοντα µε τις κατατιθέµενες κατά το άρθρ. 237 παρ. 1 ίδιου Κώδικα 
προτάσεις του στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο να συµπληρώσει, διευκρινίσει ή να 
διορθώσει τους ισχυρισµούς του, αρκεί να µη µεταβάλλεται έτσι η βάση της αγωγής 
του. Μεταβολή της βάσης της αγωγής που συνιστά και ταυτόχρονη µεταβολή του 
αντικειµένου της δίκης κατά παράβαση της προβλεπόµενης από το άρθρ. 111 ΚΠολ∆ 
αρχής της τήρησης προδικασίας, αποτελεί κάθε µεταγενέστερη προσθήκη 
περιστατικών, παλαιότερων ή οψιγενών, µε τα οποία τροποποιείται ή και 
αντικαθίσταται µε άλλη η ιστορική βάση της αγωγής (ΟλΑΠ 2/1994). Η ανεπάρκεια 
των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την ιστορική βάση της αγωγής ή 
ένστασης, 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 ή ένσταση, 
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 ή ένσταση, αξιώνοντας για τη θεµελίωσή τους περισσότερα 
στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του ουσιαστικού δικαιώµατος 
στο οποίο στηρίζονται. Πρόκειται και πάλι για παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου ως προς τη διαπίστωση νοµικής δήθεν αοριστίας της αγωγής ή ένστασης 
(ΟλΑΠ 18/1998). Εποµένως νοµική είναι η αοριστία που συνδέεται µε τη νοµική 
εκτίµηση του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 1356/2010). Αντίθετα η 
έλλειψη εξειδίκευσης των πραγµατικών περιστατικών που θεµελιώνουν κατ' αρχήν το 
ασκούµενο µε την αγωγή ή ένσταση ουσιαστικό δικαίωµα και αποτελούν την 
προϋπόθεση εφαρµογής του αντίστοιχου κανόνα ουσιαστικού δικαίου χαρακτηρίζεται 
ως ποσοτική αοριστία της αγωγής ή ένστασης, ενώ η επίκληση απλώς των στοιχείων 
του νόµου χωρίς αναφορά πραγµατικών περιστατικών χαρακτηρίζεται ως ποιοτική 
αοριστία της αγωγής ή ένστασης (ΑΠ 963/2006) και ελέγχονται αµφότερες 
αναιρετικά µε τους λόγους από το άρθρ. 559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 
1573/1981). Ανεξάρτητα πάντως από το είδος της αοριστίας πρέπει η σχετική 
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ένσταση, η οποία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρ. 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, να 
προτάθηκε παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας και να αναφέρεται αυτό στην 
αίτηση αναίρεσης, στην οποία πρέπει επίσης να παρατίθεται το περιεχόµενο της 
αγωγής ή της ένστασης που κρίθηκαν µε την προσβαλλόµενη απόφαση ως ορισµένες 
ή απορρίφθηκαν ως αόριστες, 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 217, 229 - 234, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 759 756, 757, 760, 784, 873,  
ΚΠολ∆: 111, 216, 224, 237, 559 αριθ.1, 559 αριθ, 8, 559 αριθ.14, 562, 
ΕµπΝ: 18, 19, 22, 24, 27, 28, 43, 44, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 88 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 
142, σχολιασµός Κωνσταντίνος Γ. Παµπούκης  
 
Εταιρείες - Μετασχηµατισµός - Συγχωνεύσεις εταιρειών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 746 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συγχώνευση Ανωνύµων Εταιρειών. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των 
δικαιοπραξιών. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 1 και 2 και 75 παρ. 1 και 2 του ΚωδΝ. 
2190/1920, όπως το πρώτο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του Π∆ 498/1987 και το 
δεύτερο προστέθηκε µε το άρθρο 12 του ίδιου π.δ/τος, προκύπτει ότι µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί η συγχώνευση ανωνύµων εταιριών είτε µε απορρόφηση είτε µε 
σύσταση νέας εταιρίας (άρθρο 68 παρ. 1). Συγχώνευση δε µε απορρόφηση είναι 
εκείνη µε την οποία µια ή περισσότερες εταιρίες (απορροφούµενες), οι οποίες 
λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, µεταβιβάζουν σε άλλη υφιστάµενη 
ανώνυµη εταιρία (απορροφούσα) το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και 
παθητικό) υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 2 του 
ίδιου άρθρου. Κατά το άρθρο 75 παρ. 1 από την καταχώριση στο Μητρώο των 
Ανωνύµων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται 
από το άρθρο 74, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καµία άλλη 
διατύπωση τόσο για τις συγχωνευόµενες εταιρίες όσο και έναντι των τρίτων τα 
ακόλουθα αποτελέσµατα: α) Η απορροφούσα εταιρία υποκαθίσταται σε όλα τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των απορροφουµένων εταιριών και η υποκατάσταση 
αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή, β) οι µέτοχοι της ή των απορροφούµενων 
εταιρειών γίνονται µέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας, γ) η απορροφούµενη ή οι 
απορροφούµενες εταιρίες παύουν να υπάρχουν. Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται 
ότι επί συγχωνεύσεως ανωνύµων εταιριών µε σύσταση νέας εταιρίας οι 
συγχωνευόµενες εταιρίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και συνιστάται 
νέα ανώνυµη εταιρία, στην οποία οι διαλυόµενες εταιρίες µεταβιβάζουν το σύνολο 
της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό), από δε την καταχώριση, της 
εγκριτικής αποφάσεως του αρµόδιου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚωδΝ 
2190/1920 (Β∆ 174/1963) και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, Υπουργού 
Ανάπτυξης, στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών ολοκληρώνεται η συγχώνευση και 
ταυτοχρόνως, χωρίς καµιά άλλη διατύπωση, η νέα εταιρία υποκαθίσταται σε όλα 
γενικά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εταιριών που λύονται και η 
µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή, τόσο για τις συγχωνευόµενες 
εταιρίες όσο και έναντι τρίτων (ΟλΑΠ 12/1999, ΑΠ 568/2005, ΑΠ 1515/2002).  
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- Στο άρθρο 69 παρ. 1 και 2 περ. ε' του ίδιου ως άνω νόµου ορίζεται ότι, τα 
∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών που συγχωνεύονται καταρτίζουν εγγράφως 
σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης, το οποίο περιέχει τουλάχιστον, µεταξύ άλλων, "την 
ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις της ή των απορροφούµενων εταιρειών 
θεωρούνται, από λογιστική αποψη, ότι γίνονται για λογαριασµό της απορροφούσας 
εταιρείας και την τύχη των οικονοµικών αποτελεσµάτων της ή των απορροφούµενων 
εταιρειών, που θα προκύψουν από την ηµεροµηνία αυτή µέχρι την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης της συγχώνευσης όπως προβλέπεται στα άρθρα 74 και 75".  
- Στο άρθρο 1 του Ν. 2166/1993 "Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθµίσεις 
στην έµµεση και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 137 Α) µε τον τίτλο 
"Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων-Περιεχόµενο και πεδίο εφαρµογής", όπως το 
εδάφιο β αυτού αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν. 2386/1996, 
(ΦΕΚ 43 Α), ορίζεται ότι: "1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του παρόντος 
εφαρµόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. ... β. Απορροφήσεως επιχειρήσων 
οιασδήποτε µορφής από υφιστάµενη ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης, γ. Συγχωνεύσεως ανωνύµων εταιρειών κατά την έννοια των 
άρθρων 68 παρ. 1 και 79 του κν2190/1920, δ. ...". Επίσης, στο άρθρο 2 του ίδιου 
νόµου ορίζεται ότι: "1. Ο κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου 
µετασχηµατισµός, πραγµατοποιείται... µε ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, όπως αυτά εµφανίζονται σε 
ισολογισµούς αυτών συντασσόµενους για το σκοπό του µετασχηµατισµού και 
µεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισµού της νέας εταιρείας. ... 6. Όλες οι πράξεις, που 
διενεργούνται από τις µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις µετά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών µεταφέρονται µε συγκεντρωτική 
εγγραφή στα βιβλία της". Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασµό προς εκείνη του 
άρθρου 361 ΑΚ, συνάγεται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν 
όπως οι µέτοχοι της απορροφούµενης εταιρίας αναλάβουν την ευθύνη ζηµιών που θα 
προέκυπταν από τη λειτουργία αυτής, όχι από την εποµένη ηµεροµηνία του 
µετασχηµατισµού, αλλά από προηγούµενο της ηµεροµηνίας αυτής χρόνο µέχρι την 
ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, χωρίς αυτό να αντίκειται στην άνω διάταξη του 
άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2166/1993, µε την οποία δεν αποκλείεται µια τέτοια 
συµφωνία.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (173 και 200 ΑΚ). 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, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 
4/2005). Ειδικότερα, οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, που εισάγουν οι 
διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, σύµφωνα µε τους οποίους κατά την ερµηνεία 
της δήλωσης βουλήσεως αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις 
λέξεις, οι δε συµβάσεις ερµηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν 
υπόψιν και τα συναλλακτικά ήθη,εφαρµόζονται από το δικαστήριο της ουσίας όταν 
κατά την ανέλεγκτη, ως προς αυτό, κρίση του, διαπιστώνει ότι υπάρχει στη σύµβαση 
κενό ή αµφιβολία σχετικά µε τη δήλωση της βουλήσεως των συµβαλλοµένων. Η 
διαπίστωση αυτή του δικαστηρίου της ουσίας µπορεί είτε να αναφέρεται στην 
απόφαση ρητώς, είτε να προκύπτει από αυτήν έµµεσα όταν, παρά τη µη ρητή 
αναφορά της διαπιστώσεώς της, ή ακόµα και παρά τη ρητή διαβεβαίωση της 
ανυπαρξίας της, το δικαστήριο προβαίνει σε ερµηνεία της συµβάσεως, η οποία 
(ερµηνεία) αποκαλύπτει ότι το δικαστήριο βρέθηκε µπροστά σε κενό ή αµφιβολία 
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σχετικά µε τη δήλωση της βουλήσεως των συµβαλλοµένων, τα οποία ακριβώς 
δηµιούργησαν την ανάγκη να καταφύγει σε ερµηνεία της, η έλλειψη δε αιτιολογίας 
ως προς τη διαπίστωση κενού ή αµφιβολίας σχετικά µε τη δήλωση βουλήσεως των 
συµβαλλοµένων, εφόσον το δικαστήριο προβαίνει σε ερµηνεία της συµβάσεως, δεν 
συνιστά εκ πλαγίου παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, ώστε να 
καθίσταται αναιρετέα, κατ' άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, η προσβαλλόµενη απόφαση, 
αφού µε την ερµηνεία που επιχειρείται καθίσταται σαφής η διαπίστωση αυτή. 
Παραβιάζονται δε οι κανόνες αυτοί όταν το δικαστήριο, παρά τη διαπίστωση, έστω 
και έµµεσα, κενού ή αµφιβολίας σχετικά µε την έννοια της δήλωσης βουλήσεως, 
παραλείπει να προσφύγει σ' αυτούς, µέσω της συµπληρωµατικής ερµηνείας, για τη 
διαπίστωση της αληθινής έννοιας των δηλώσεων ή να παραθέσει στην απόφασή του 
τα πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρµογή τους ή προβαίνει σε 
κακή εφαρµογή τους, µε την έννοια ότι το ερµηνευτικό πόρισµα στο οποίο, µετά από 
ερµηνεία της δικαιοπραξίας, κατέληξε (το δικαστήριο), δεν είναι σύµφωνο µε την 
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (ΟλΑΠ 26/2004, ΑΠ 2099/2009, ΑΠ 
1183/2007).  
- Οι άνω διατάξεις των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ αποσκοπούν στην ερµηνεία της 
δήλωσης βούλησης και κάθε µια από αυτές συµπληρώνει την άλλη. Η πρώτη εξαίρει 
το υποκειµενικό στοιχείο της δήλωσης, δηλαδή την άποψη του δηλούντος και απαιτεί 
η ερµηνεία να µην προσκολλάται στις λέξεις της δήλωσης αλλά να αναζητεί την 
αληθινή βούληση του δηλούντος, η δε δεύτερη εξαίρει το αντικειµενικό στοιχείο, 
δηλαδή την άποψη των συναλλαγών και επιβάλλει η δήλωση να ερµηνεύεται όπως 
απαιτεί η καλή πίστη, για τον προσδιορισµό της οποίας και µόνο θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα συναλλακτικά ήθη. Καλή πίστη είναι η συµπεριφορά που 
επιβάλλεται στις συναλλαγές κατά την κρίση χρηστού και εχέφρονος ανθρώπου και 
νοείται αντικειµενικά, ενώ συναλλακτικά ήθη είναι οι συνηθισµένες, στις συναλλαγές 
τρόποι ενέργειας. Για τη διαµόρφωση της σχετικής κρίσης, το δικαστήριο λαµβάνει 
υπόψη, µε διαφορετική κατά περίπτωση βαρύτητα, τα συµφέροντα των µερών και 
κυρίως εκείνου από αυτά, το οποίο αποβλέπει να προστατεύσει ο ερµηνευόµενος 
όρος, τον δικαιοπρακτικό σκοπό, τις συνήθειες και τις λοιπές τοπικές, χρονικές και 
άλλες συνθήκες, υπό τις οποίες έγιναν οι δηλώσεις βούλησης των συµβαλλοµένων 
καθώς και τη φύση της σύµβασης. Έτσι, κάθε δήλωση βούλησης, θα πρέπει να 
ληφθεί µε την έννοια που απαιτεί στη συγκεκριµένη περίπτωση η συναλλακτική 
ευθύτητα και κατά τους κανόνες της οποίας θα µπορούσε να γίνει αντιληπτή η 
δήλωση βούλησης και από τον τρίτο. Ωστόσο, το δικαστήριο, όταν ερµηνεύει, κατά 
τις αρχές της καλής πίστης, λαµβάνοντας υπόψη του και τα συναλλακτικά ήθη, τη 
δήλωση βουλήσεως, δεν είναι ανάγκη να αναλύσει και εξειδικεύσει τις αρχές αυτές ή 
τα συναλλακτικά ήθη και δεν δεσµεύεται στην κρίση του από τους ισχυρισµούς των 
διαδίκων, όταν είναι απλά επιχειρήµατα, χωρίς να οδηγούν υποχρεωτικά στην 
παραδοχή της προβαλλόµενης ερµηνευτικής άποψης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200. 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 68, 75, 78,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 *∆ΕΕ 2012, σελίδα 240 * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 210, 
σχολιασµός * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1003 
 
 
 
 
 



 

[83] 
 

Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 962 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Ευθύνη οµορρύθµων εταίρων. Κατάχρηση πληρεξουσιότητας. 
Ακάλυπτη επιταγή. 
- Η διάταξη του άρθρου 22 ΕµπΝ ορίζει ότι «οι οµόρρυθµοι συνέταιροι οι 
αναφερόµενοι εις το καταστατικόν της εταιρίας έγγραφον υπόκεινται αλληλεγγύως 
εις όλας τα υποχρεώσεις της εταιρίας αν και υπογεγραµµένος παρ' ενός µόνον των 
συνεταίρων, υπό την εταιρικήν όµως επωνυµίαν». Από τη ρύθµιση προκύπτει ότι 
καταρχήν ο καθένας από τους οµόρρυθµους εταίρους ενεργώντας και µεµονωµένα 
έχει διαχειριστική εξουσία προς τα έξω (έναντι των τρίτων), λόγω της οποίας οι 
ενέργειες του δεσµεύουν την οµόρρυθµη εταιρία και συνεπάγονται την εις ολόκληρον 
ευθύνη όλων των οµόρρυθµων εταίρων. Η ανωτέρω διάταξη, πέραν της 
αναγκαστικού δικαίου αρχής της αυτοδιαχείρισης που περιέχει και που επιβάλλεται 
από το νόµο για τις προσωπικές εταιρίες γενικά (βλ. σκεπτικό πλειοψηφίας στην 
ΟλΑΠ 13/1997 Ελ∆νη 38.771), είναι, όσον αφορά τον ειδικότερο τρόπο της 
εκπροσώπησης της οµόρρυθµης εταιρίας από τα µέλη της, ενδοτικού δικαίου (βλ. και 
σκεπτικό µείζονος µειοψηφίας στην ίδια ως άνω απόφαση, που ασχολήθηκε µε το 
συγκεκριµένο ζήτηµα). Συνεπώς, µπορεί µε το καταστατικό να οριστούν ένας ή 
περισσότεροι εταίροι ως διαχειριστές, οι οποίοι µόνον αυτοί (χωριστά ή από κοινού 
αναλόγως των σχετικών προβλέψεων) θα ασκούν την έναντι τρίτων διαχειριστική 
εξουσία και θα δεσµεύουν την εταιρία (άρθρο 43 ΕµπΝ). Για να µπορεί όµως η 
παρέκκλιση αυτή από τον κανόνα της ατοµικής διαχείρισης του άρθρου 22 ΕµπΝ να 
αντιταχθεί κατά των τρίτων, πρέπει να γίνει η δηµοσίευση του καταστατικού µε την 
αναφερόµενη ως προς τη διαχείριση ρήτρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42 
ΕµπΝ (βλ. ΑΠ 261/2001 Ελ∆νη 42.1597). Εφόσον τηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις 
δηµοσιότητας, η ανάληψη υποχρεώσεως κάτω από την εταιρική επωνυµία από 
πρόσωπο µη δικαιούµενο να ασκεί µόνο του διαχειριστική εξουσία, ακόµη και αν 
αυτό έχει την ιδιότητα του οµόρρυθµου εταίρου, δεν δεσµεύει ούτε το νοµικό 
πρόσωπο της εταιρίας ούτε τους υπόλοιπους εταίρους (βλ. και ΕφΘεσ 778/2004 ∆ΕΕ 
2004.658, ΕφΑθ 10186/1998 Ελ∆νη 5960.1933, 22 ΕµπΝ, 211 επ., 231 και 748 επ. 
ΑΚ), προκύπτει ότι στην περίπτωση που ο εκπροσωπών την οµόρρυθµη εταιρία 
διαχειριστής αναλάβει υποχρέωση έναντι τρίτων, όπως είναι και η έκδοση επιταγής 
υπό την εταιρική επωνυµία, χωρίς να έχει σχετική εξουσία ή χωρίς να έχει µόνος του 
την εξουσία αυτή µε βάση το καταστατικό, υπάρχει έλλειψη της διαχειριστικής και 
εκπροσωπευτικής εξουσίας του νοµικού προσώπου και ως εκ τούτου δεν γεννάται 
υποχρέωση ούτε του νοµικού προσώπου αλλά ούτε και των λοιπών οµόρρυθµων 
εταίρων, αλλά υποχρεούται αυτός ο ίδιος εκ της επιταγής, όπως ρητώς ορίζεται από 
το άρθρο 11 Ν. 5960/1933 (ΑΠ 1689/2001 Ελ∆νη 45.137, ΕφΘεσ 193/1995 ∆ΕΕ 
1995.616), ενώ τόσο το νοµικό πρόσωπο όσο και οι οµόρρυθµοι εταίροι µπορούν να 
αντιτάξουν την έλλειψη αντιπροσωπευτικής εξουσίας και δη και κατά του καλής 
πίστεως κοµιστή, αφού αυτή δεν ανάγεται στις προσωπικές σχέσεις των εξ επιταγής 
εναγοµένων µετά του εκδότη ή των προηγούµενων κοµιστών και συνεπώς δεν ισχύει 
το από το άρθρο 22 Ν. 5960/1933 απρόσβλητο των ενστάσεων (ΕφΑθ 7453/2001 
Ελ∆νη 43.481, οχ. ΕφΑθ 10186/1998 ΕΕµπ∆ 2000.724). Άλλη όµως είναι ενόψει και 
του άρθρου 217 παρ. 1 ΑΚ η περίπτωση της καταχρήσεως πληρεξουσιότητας, κατά 
την οποία, καίτοι απ' αυτόν τον τίτλο της επιταγής εµφανίζεται δεδοµένη η σχέση 
ενεργείας του αντιπροσώπου µέσα στα όρια της πληρεξουσιότητας που του δόθηκε, 
εντούτοις η δικαιοπραξία που έγινε ουσιαστικώς αντιβαίνει στα συµφέροντα του 
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αντιπροσωπευοµένου και εξέρχεται του σκοπού για τον οποίο έδωσε αυτός την 
πληρεξουσιότητα, αφού στην περίπτωση αυτή καθίσταται αναγκαία η αναδροµή στη 
βασική σχέση της επιταγής, η οποία όµως αποκλείεται από το ανωτέρω άρθρο 22, 
εκτός εάν ο κοµιστής ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη (βλ. ΕφΑθ 7453/2001 ό.π.).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 211 επ., 231, 748, 
ΕµπΝ: 22, 42, 43,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2308 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Καταβολή χρέους από οµόρρυθµο εταίρο και αναγωγή των 
λοιπών εταίρων. Εκκαθάριση οµόρρυθµης εταιρείας. Στην περίπτωση που, κατά την 
εκκαθάριση, δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η εταιρική περιουσία για την ικανοποίηση 
των εταιρικών πιστωτών, τότε η εταιρία µπορεί να στραφεί κατά των εταίρων για την 
κάλυψη των εταιρικών χρεών, κατά το λόγο της µερίδας συµµετοχής του καθενός 
στις ζηµιές. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Αδικοπραξία. Προσβολή 
προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. 
- Από τις διατάξεις των αρ. 22 ΕΝ, 29 ΕισΝΑΚ, 481, 487, 783 και 759 του ΑΚ ότι ο 
πληρώσας εταιρικό χρέος οµόρρυθµος εταίρος έχει δικαίωµα αναγωγής κατά των 
λοιπών εταίρων, όχι για το συνολικό ποσό που κατέβαλε, αλλά για το επί πλέον της 
µερίδας του καταβληθέν ποσό, για το οποίο ενέχονται οι λοιποί εταίροι έναντι αυτού 
κατά το λόγο της εταιρικής τους µερίδας (βλ. και ΑΠ 1205/ 2001 Ελ∆νη 43.137, 
ΕφΠατρ 114/2005, ΕφΑθ 5395/1999 Ελ∆νη 40.1603). Όµως όταν η εταιρία βρίσκεται 
στο στάδιο της εκκαθάρισης προσήκει διαφορετική λύση. Κατά τη διάρκεια του εν 
λόγω σταδίου, κατά το οποίο, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των αρ. 18 του 
ΕΝ και 72 του ΑΚ, η εταιρία θεωρείται ότι υπάρχει µόνο για την ανάγκη και το 
σκοπό της εκκαθαρίσεως, οι εταίροι δεν µπορούν να ασκήσουν τις αξιώσεις που 
πηγάζουν από την εταιρική σχέση στρεφόµενοι κατά της εταιρίας ή των συνεταίρων 
τους. Οι αξιώσεις αυτές, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η προερχοµένη από 
την καταβολή στην οποίαν προβαίνει ο εταίρος µε δικά του χρήµατα για την 
εξόφληση εταιρικού χρέους, πρέπει να αποτελέσει κονδύλιο στο λογαριασµό της 
εκκαθαρίσεως, για να κριθεί εάν και ποιο ποσό δικαιούται να λάβει τελικά κάθε 
εταίρος κατά τη διανοµή (βλ. και ΕφΑθ 27/2004 ΕπισκΕ∆ 2004.449, ΕφΘεσ 
142/2003, 349, ΕφΘεσ 301/1998 ΕπισκΕ∆ 1998.497, ΕφΠατρ 688/1996 ΑΧΝΟΜ 
1997.31, Ελ. Λεβαντή: ∆ίκαιον των Εµπορικών Εταιριών, έκδ. 1985, τοµ. Α' , σελ. 
266, Γεωργιά-δη - Σταθόπουλου: ΑΚ, τοµ. ∆' , έκδ. 1981, σελ. 137, παρ. 13). Στην 
περίπτωση δε που, κατά την εκκαθάριση, δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η εταιρική 
περιουσία για την ικανοποίηση των εταιρικών πιστωτών, τότε, κατά το αρ. 783 του 
ΑΚ σε συνδυασµό µε το αρ. 22 του ΕΝ, η εταιρία µπορεί να στραφεί κατά των 
εταίρων για την κάλυψη των εταιρικών χρεών, κατά το λόγο της µερίδας συµµετοχής 
του καθενός στις ζηµιές. Η σχετική αξίωση, η οποία, κατά τα άνω, ανήκει στην 
εταιρία και όχι στους εταίρους ατοµικά, ασκείται από τον εκκαθαριστή (βλ. και Ελ. 
Λεβαντή, οπ.αν., σελ. 276, Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, οπ.αν. παρ. 12). Εάν, παρόλα 
αυτά, εταίρος (µη διαχειριστής) πληρώσει από την ατοµική του περιουσία, εταιρικά 
χρέη, πέραν της µερίδας συµµετοχής του, δεν µπορεί, κατά το στάδιο της 
εκκαθάρισης να στραφεί κατά συνεταίρου του. Αυτό που µπορεί να κάνει είναι να 
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ασκήσει κατ' αυτού πλαγιαστική αγωγή ζητώντας η σχετική καταβολή να γίνει προς 
την εταιρία, κατά της οποίας υφίσταται η σχετική αξίωση του (βλ. και Γεωργιάδη - 
Σταθόπουλου, οπ.αν. παρ. 13).  
- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν παύει πριν εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις της 
εταιρίας. 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. 
Κατά το στάδιο δε αυτό φορέας των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων της εταιρίας 
είναι το νοµικό πρόσωπο αυτής, το οποίο και κινεί τις σχετικές δίκες, 
εκπροσωπούµενο από τον εκκαθαριστή (βλ. και ΑΠ 96/2005 ∆ΕΕ 2005, 819, ΑΠ 
1427/2000 ΕΕµπ∆ 2001, 70, ΑΠ 120/1998 Ελ∆νη 39.570, ΑΠ 1410/1996 Ελ∆νη 
38.1107, ΕφΠατρ 75/2008 ΑχΝοµ 2009.419). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των αρ. 522, 524 παρ. 1, 525 παρ. 1 και 536 του 
ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το Εφετείο, στο οποίο µε την άσκηση της έφεσης 
µεταβιβάζεται η υπόθεση, µέσα στα όρια που καθορίζονται από αυτή και τους 
πρόσθετους λόγους, έχει ως προς την αγωγή την ίδια εξουσία, που έχει και το 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο και συνεπώς, µπορεί, ακόµα και χωρίς την υποβολή ειδικού 
παραπόνου να εξετάσει αυτεπάγγελτα τη νοµιµότητα και το παραδεκτό αυτής και να 
την απορρίψει αν δεν στηρίζεται στο νόµο ή ασκήθηκε απαράδεκτα, αρκεί να ζητεί 
την απόρριψη της ο εκκαλών και από το αποτέλεσµα αυτό να µην καθίσταται 
χειρότερη η θέση του (βλ. και ΑΠ 1728/2002, ΑΠ 7/2001, ΑΠ 1216/1997 Ελ∆νη 
1998.573, Εφ∆ωδ 139/2006 ∆ηµοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 112/2006 ΕπισκΕ∆ 
2006.520). Τέλος αν ο εκκαλών - εναγόµενος ζητεί την κατ' ουσία απόρριψη της 
αγωγής, η οποία απορρίφθηκε πραιτοδίκως ως αόριστη, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο 
µπορεί να απορρίψει την αγωγή ως απαράδεκτη, ελλείψει ενεργητικής 
νοµιµοποίησης, µε απλή αντικατάσταση της αιτιολογίας της προσβαλλόµενης 
απόφασης, κατ' αρ. 534 του ΚΠολ∆, διότι η απόρριψη της αγωγής µε εναλλαγή του 
ενός από τους τυπικούς λόγους στη θέση του άλλου, δεν άγει σε διαφορετικό κατ' 
αποτέλεσµα διατακτικό (βλ. και Σ. Σαµουήλ, Η έφεση εκδ. 2003.333). 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των αρ. 22, 28 του ΕµπΝ, 72, 759, 777 εδ. α' 780 
εδ. α' , 781, 782 και 784 του ΑΚ προκύπτει ότι οι εταιρίες µε νοµική προσωπικότητα, 
όπως είναι και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες που τήρησαν τις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας (αρ. 42 ΕµπΝ), έχουν δική τους περιουσία. ∆ιατηρούν δε 
τη νοµική προσωπικότητα τους µέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες 
αυτής. Κύριος των εισφορών των εταίρων, αλλά και των αποκτηµάτων από τη 
διαχείριση και γενικότερα φορέας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που αποτελούν 
την εταιρική περιουσία, µέχρι τη ρευστοποίηση και τη διανοµή αυτής, είναι το νοµικό 
πρόσωπο της εταιρίας. Συνεπώς, σύµφωνα και µε το συνδυασµό των αρ. 64 και 68 
του ΚΠολ∆ µόνη αυτή (η εταιρία) ως νοµικό πρόσωπο, νοµιµοποιείται ενεργητικώς 
και παθητικώς, να µετέχει στις σχετικές δίκες. Αντίθετο συµπέρασµα δεν µπορεί να 
συναχθεί από τη διάταξη του αρ. 22 του ΕµπΝ γιατί το ρυθµιζόµενο από αυτή 
ζήτηµα, της εις ολόκληρον ευθύνης των οµορρύθµων εταίρων, ανάγεται µόνο στην 
παθητική και όχι στην ενεργητική νοµιµοποίηση αυτών (βλ. και ΟλΑΠ 1/1994, ΑΠ 
1947/2006 ∆ΕΕ 2007.446, ΕφΛαρ 485/2006 ΕπισκΕ∆ 2006.1125, ΕφΑθ 7603/2005 
Ελ∆νη 2006.569). Ακόµη σε περίπτωση αδικοπραξίας δικαιούχος, κατά τα αρ. 914 
και 932 του ΑΚ της αποζηµίωσης, καθώς και της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω 
ηθικής βλάβης είναι αυτός που προσβλήθηκε µε την αδικοπραξία άµεσα στα 
δικαιώµατα, έννοµα αγαθά ή προστατευόµενα συµφέροντα του. Αντανακλαστικές 
συνέπειες της αδικοπραξίας στην περιουσία τρίτου, δεν καθιστούν αυτόν δικαιούχο 
αποζηµιώσεως ή ικανοποίησης της ηθικής βλάβης, εκτός από τις εξαιρέσεις των αρ. 
928-929 ΑΚ. Εποµένως, επί αδικοπραξίας που στρέφεται κατά προσωπικής εταιρίας, 
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η οποία αποτελεί νοµικό πρόσωπο διάφορο από εκείνα των µελών εταίρων της, µόνο 
η εταιρία νοµιµοποιείται να ασκήσει τη σχετική αγωγή αποζηµίωσης, γιατί αυτή είναι 
η αµέσως ζηµιωθείσα και όχι οι οµόρρυθµοι εταίροι, αφού οι τελευταίοι θεωρούνται 
ότι υπέστησαν µόνο έµµεση ζηµία από την ανωτέρω πράξη, ανεξάρτητα αν η αξίωση 
τούτων στρέφεται κατά τρίτων ή άλλων οµορρύθµων εταίρων που ζηµίωσαν το 
νοµικό πρόσωπο της εταιρίας (βλ. και ΑΠ 895/ 2008, ΑΠ 1947/2006). 
- Από τα αρ. 57 εδ. α' , 59 εδ. α' , 914 και 932 ΑΚ, σε συνδυασµό µε τα αρ. 361, 362 
και 363 ΠΚ, συνάγονται τα εξής: Όποιος παράνοµα προσβάλλεται στην 
προσωπικότητα του, νοούµενη ως το προστατευόµενο από το Σύνταγµα (αρ. 2 παρ. 1) 
σύνολο των αξιών που απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου, και ειδικότερα όποιος 
προσβάλλεται στην προστατευόµενη από το Σύνταγµα (αρ. 5 παρ. 2) τιµή ή υπόληψη 
του µε συκοφαντική δυσφήµηση ή απλή δυσφήµηση ή εξυβριστική συµπεριφορά, 
έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο 
µέλλον. Σε περίπτωση δε που η προσβολή υπήρξε και υπαίτια, το δικαστήριο µπορεί, 
επιπλέον, αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, να καταδικάσει τον προσβολέα 
να ικανοποιήσει χρηµατικά την ηθική βλάβη εκείνου που έχει προσβληθεί (βλ. και 
ΑΠ 518/2008, ΑΠ 72/2004, Εφ Αθ 6/2007 ΕφΑ∆ 2008, 179, ΕφΛαρ 665/2004 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2004, 519).  
- Επί προσβολής της τιµής προσώπου προβλέπεται στο αρ. 367 του ΠΚ, που 
εφαρµόζεται αναλογικά και στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, ότι δεν αποτελούν άδικη 
πράξη και εποµένως δεν δηµιουργούν υποχρέωση προς αποζηµίωση ή χρηµατική 
ικανοποίηση, οι εκδηλώσεις που γίνονται, πέραν των άλλων περιπτώσεων, και για τη 
διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος, ή από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον, εκτός αν 
περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της συκοφαντικής δυσφηµήσεως, καθώς και όταν 
από τον τρόπο της εκδηλώσεως ή τις περιστάσεις τελέσεως της πράξεως προκύπτει 
σκοπός εξυβρίσεως (βλ. και ΑΠ 1337/2008, ΑΠ 1339/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 72, 481, 487, 759, 777, 780, 781, 782, 783, 784, 914, 928, 929, 932,  
ΕισΝΑΚ: 22, 28, 29, 
ΕµπΝ: 22, 
ΚΠολ∆: 64, 68, 522, 524, 525, 534, 536,  
ΠΚ: 361, 362, 363, 367,  
∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 357 
 
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 
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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 - Γενικοί όροι συναλλαγών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1336 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εκχώρηση απαίτησης. Καταχρηστικοί όροι ασφαλιστηρίου. Στην περίπτωση κατά 
την οποία η ασφαλιστική εταιρεία προβάλλει κατά της αγωγής του καταναλωτή για 
επιδίκαση του ασφαλίσµατος ένσταση καταλυτική της αγωγής αυτής µε βάση κάποιο 
γενικό όρο του ασφαλιστηρίου, ο ενάγων καταναλωτής µπορεί να επικαλεσθεί µε 
αντένσταση την ακυρότητα του όρου αυτού ως καταχρηστικού. Η αντένσταση της 
καταχρηστικότητας του γενικού όρου µπορεί να προβληθεί για πρώτη φορά στο 
εφετείο. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 455, 456, 460, 461 και 462 ΑΚ 
προκύπτει ότι είναι δυνατή η εκχώρηση και µέρους µόνο διαιρετής απαιτήσεως, 
καθώς και ότι είναι δυνατή η εκχώρηση περισσοτέρων µερών διαιρετής απαιτήσεως 
σε περισσότερους εκδοχείς. Στην τελευταία περίπτωση ο εκδοχέας που ανήγγειλε 
πρώτος την εκχώρηση στον οφειλέτη επικρατεί των άλλων εκδοχέων, ανεξάρτητα 
από το χρόνο που καταρτίσθηκε η αναγγελθείσα εκχώρηση σε σχέση µε τις λοιπές. 
Έτσι σε περίπτωση συγκρούσεως περισσότερων αναγγελιών προτιµάται εκείνη που 
προηγήθηκε χρονικά, ενώ σε περίπτωση σύγχρονων αναγγελιών γίνεται σύµµετρη 
ικανοποίηση.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 17 παρ.2 και 3 Ν. 2496/1997 
προκύπτει ότι αν η αξία των πραγµάτων που δηλώθηκε κατά τη σύναψη της 
ασφαλιστικής συµβάσεως υπερβαίνει την τρέχουσα ή (αν δεν υπάρχει) τη 
συνηθισµένη αξία αυτών κατά το χρόνο επελεύσεως του κινδύνου και η 
υπερασφάλιση οφείλεται σε δόλο του λήπτη της ασφαλίσεως, του ασφαλισµένου ή 
του δικαιούχου του ασφαλίσµατος, η ασφάλιση είναι άκυρη. Εξάλλου κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 και 3 ΑΝ 2496/1997 αν η ασφαλισµένη περιουσία έχει 
ασφαλισθεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερους ασφαλιστές (πολλαπλή 
ασφάλιση), αν δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο, οι περισσότεροι ασφαλιστές ευθύνονται 
εις ολόκληρο µέχρι το ασφαλιστικό ποσό της συµβάσεώς τους. Συνεπώς είναι 
επιτρεπτή διαφορετική συµφωνία µεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισµένου.  
- Κατά µεν το άρθρο 459 ΑΚ µε την εκχώρηση, αν δεν συµφωνήθηκε αλλιώς, 
µεταβιβάζονται και οι καθυστερούµενοι τόκοι, κατά δε το άρθρο 2 παρ.6 Ν. 
2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει µετά την 
τροποποποίησή του µε το άρθρο 10 παρ.24 εδ. β Ν. 2741/1999, γενικοί όροι των 
συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική διατάραξη της ισορροπίας των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων σε βάρος του καταναλωτή 
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απαγορεύονται και είναι άκυροι, ο δε καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου 
ενσωµατωµένου σε σύµβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή 
υπηρεσιών που αφορά η σύµβαση, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή 
της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της συµβάσεως ή άλλης συµβάσεως από την οποία 
αυτή εξαρτάται. Κατά την παρ.8 του ίδιου ως άνω άρθρου ο προµηθευτής δεν µπορεί 
να επικαλεσθεί την ακυρότητα ολόκληρης της συµβάσεως για το λόγο ότι ένας ή 
περισσότεροι όροι είναι άκυροι ως καταχρηστικοί. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται 
ότι τον προσδιορισµό της αόριστης νοµικής έννοιας της καταχρηστικότητας του 
γενικού όρου της ασφαλιστικής συµβάσεως, ο νόµος εξαρτά από ορισµένα στοιχεία 
τα οποία πρέπει να τεθούν υπόψη του δικαστηρίου, ώστε αυτό 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 στην περίπτωση κατά την οποία η ασφαλιστική εταιρεία προβάλλει κατά της 
αγωγής του καταναλωτή για επιδίκαση του ασφαλίσµατος ένσταση καταλυτική της 
αγωγής αυτής µε βάση κάποιο γενικό όρο του ασφαλιστηρίου, ο ενάγων 
καταναλωτής µπορεί να επικαλεσθεί µε αντένσταση την ακυρότητα του όρου αυτού 
ως καταχρηστικού. Για το παραδεκτό της αντενστάσεως αυτής από άποψη χρόνου 
προβολής της, τα συγκροτούντα την καταχρηστικότητα περιστατικά πρέπει να 
προβάλλονται, όπως και στην περίπτωση του άρθρου 281 ΑΚ, κατά την πρώτη σε 
πρώτο βαθµό συζήτηση της υποθέσεως και συγχρόνως να διατυπώνεται από τον 
προβάλλοντα και αίτηµα απορρίψεως της ενστάσεως της αντιδίκου του για την αιτία 
αυτή.  
- Σύµφωνα όµως µε τη διάταξη του άρθρου 527 περ.1 ΚΠολ∆ µπορεί κατ' εξαίρεση ο 
ενάγων, ως εφεσίβλητος, να προβάλει παραδεκτά για πρώτη φορά στο εφετείο την ως 
άνω καταλυτική της ενστάσεως του εναγοµένου εκκαλούντος αντένσταση της 
καταχρηστικότητας του γενικού όρου, ως υπεράσπιση κατά της εφέσεως του 
αντιδίκου του, εφόσον βέβαια δεν µεταβάλλεται µε την αντένσταση αυτή η βάση της 
αγωγής του (ΑΠ 1519/2001).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 455, 456, 459, 460, 461, 462, 
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 2, 
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 10, 17, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Καταναλωτές - Πώληση ελαττωµατικού προϊόντος 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 133 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προστασία καταναλωτή. Ευθύνη από καταναλωτικό προϊόν. Αδικοπραξία. 
Ελαττωµατικοί σπόροι ντοµάτας. Καθ΄ ύλην αρµοδιότητα. 
- Με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 2251/1994 εξαγγέλλεται η µέριµνα της Πολιτείας 
για τη διαφύλαξη της υγείας, της ασφάλειας και των οικονοµικών συµφερόντων των 
καταναλωτών, καθώς και για την οργάνωση και λειτουργία του καταναλωτικού 
κινήµατος. Στην παρ. 4 στοιχ. α΄ του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «καταναλωτής είναι 
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων 
ή υπηρεσιών, εφόσον αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και 
κάθε αποδέκτης του διαφηµιστικού µηνύµατος». Στο άρθρο 6 παρ. 1, 5 και 6 
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ορίζονται τα ακόλουθα: «1.0 παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζηµία που οφείλεται σε 
ελάττωµα του προϊόντος του. 5. Ελαττωµατικό κατά την έννοια αυτού του άρθρου 
είναι το προϊόν, αν δεν παρέχει την εύλογα αναµενόµενη ασφάλεια εν όψει όλων των 
ειδικών συνθηκών και ιδίως της εξωτερικής εµφάνισης του, της εύλογα 
αναµενόµενης χρησιµοποίησης του και του χρόνου κατά τον οποίο τέθηκε σε 
κυκλοφορία. ∆εν είναι ελαττωµατικό ένα προϊόν για µόνο τον λόγο ότι 
µεταγενέστερα τέθηκε σε κυκλοφορία άλλο τελειότερο. 6. Στη ζηµία της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η ζηµία λόγω θανάτου ή σωµατικής βλάβης, καθώς 
και η βλάβη ή καταστροφή, εξαιτίας του ελαττωµατικού προϊόντος, κάθε 
περιουσιακού στοιχείου του καταναλωτή, εκτός από το ίδιο το ελαττωµατικό προϊόν, 
εφόσον κατά τη φύση του προοριζόταν και πραγµατικά χρησιµοποιήθηκε από τον 
ζηµιωθέντα για προσωπική του χρήση ή κατανάλωση». Τέλος, στο άρθρο 7 παρ. 1 
και 2 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι: «1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν 
στην αγορά µόνο ασφαλή προϊόντα. 2. Ασφαλές θεωρείται ένα προϊόν, όταν υπό 
συνήθεις ή ευλόγως προβλεπόµενες συνθήκες χρήσης, συµπεριλαµβανοµένης της 
διάρκειας χρήσης, δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο [ή παρουσιάζει κινδύνους] 
χαµηλού επιπέδου που συνδέονται µε τη χρήση του προϊόντος και θεωρούνται ως 
αποδεκτοί στα πλαίσια ενός υψηλού βαθµού προστασίας της υγείας και ασφάλειας 
των προσώπων ... κ.λπ.». Από τα ανωτέρω σαφώς ανακύπτει, ότι ο νόµος περί 
προστασίας των καταναλωτών δεν σκοπεί να υποκαταστήσει το πλέγµα των νοµικών 
διατάξεων που 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 ζηµιά στον καταναλωτή. Ως 
καταναλωτής νοείται κάθε πρόσωπο που είναι τελικός αποδέκτης του προϊόντος, 
άσχετα αν η χρήση για την οποία προορίζεται είναι προσωπική ή επαγγελµατική. 
Ελαττωµατικό είναι όχι το προϊόν που έχει ελαττώµατα ή στερείται των 
συµφωνηµένων ιδιοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 534 ΑΚ, αλλά εκείνο που δεν 
παρέχει την ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια, εν όψει όλων των ειδικών συνθηκών, 
υπό τις οποίες αυτό τίθεται σε κυκλοφορία, και του χρόνου κατά τον οποίο 
κυκλοφόρησε, δηλαδή ο καθορισµός της ελαττωµατικότητας ενός προϊόντος δεν 
γίνεται σε συνάρτηση µε την καταλληλότητα προς χρήση (βλ. 1. Καράκωστα, Η 
ευθύνη του παραγωγού για ελαττωµατικά προϊόντα, 1995, σελ. 154 επ.). Τέλος, η 
ζηµία, που κατά τον νόµο αυτό πρέπει να αποκατασταθεί, περιορίζεται στον θάνατο 
και τη σωµατική βλάβη προσώπων, καθώς επίσης και στη βλάβη ή καταστροφή κάθε 
περιουσιακού στοιχείου του καταναλωτή, που οφείλεται στο ελάττωµα του 
προϊόντος, εφόσον τούτο προοριζόταν κατά τη φύση του και πράγµατι 
χρησιµοποιήθηκε από τον ζηµιωθέντα για προσωπική του χρήση ή κατανάλωση. Από 
αυτά προκύπτει ότι η πώληση πράγµατος, το ελάττωµα του οποίου το καθιστά όχι 
ανασφαλές και, άρα, επικίνδυνο για τη ζωή, την υγεία ή την περιουσία του 
καταναλωτή, αλλά ακατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, δεν εµπίπτει στη 
ρύθµιση του Ν. 2251/1994 (βλ. Π. Κορνηλάκη, Η ευθύνη του παραγωγού 
ελαττωµατικών προϊόντων, Αρµ 1990.203, ΑΠ 989/2004 ΕΕµπ∆ 2005.517). Έτσι, 
αποκλείονται από τη ρύθµιση αυτού του νόµου οι ζηµίες σε περιουσιακά αγαθά που 
προορίζονται για επαγγελµατική χρήση ή που χρησιµοποιούνται από τον ζηµιωθέντα 
κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του (βλ. 1. Καράκωστα, ό.π., σελ. 179 επ., Ελ. 
Αλεξανδρίδου, ∆ίκαιο προστασίας του καταναλωτή, 1996, σελ. 163-166, ΕφΑθ 
2699/2000 ΕΕµπ∆ 2003.51). Η ζηµία από την καταστροφή ή βλάβη του ίδιου του 
ελαττωµατικού προϊόντος και η ζηµία σε περιουσιακά αγαθά που προορίζονται για 
επαγγελµατική χρήση ή που χρησιµοποιούνται από τον ζηµιωθέντα κατά την άσκηση 
του επαγγέλµατος του αντιµετωπίζεται, τουλάχιστον κατ΄ αρχήν, µε βάση τις 
διατάξεις για την πώληση (άρθρα 534 επ., 559 επ. ΑΚ) ή την αδικοπραξία (άρθρα 914 
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επ. ΑΚ). Έτσι, ο Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών δεν αποκλείει τα 
δικαιώµατα που ενδέχεται να έχει ο ζηµιωθείς βάσει των διατάξεων περί συµβατικής 
ή εξωσυµβατικής ευθύνης (άρθρο 14 παρ. 5, όπου ορίζεται ότι, αν σε συγκεκριµένη 
περίπτωση οι κοινές διατάξεις παρέχουν στον καταναλωτή µεγαλύτερη προστασία 
από την ειδική ρύθµιση του νόµου αυτού, εφαρµόζονται οι κοινές διατάξεις, σχετ. 
ΕφΑθ 6704/1996 Αρµ 1997.998). 
- Κατά το άρθρο 914 ΑΚ, όποιος ζηµιώνει άλλον παράνοµα και υπαίτια, έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Τέτοια δε από αδικοπραξία ευθύνη υπέχει και ο 
κατασκευαστής (παραγωγός) προϊόντων (ευρείας ή µη καταναλώσεως) έναντι του 
τελικού καταναλωτή που απορρέει από τη γενική υποχρέωση της πρόνοιας (άρθρα 
200, 281 και 288 ΑΚ), την οποία όφειλε να λάβει έναντι του καταναλωτή, έστω και 
αν δεν συνδέεται µε συµβατικό δεσµό µε εκείνον, όταν θέτει σε κυκλοφορία τέτοια 
προϊόντα του, τα οποία είναι ελαττωµατικά και από την αιτία αυτή κατά τη χρήση 
τους προκαλούνται ζηµίες στα προσωπικά ή περιουσιακά αγαθά του καταναλωτή ή 
τρίτου. Το είδος των ζηµιών που καλύπτει η ευθύνη του παραγωγού στην περίπτωση 
αυτή είναι οι ζηµιές εκείνες, οι οποίες επέρχονται ως συνέπεια της προσβολής των 
έννοµων αγαθών που προστατεύονται από τη γενική διάταξη περί αδικοπραξίας του 
άρθρου 914 ΑΚ. Η ένταξη της ευθύνης του παραγωγού στο αδικοπρακτικό δίκαιο 
και, ειδικότερα, η πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως των διατάξεων των 
άρθρων 914, 200, 281 και 288 ΑΚ προϋποθέτουν υπαίτια παραβίαση εκ µέρους του 
της οφειλόµενης -κατά τα χρηστά συναλλακτικά ήθη— έναντι των τρίτων χρηστών 
γενικής υποχρεώσεως πρόνοιας, δηλαδή την υπαίτια παράλειψη της λήψεως από τον 
παραγωγό όλων των πρόσφορων µέτρων προστασίας των τρίτων από τους κινδύνους 
που δηµιουργεί η κυκλοφορία του προϊόντος, από την οποία (παράλειψη) προκύπτει 
ελάττωµα του προϊόντος, που προκάλεσε αιτιωδώς τη ζηµιογόνο προσβολή εννόµου 
αγαθού (βλ. Καράκωστα, ό.π., σελ. 87). Στην ως άνω υποχρέωση πρόνοιας 
περιλαµβάνεται τόσο ο έλεγχος της ελαττωµατικότητας του προϊόντος όσο και η 
υποχρέωση πληροφορήσεως των χρηστών, η οποία, προκειµένου για προϊόντα που 
ενέχουν εγγενείς κινδύνους προκλήσεως βλαβών ή και θανάτου, συνίσταται στη σαφή 
περιγραφή του συγκεκριµένου κινδύνου, χωρίς να αρκούν γενικόλογες 
προειδοποιητικές διατυπώσεις (βλ. ∆. Βαλτούδη, Η ευθύνη από ελαττωµατικά 
προϊόντα, σελ. 232). Η τυχόν παραβίαση της ανωτέρω υποχρεώσεως πρόνοιας γεννά 
ευθύνη προς αποζηµίωση, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της 
αδικοπραξίας. Σύµφωνα µε τον γενικό κανόνα του άρθρου 338 παρ. 1 ΚΠολ∆, που 
ρυθµίζει το υποκειµενικό βάρος της αποδείξεως µε βάση την αρχή ότι, κάθε διάδικος 
οφείλει να αποδείξει τα πραγµατικά γεγονότα που είναι αναγκαία για να στηρίξει την 
αίτηση ή ανταίτησή του, επί αγωγής που θεµελιώνεται στην αδικοπραξία ο ζηµιωθείς 
οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει όλα τα στοιχεία του κανόνα δικαίου της 
διατάξεως του άρθρου 914 ΑΚ και, συνεπώς, εκτός από τα άλλα στοιχεία, και την 
υπαιτιότητα του εναγοµένου ή των προστηθέντων του. Στην περίπτωση, όµως, που 
ασκεί αγωγή ο καταναλωτής τυποποιηµένου ελαττωµατικού προϊόντος και επιδιώκει 
αποζηµίωση για τη ζηµία που υπέστη από τη χρήση τέτοιου προϊόντος, η εκ µέρους 
του ζηµιωθέντος, που είναι ξένος προς τη διαδικασία παραγωγής του ελαττωµατικού 
προϊόντος, απόδειξη της υπαίτιας παραβιάσεως συγκεκριµένης συναλλακτικής 
υποχρεώσεως του παραγωγού και του συνδέσµου της παραβιάσεως µε τη ζηµία 
προσκρούει πολλές φορές σε ανυπέρβλητα εµπόδια. Η επίλυση των δυσχερών αυτών 
αποδεικτικών προβληµάτων µπορεί επιτυχώς να γίνει µε την προσφυγή στη θεωρία 
των σφαιρών επιρροής ή προελεύσεως των κινδύνων (βλ. ως προς τη δογµατική 
θεµελίωση της αρχής αυτής, 1. Καράκωστα, ό.π. σελ. 88 επ., Μ. Μαγγίβα, Η ευθύνη 
του κατασκευαστού τυποποιηµένων προϊόντων, 1978, σελ. 38 επ.). Έτσι, ο ζηµιωθείς 
πρέπει να αρκεί να επικαλεσθεί και να αποδείξει τη συγκεκριµένη βλαπτική 



 

[91] 
 

εκδήλωση της ελαττωµατικότητας, που συνίσταται στο βλαπτικό αποτέλεσµα, και τον 
αιτιώδη σύνδεσµο του αποτελέσµατος µε τη χρήση (συνήθη) του προϊόντος. Ο 
εναγόµενος παραγωγός έχει τη δυνατότητα να επικαλεσθεί και να αποδείξει την 
έλλειψη αντικειµενικής αθετήσεως των γενικών υποχρεώσεων πρόνοιας που τον 
βαρύνουν, ότι η ελαττωµατικότητα του προϊόντος δεν οφείλεται σε δικό του πταίσµα 
ή πταίσµα των προσώπων για τα οποία ευθύνεται σε όλα τα στάδια της κατασκευής 
(βλ. Ι. Καράκωστα, ό.π. σελ. 92-93, του ιδίου, Η επίδραση του νόµου περί ευθύνης 
του παραγωγού για ελαττωµατικά προϊόντα στο ελληνικό δίκαιο, ΝοΒ 1988, 1361 επ. 
ιδίως σελ. 1363). Η αξίωση του ζηµιωθέντος καταναλωτή κατά του παραγωγού 
ελαττωµατικού προϊόντος για ζηµία που προκλήθηκε σε περιουσιακά αγαθά του 
καταναλωτή που προορίζονται για επαγγελµατική χρήση ή που χρησιµοποιούνται από 
τον ζηµιωθέντα κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του µπορεί να θεµελιωθεί µόνο 
στο πλαίσιο της αδικοπρακτικής ευθύνης (άρθρο 914, 200, 281 και 288 ΑΚ), όπως 
δέχεται η κρατούσα στη νοµολογία και θεωρία άποψη (βλ. Ι. Καράκωστα, ό.π., σελ. 
188). Ο καταναλωτής, εποµένως, βαρύνεται µε την απόδειξη του πταίσµατος του 
παραγωγού, όταν επιδιώκει την αποκατάσταση της ανωτέρω περιουσιακής ζηµίας. 
Με την αποδοχή, αντίθετα, της διαµορφωθείσας από τη νοµολογία ευνοϊκότερης για 
τον καταναλωτή αρχής, κατ΄ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 925 ΑΚ ή µε βάση την 
«αρχή της περιοχής προελεύσεως των κινδύνων», αρκεί η παραβίαση της 
συναλλακτικής υποχρεώσεως και δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσµατος του 
ζηµιώσαντος, ο τελευταίος απαλλάσσεται, αν αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει πταίσµα 
ως προς την παραβίαση της συναλλακτικής υποχρεώσεως από την οποία προκλήθηκε 
η περιουσιακή ζηµία (βλ. 1. Καράκωστα, Νοµική ρύθµιση και νοµολογιακή διάπλαση 
της ευθύνης του παραγωγού για ελαττωµατικά προϊόντα, Digesta 1999, 7 επ., 
∆λεξανδρίδου, ό.π., σελ. 152-154, ΑΠ 1051/2004 Αρµ2006, 596, ΕφΑθ 7878/2005 
Ελ∆νη 47.1492, ΕφΑθ 7827/2005 ΝοΒ 2006, 234, ΕφΛαρ 491/2002 ΕπισκΕ∆ 
2003.790, ΕφΠειρ 301/2001 ∆ΕΕ 2001.1147, ΕφΑθ 9079/2000 ΝοΒ 2002.1479, 
ΕφΑθ 2302/2007 ∆ηµοσίευση ΤρΝοµΠληρ ΝΟΜΟΣ). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 15 αρ. 5 ΚΠολ∆, που ορίζει ότι στην αρµοδιότητα των 
Ειρηνοδικείων υπάγονται ανεξάρτητα από την αξία του αντικειµένου της διαφοράς 
και οι διαφορές που αφορούν ζηµίες σε δέντρα, κλήµατα, καρπούς, σπαρτά, ρίζες και 
γενικά φυτά, που έγιναν µε παράνοµη βοσκή ζώων ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 
και αποσκοπεί στην ταχύτερη επιδίκαση των αξιώσεων τέτοιας αποζηµιώσεως, 
συνήθως οικονοµικά ασθενών παθόντων, προκύπτει ότι εξαιρετικά η εκδίκαση των 
αγωγών που επιδιώκουν την στους παθόντες ενάγοντες αποζηµίωση για καταστροφή 
από παράνοµη και υπαίτια πράξη ή παράλειψη τρίτου (ολοσχερή ή µερική) των 
αναφεροµένων στην προπαρατεθείσα δεύτερη παραγρ. του άρθρου 15 φυτών, 
συστατικών αγροτικών ακινήτων, δηλαδή δέντρων, κληµάτων, καρπών, σπαρτών και 
εν γένει φυτών και µάλιστα τόσο για τη θετική όσο και την αποθετική (διαφυγόν 
κέρδος) ζηµία τους, αφού στον νόµο (άνω διάταξη) ούτε άµεση ούτε έµµεση διάκριση 
γίνεται της φύσεως της εκάστοτε ένδικης αποζηµιώσεως από την άνω αιτία, η οποία 
είναι αποτέλεσµα ανθρώπινης πράξεως ή παραλείψεως που εκδηλώθηκε κατά 
οιονδήποτε τρόπο (εµπρησµός, ξύλευση, πληµµύρα, αµµοληψία κ.λπ.), υπήχθη στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα του Ειρηνοδικείου, ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας του 
αντικειµένου της διαφοράς (ΑΠ 390/1988 Ελ∆νη 29.1672, ΠΠρΑθ 2798/1986 ∆ 17, 
531). Εξάλλου, από την ίδια πιο πάνω διάταξη προκύπτει, ότι η προαναφερθείσα 
ζηµία µπορεί να προκληθεί σε δέντρα µε εµπρησµό, εκρίζωση, αποκοπή, ψεκασµό, 
αποκοπή φύλλων ή κλάδων, στα κλήµατα, δηλαδή στα αµπέλια, µε εκρίζωση, 
αποκοπή των βλαστών ή των φύλλων, θλάση, βόσκηση, ψεκασµό, τρυγητό και άλλα, 
στους καρπούς, κάθε κατηγορίας, ποιότητας και καλλιέργειας, πριν ή µετά τον 
αποχωρισµό, µε αποκοπή πριν από την ωρίµανση, ψεκασµό, βόσκηση κ.λπ., στα 
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σπαρτά, στις ρίζες και γενικά στα φυτά µε εκρίζωση, θερισµό, βόσκηση, ψεκασµό, 
διέλευση αυτοκινήτων ή άλλων τροχοφόρων (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, Κώδικα 
Πολιτικής ∆ικονοµίας, υπ΄ άρθρο 15, σελ. 162). Από όλα τα παραπάνω προκύπτει 
ότι, γενικά, για να υπαχθεί η διαφορά στην εξαιρετική καθ΄ ύλην αρµοδιότητα του 
Ειρηνοδικείου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 15 αρ. 2 ΚΠολ∆, απαιτούνται 
υπάρχοντα δέντρα, κλήµατα, καρποί, σπαρτά, ρίζες και γενικά φυτά, καθώς και 
εξωτερική θετική ενέργεια ή παράνοµη παράλειψη αποτρεπτικής ενέργειας τρίτου επ΄ 
αυτών (βλ. και ΑΠ 1326/1986 Ελ∆νη 28.1026). Συνεπώς, η ως άνω αγωγή του 
ενάγοντα, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουµένη απόφαση, για αποζηµίωση του για 
τη ζηµία που υπέστη, εκ του ότι ο πολλαπλασιαστικός σπόρος ντοµάτας, τον οποίο 
αγόρασε και καλλιέργησε και παρήγαγαν οι εναγόµενοι, ήταν ελαττωµατικοί, και 
χρηµατικής ικανοποιήσεως εκ της ανωτέρω συµπεριφοράς των εναγοµένων, δεν 
υπάγεται στην αρµοδιότητα του Ειρηνοδικείου, βάσει της ανωτέρω διατάξεως, αφού 
η ζηµία, που προκλήθηκε και επικαλείται ο ενάγων, δεν αφορά υφιστάµενα ήδη φυτά 
και δεν προήλθε από εξωτερική θετική ενέργεια ή παράνοµη παράλειψη επ΄ αυτών 
τρίτων αλλά διατέθηκαν ελαττωµατικοί σπόροι ντοµάτας, που παρήγαγαν 
ελαττωµατικά προϊόντα. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 200, 281, 288, 297, 298, 534 επ., 539 επ., 914 επ., 925, 926, 932, 
ΚΠολ∆: 15, 216, 338, 907, 908, 1047,  
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 1, 2, 6, 7,  
∆ηµοσίευση: ΕπισκΕ∆ 2011, σελίδα 162, σχολιασµός Α. ∆. Μ.  
 
Καταναλωτές - Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων νοικοκυριών 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 102 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ρύθµιση οφειλών. Ενόψει και του προσωπικού χαρακτήρα που έχουν από τη φύση 
τους οι υποθέσεις αυτές, η πρόσθετη παρέµβαση του ΕΚΠΟΙΖΩ δεν είναι νόµιµη 
-Το σωµατείο µε το διακριτικό τίτλο ΕΚΠΟΙΖΩ µε δήλωση της πληρεξούσιας του 
δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά 
συνεδρίασης άσκησε πρόσθετη παρέµβαση υπέρ του αιτούντα - µέλους του µε αίτηµα 
να γίνει δεκτή η αίτησή του για ρύθµιση των χρεών του. Βάσει του Ν. 3869/2010, 
επικαλούµενο όχι σύµφωνα µε το αρ. 10 του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του 
καταναλωτή έχει δικαίωµα µεταξύ άλλων να παρεµβαίνει προσθέτως σε εκκρεµείς 
δίκες των µελών του για την υποστήριξη των δικαιωµάτων τους ως καταναλωτών. 
Ωστόσο εν προκειµένω ενόψει και του προσωπικού χαρακτήρα που έχουν από τη 
φύση τους οι υποθέσεις αυτές, η πρόσθετη παρέµβαση δεν είναι νόµιµη, αφού ο 
αιτών υπερχρεωµένος οφειλέτης δεν επικαλείται κάποια παράνοµη συµπεριφορά των 
πιστωτών του κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 2251/1994, εξαιτίας της οποίας 
να µην είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τα δάνεια του ώστε να δικαιολογείται και η 
παρέµβαση του ως άνω σωµατείου για την υπεράσπιση των συµφερόντων του ως 
καταναλωτή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 79, 81, 741 -781, 752,  
Νόµοι: 2214/1994, άρθ. 62,  
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 10,  
Νόµοι: 3869/2010, άρθ. 1, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Πνευµατική Ιδιοκτησία - Οργανισµοί Συλλογικής ∆ιαχείρισης Συγγενικών 
∆ικαιωµάτων 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 350 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οργανισµοί Συλλογικής ∆ιαχείρισης Συγγενικών ∆ικαιωµάτων. ∆ηµόσια εκτέλεση 
από τηλεοπτικούς δέκτες ξενοδοχείου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 2121/1993 οι πνευµατικοί δηµιουργοί, 
µε τη δηµιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σε αυτό πνευµατική ιδιοκτησία, η οποία 
περιλαµβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώµατα, το δικαίωµα της 
οικονοµικής εκµετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα της 
προστασίας του προσωπικού τους δεσµού προς αυτό (ηθικό δικαίωµα), ενώ κατά το 
άρθρο 2 παρ.1 του ίδιου νόµου «ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευµατικό 
δηµιούργηµα λόγου ή τέχνης ή επιστήµης, που εκφράζεται µε οποιαδήποτε µορφή, 
ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείµενα οι µουσικές συνθέσεις µε κείµενα ή χωρίς.... τα 
οπτικοακουστικά έργα....»(ΑΠ 114/2009). Από τα δικαιώµατα αυτά, το µεν 
περιουσιακό δικαίωµα παρέχει στο δηµιουργό τις αναφερόµενες στο άρθρο 3 του 
νόµου αυτού εξουσίες, µεταξύ των οποίων είναι να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη 
δηµόσια εκτέλεση του έργου, το δε ηθικό δικαίωµα τις αναφερόµενες στο άρθρο 4 
εξουσίες. 
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 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 και 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 
ΕΕΕΚ ap.L 167/10 - 22/6/2001) στη δε παρ. 2 του ιδίου άρθρου τα εξής «δηµόσια 
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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». 
Το κρίσιµο εν προκειµένω είναι το εάν η παρουσίαση ενός έργου από τους 
τηλεοπτικούς δέκτες οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι σε δωµάτια ξενοδοχείου είναι ή 
όχι δηµόσια κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 στοιχ .η' του Ν.2121/1993, όπως η 
διάταξη τροποποιήθηκε µε το αρ.81 του Ν.3057/2002, µε το οποίο µεταφέρθηκε στο 
εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 2001/29 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2001. 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. 
Στην εικοστή τρίτη αιτιολογική σκέψη της Οδηγίας αυτής ορίζεται ότι το δικαίωµα 
του δηµιουργού να παρουσιάζει το έργο του στο κοινό θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
καλύπτει κάθε παρουσίαση στο κοινό το οποίο δεν παρίσταται στον τόπο της 
παρουσίασης και θα πρέπει να καλύπτει κάθε σχετική µετάδοση ή αναµετάδοση ενός 
έργου στο κοινό µε ενσύρµατα ή ασύρµατα µέσα, συµπεριλαµβανοµένης της 
ραδιοτηλεοπτικής εκποµπής. 
Το ανωτέρω νοµικό ζήτηµα τέθηκε στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(∆ΕΚ) από το Ισπανικό ∆ικαστήριο Audiencia Provincial de Barcelona, το οποίο, 
κατ’ εφαρµογή του αρ.234 παρ.2 της ΣυνθΕΚ, υπέβαλε προδικαστικά ερωτήµατα εις 
το ∆ΕΚ, επί των οποίων εκδόθηκε η από 7 ∆εκεµβρίου 2006 απόφαση αυτού 
(υπόθεση C-306/05 Sociedad General de Autores y Editores de Espana (SGAE) κατά 
Rafael Hoteles SA). Τα τεθέντα προδικαστικά ερωτήµατα ήταν τα εξής: 
1)Αν συνιστά η εγκατάσταση συσκευών τηλεόρασης στα δωµάτια ενός ξενοδοχείου, 
µέσω των οποίων αναµεταδίδεται καλωδιακώς το τηλεοπτικό σήµα το οποίο 
λαµβάνεται µέσω δορυφόρου ή µέσω επίγειου δικτύου, πράξη παρουσιάσεως στο 
κοινό καλυπτόµενη από τη σκοπούµενη εναρµόνιση των εθνικών κανονιστικών 
ρυθµίσεων περί προστασίας των δικαιωµάτων του δηµιουργού, την οποία προβλέπει 
το αρ.3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ. 
2)Αν αντιβαίνει η ερµηνεία ότι, το δωµάτιο ξενοδοχείου αποτελεί αµιγώς ιδιωτικό 
χώρο, ώστε να µη θεωρείται πλέον ως παρουσίαση στο κοινό η παρουσίαση η οποία 
πραγµατοποιείται µέσω συσκευών τηλεοράσεως δια των οποίων αναµεταδίδεται το 
τηλεοπτικό σήµα το οποίο λαµβάνει προηγουµένως το ξενοδοχείο, στη 
διαλαµβανόµενη από την οδηγία 2001/29/ΕΚ προστασία των δικαιωµάτων του 
δηµιουργού. 
3)Αν είναι δυνατόν να θεωρηθεί, για τους σκοπούς της προβλεπόµενης από την 
οδηγία 2001/29/ΕΚ προστασίας των δικαιωµάτων του δηµιουργού έναντι πράξεων 
παρουσιάσεως στο κοινό, ότι η παρουσίαση η οποία πραγµατοποιείται µέσω 
συσκευής τηλεοράσεως που βρίσκεται εντός υπνοδωµατίου ξενοδοχείου είναι 
δηµόσια εκ του λόγου ότι πρόσβαση στο έργο έχει κοινό το οποίο εναλλάσσεται. 
Σε απάντηση των άνω προδικαστικών ερωτηµάτων το ∆ΕΚ έκρινε ότι: « 1) Μολονότι 
η παροχή απλώς των υλικών εγκαταστάσεων δε συνιστά, από µόνη της, παρουσίαση 
υπό την έννοια της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, η διανοµή σήµατος από ξενοδοχειακό 
συγκρότηµα µέσω συσκευών τηλεοράσεως σε πελάτες που διαµένουν στα δωµάτια 
του συγκροτήµατος αυτού, ασχέτως της τεχνικής µεταδόσεως του 
χρησιµοποιούµενου σήµατος, συνιστά πράξη παρουσιάσεως στο κοινό υπό την 
έννοια του αρ.3 παρ.1 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ. 2) ο ιδιωτικός χαρακτήρας των 
δωµατίων ξενοδοχειακού συγκροτήµατος δεν κωλύει το να αποτελεί η πράξη 
παρουσίασης έργου που πραγµατοποιείται εκεί µέσω συσκευών τηλεόρασης πράξη 
παρουσιάσεως στο κοινό υπό την έννοια του αρ.3 παρ.1 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ». 
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Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περαιτέρω διέλαβε στην αιτιολογία 
του (σκέψη 47 της άνω αποφάσεως) ότι καίτοι η παροχή των υλικών εγκαταστάσεων 
δε συνιστά, καθ’ εαυτή, παρουσίαση κατά την έννοια της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ, η 
διανοµή του σήµατος µέσω των συσκευών τηλεοράσεως, στους πελάτες συνιστά, 
ασχέτως της τεχνικής µεταδόσεως του σήµατος, πράξη παρουσιάσεως κατά την 
έννοια του αρ.3 παρ.1 της Οδηγίας αυτής και περαιτέρω (σκέψη 31 της άνω 
αποφάσεως) ότι η έννοια της «παρουσιάσεως στο κοινό» πρέπει να ερµηνεύεται σε 
όλη την Κοινότητα, αυτοτελώς και ενιαίως, και απέκρουσε την άποψη της 
Αυστριακής Κυβερνήσεως ότι κάθε έννοµη τάξη πρέπει να ερµηνεύει αυτοτελώς την 
έννοια του όρου «κοινό» στην Οδηγία 2001/29, στο οποίον αυτή παραπέµπει χωρίς 
να δίνει και τον ορισµό του. ∆έχθηκε δε περαιτέρω (σκέψη 40 της άνω αποφάσεως) 
ότι η παρουσίαση ενός έργου από τους τηλεοπτικούς δέκτες οι οποίοι είναι 
εγκατεστηµένοι σε δωµάτια ξενοδοχείου συνιστά παρουσίαση η οποία 
πραγµατοποιείται από οργανισµό διαφορετικό από αυτό από τον οποίο προέρχεται 
και απευθύνεται προς ένα κοινό διαφορετικό από το κοινό της πρωτότυπης 
παρουσίασης του έργου, δηλαδή προς ένα νέο κοινό. 
Προς τούτο έλαβε υπ’ όψη (σκέψη 41 της άνω αποφάσεως) τον Οδηγό της 
Συµβάσεως της Βέρνης (Ν.100/1975), και δέχθηκε ότι ο δηµιουργός, επιτρέποντας τη 
ραδιοτηλεοπτική µετάδοση του έργου του, λαµβάνει υπ’ όψη του µόνο τους άµεσους 
χρήστες, ήτοι τους κατόχους συσκευών λήψεως οι οποίοι, µεµονωµένως ή στο 
πλαίσιο του ιδιωτικού ή οικογενειακού τους περιβάλλοντος, λαµβάνουν τις εκποµπές. 
Αφ’ ότου όµως η λήψη γίνεται για να µεταδοθεί σε ακροατήριο µεγαλύτερης 
κλίµακας, και ενίοτε µε κερδοσκοπικό σκοπό, ένα νέο τµήµα του κοινού αποκτά 
πρόσβαση στην ακρόαση ή τη θέαση του έργου, η δε παρουσίαση της εκποµπής µέσω 
µεγαφώνου ή ανάλογου µέσου παύει να αποτελεί απλή λήψη αυτής καθ’ αυτής της 
εκποµπής, αλλά ανεξάρτητη πράξη µε την οποία το εκπεµπόµενο έργο παρουσιάζεται 
σε ένα νέο κοινό, µε συνέπεια η δηµόσια αυτή λήψη να ενεργοποιεί το αποκλειστικό 
δικαίωµα του δηµιουργού να παράσχει τη σχετική άδεια. 
Το ∆ΕΚ (σκέψεις 38 και 42 της άνω αποφάσεως) δέχθηκε περαιτέρω ότι η πελατεία 
του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος η οποία εναλλάσσεται ταχέως αποτελεί νέο κοινό 
και η διανοµή του εκπεµπόµενου έργου στην πελατεία αυτή µέσω συσκευών 
τηλεοράσεως «δεν αποτελεί απλώς τεχνικό µέσο για την εξασφάλιση ή τη βελτίωση 
της λήψεως του πρωτότυπου της εκποµπής εντός της ζώνης καλύψεως της, αλλά 
αντιθέτως πραγµατοποιείται στα πλαίσια της τεχνικής διαµεσολάβησης του 
ξενοδοχειακού συγκροτήµατος, το οποίο µε πλήρη επίγνωση των συνεπειών της 
συµπεριφοράς του παρεµβάλλεται για να δώσει πρόσβαση προς τα προστατευόµενα 
έργα στους πελάτες του, οι οποίοι ελλείψει της παρεµβάσεως αυτής, ευρισκόµενοι 
εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος δε θα µπορούσαν κατ’ αρχάς να έχουν από 
µόνοι τους πρόσβαση στα µεταδιδόµενα έργα». 
Το ∆ΕΚ ερµήνευσε το άρθρο 3 παρ.1 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, το οποίο 
µεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο µε το άρθρο 3 του Ν. 2121/1993 και το άρθρο 8 
της Συνθήκης του Παγκόσµιου Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΠΟ∆Ι) για το 
δικαίωµα του δηµιουργού η οποία έχει κυρωθεί από την Ελλάδα µε το Ν.3184/2003. 
Το ∆ΕΚ δέχτηκε (σκέψη 50 της άνω αποφάσεως) ότι ο ιδιωτικός ή δηµόσιος 
χαρακτήρας του χώρου στον οποίον λαµβάνει χώρα η παρουσίαση δεν ασκεί επιρροή 
και (σκέψεις 51 & 54 της άνω αποφάσεως) ότι το εν λόγω δικαίωµα της 
παρουσιάσεως στο κοινό θα καθίστατο άνευ περιεχοµένου αν δεν περιελάµβανε και 
τις παρουσιάσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται σε ιδιωτικούς χώρους, απεµπλέκοντας 
έτσι την «εις το κοινό παρουσίαση» από την έννοια της κατοικίας κατά τη γνωστή 
στο Σύνταγµα (άρθρο 9 παρ.1) έννοια. 
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Επειδή κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 234 ΣυνθΕΚ, 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 απ’ ευθείας την επίδικη διαφορά και µόνον αν δεν υφίσταται 
τέτοια απόφαση οφείλει να απευθυνθεί στο ∆ΕΚ, εάν κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο. 
Σηµειώνεται ότι η διάταξη του αρ.3 παρ.1 στοιχείο η' του Ν. 2121/1993 αποτελεί 
µεταφορά στην ηµεδαπή έννοµη τάξη της συγκεκριµένης Οδηγίας 2001/29/ΕΚ και 
υφίσταται υποχρέωση όµοιας ερµηνείας κατ’ άρθρο 234 της Συνθήκης ΕΚ, καθ' όσον 
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. 
Περαιτέρω κατά µεν τη διάταξη του αρ. 65 παρ.1 του Ν.2121/1993 «Πνευµατική 
ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα», σε κάθε περίπτωση 
προσβολής της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώµατος ο δηµιουργός 
ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώµατος δύναται να αξιώσει την αναγνώρισή 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 δε 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), εφ’ όσον 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 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 ό, τι αφορά την 
αποζηµίωση. 
Ο νόµος δηλαδή, προς την προστασία του δικαιώµατος της πνευµατικής ιδιοκτησίας, 
σε περίπτωση προσβολής, παρέχει στον προσβαλλόµενο, εκτός από την αγωγή 
αναγνωρίσεως του δικαιώµατος, την αγωγή άρσεως της προσβολής και της 
παραλείψεως στο µέλλον και αγωγή αποζηµιώσεως, εφ’ όσον συντρέχει υπαιτιότητα. 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι προσβολή των απολύτων και αποκλειστικών 
δικαιωµάτων (περιουσιακού και ηθικού) της πνευµατικής ιδιοκτησίας του 
δηµιουργού πάνω στο έργο αποτελεί κάθε πράξη, που έχει ως αντικείµενο και 
περιεχόµενο όµοια µε το αντικείµενο και το περιεχόµενο της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, εφ’ όσον η πράξη δε γίνεται από το δικαιούχο ή µε τη συναίνεσή του. 
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Η επέµβαση δε αυτή συνιστά πράξη παράνοµη και παρέχει το δικαίωµα στο 
δηµιουργό ή σε οργανισµό συλλογικής διαχείρισης, στον οποίον ο πρώτος 
µεταβίβασε το περιουσιακό επί του έργου δικαίωµα, να ζητήσουν αποζηµίωση ο 
οργανισµός και χρηµατική ικανοποίηση ο πνευµατικός δηµιουργός, εφ’ όσον υπάρχει 
υπαιτιότητα εκείνου που προσέβαλε το δικαίωµα, ζηµία και αιτιώδης σύνδεσµος 
µεταξύ παρανόµου πράξεως και ζηµίας (βλ.ΑΠ 919/2007, ΕφΑθ 6234/2007 ΝΟΜΟΣ, 
ΕφΑθ 9040/2000 Ελ∆νη 2002,217). 
Επειδή δε το ύψος της ζηµίας δεν είναι ευχερές να υπολογιστεί και η σχετική 
απόδειξη είναι δυσχερής, ο νόµος καθορίζει ελάχιστο όριο αποζηµιώσεως και 
προβλέπει ότι η αποζηµίωση δε 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. (Κουµάντος, Πνευµατική Ιδιοκτησία, 
όγδοη έκδοση σελ.439-443, Κοτσίρης, ∆ίκαιο Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, σελ.203, 
Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Συγγενικά ∆ικαιώµατα, σελ.252, ΕφΑθ 
2440/2006 Ελ∆νη 49. 581, ΕφΑθ 6234/2007 Ελ∆νη 49.584, ΕφΑθ 7196/2007, ΕφΑθ 
3095/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). 
Συνεπώς η εκκαλούµενη η οποία δέχτηκε ότι προσβολή των απολύτων και 
αποκλειστικών δικαιωµάτων (περιουσιακού και ηθικού) της πνευµατικής ιδιοκτησίας 
του δηµιουργού πάνω στο έργο αποτελεί κάθε πράξη που έχει ως αντικείµενο και 
περιεχόµενο όµοια µε το αντικείµενο και το περιεχόµενο της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, εφόσον η πράξη δεν γίνεται από το δικαιούχο ή µε τη συναίνεση του, ότι 
προσβολή αποτελεί και η χωρίς την χορήγηση από αυτούς των αποκλειστικών αδειών 
δηµόσια εκτέλεση των έργων τους, δηλαδή για κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση 
του έργου η οποία το καθιστά προσιτό σε έναν κύκλο προσώπων ευρύτερο από το 
στενό κύκλο της οικογενείας και το άµεσο κοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από 
το εάν τα πρόσωπα βρίσκονται στον ίδιο ή διαφορετικούς χώρους και ότι στη 
δηµόσια αυτή εκτέλεση περιλαµβάνεται και η µετάδοση των οπτικοακουστικών 
έργων σε δωµάτια ξενοδοχείου από συσκευές τηλεοράσεων οι οποίες είναι 
τοποθετηµένες στους χώρους αυτούς από την ξενοδοχειακή επιχείρηση, η εκ µέρους 
της οποίας διάθεση των τηλεοπτικών συσκευών στους κοινόχρηστους χώρους και τα 
δωµάτια του ξενοδοχείου δηµιουργεί τις προϋποθέσεις της δηµόσιας εκτέλεσης και 
καθιστά τις εν λόγω µεταδόσεις προσιτές σε ένα νέο κοινό και συνεπώς ότι η άνω 
συµπεριφορά είναι παράνοµη κατά τη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 2 του 
Ν.2121/1993, ορθώς ερµήνευσε τις προπαρατεθείσες διατάξεις τόσο του κοινοτικού, 
όσο και του εθνικού δικαίου και ορθώς περαιτέρω εφήρµοσε αυτές, στηρίζοντας το 
σκεπτικό της απόφασης του ως προς την ερµηνεία της προαναφερθείσης διάταξης του 
κοινοτικού δικαίου στην απόφαση C- 306/2005 του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων που έχει επί του ιδίου νοµικού ζητήµατος αποφανθεί (βλ. σχετικά και 
ΕφΑθ 7196/2007, ∆ηµοσίευση Νόµος, ΕφΑθ 3095/2009 ό.π.). 
- 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, 
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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 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 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. Και στην 
περίπτωση αυτή αρκεί η έγγραφη (µε το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο) δήλωση να 
αναφέρεται στους δειγµατοληπτικώς εκτεθειµένους αλλοδαπούς δηµιουργούς και τα 
έργα τους, αλλοδαπούς οργανισµούς και συµβάσεις αµοιβαιότητας. Με τη διάταξη 
αυτή θεσπίζεται µαχητό τεκµήριο που λειτουργεί κατ’ αρχάς 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∆νη 2008.272, 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 



 

[99] 
 

κάθε φορά την ειδικότερη σχέση που τον συνδέει µε τον καθένα από τους 
δικαιούχους (ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς). 
- Κατ’ άρθρο 65 παρ. 1 και 2 η διάταξη αυτή ενσωµατώνει την αξίωση των άρθρων 
914 και 932 ΑΚ και συνεπώς α) η βάσει του άρθρου αυτού έγερση της άνω αγωγικής 
αξίωσης προς αποζηµίωση λόγω προσβολής απόλυτου και αποκλειστικού 
δικαιώµατος του, δεν προϋποθέτει την εκ µέρους του προηγούµενη απαγόρευση 
δηµόσιας εκτέλεσης των έργων του, αλλά παράνοµη προσβολή, υπαιτιότητα, ζηµία 
και αιτιώδη συνάφεια µεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος, δηλ. της προσβολής και της 
ζηµίας (Λ. Κοτσίρη, ∆ίκαιο Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, 4η έκδοση, σελ. 256, ∆. 
Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία και Συγγενικά ∆ικαιώµατα, εκδ. 2008, σελ. 374), 
και β) λόγω του παράνοµου χαρακτήρα της προσβολής του δικαιώµατος αυτού και 
εντεύθεν εφαρµογής της άνω ειδικής διάταξης του νόµου, αρκούν για το ορισµένο της 
αγωγής τα πλήρως αναφερόµενα αναγκαία στοιχεία κατά τη διάταξη αυτή καθώς και 
ότι η εναγόµενη προβαίνει παρανόµως και υπαιτίως στην προσβολή των δικαιωµάτων 
των µελών του, κατά τα ειδικότερα στο δικόγραφο εκτιθέµενα, (δηµιουργοί και 
κληρονόµοι αυτών) τα οποία του έχουν µεταβιβάσει καταπιστευτικώς τα δικαιώµατά 
τους, δεν είναι αναγκαία η προσφυγή στην άνω γενική διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ 
και εντεύθεν η αναφορά στην αγωγή και άλλων περιστατικών που συγκροτούν την 
παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του προσβάλλοντος το δικαίωµα του 
δηµιουργού, γ) επί προσβολής του άνω απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώµατος 
συνεπεία της οποίας, σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ. 2 του Ν. 2121/1993, η εναγόµενη 
υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα αποζηµίωση η οποία συνήθως 
καταβάλλεται για το είδος της εκµεταλλεύσεως την οποία αυτή πραγµατοποίησε 
χωρίς την άδεια του ενάγοντος, δεν απαιτείται για τον προσδιορισµό της εύλογης 
αποζηµίωσής του η αναφορά των εσόδων και εξόδων του προσβάλλοντος αυτό από 
την εκµετάλλευση του έργου, καθόσον δεν πρόκειται, όπως προεκτέθηκε, για αξίωση 
του δικαιούχου δηµιουργού καταβολής αµοιβής για συγγενικά δικαιώµατα κατ’ 
άρθρο 49 του άνω ν.2121/1993, όπως εσφαλµένα υπολαµβάνει η εκκαλούσα, στην 
οποία ισχύει ο επικαλούµενος απ’ αυτή τρόπος προσδιορισµού, αλλά για αποζηµίωση 
κατά το άρθρο 65, η οποία προσδιορίζεται σε ορισµένο ποσό και όχι σε ποσοστό επί 
των ακαθαρίστων εσόδων και των εξόδων που πραγµατοποιούνται από την άσκηση 
ανάλογης επιχειρηµατικής δραστηριότητας του προσβάλλοντος, και ο προσδιορισµός 
σε ορισµένο ποσό είναι επιτρεπτός, κατ’ άρθρο 32 παρ. 1 περ. α-γ του Ν. 2121/1993, 
αφού η βάση υπολογισµού της ποσοστιαίας αµοιβής είναι πρακτικά αδύνατο να 
προσδιορισθεί και ελλείπουν τα µέσα ελέγχου για την εφαρµογή της ποσοστιαίας 
αµοιβής, τα έξοδα που απαιτούνται για τον υπολογισµό και τον έλεγχο είναι 
δυσανάλογα µε την αµοιβή που πρόκειται να εισπραχθεί και η συγκεκριµένη χρήση 
των έργων των µελών του ενάγοντος έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση µε το 
αντικείµενο λειτουργίας του προσβάλλοντος. 
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- Ειδική εκκαθάριση επιχείρησης.  ∆ιαδικασία µεταβίβασης του ενεργητικού. 
Πλειοδοτική δηµοπρασία. Σύµβαση µεταβίβασης. Μεταβίβαση επιχείρησης (ΑΚ 
479). Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των 
δικαιοπραξιών. 
- Στο άρθρο 46α §1 του Ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις", που προστέθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 2000/1991 όπως ίσχυε πριν 
από την κατάργησή του µε το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 "Πτωχευτικός Κώδικας", 
προβλέπεται η θέση σε ειδική εκκαθάριση της επιχείρησης, η οποία έχει αναστείλει ή 
διακόψει τη λειτουργία της για οικονοµικούς λόγους ή είναι σε κατάσταση παύσης 
πληρωµών ή έχει πτωχεύσει ή τεθεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών ή 
υπό προσωρινή διαχείριση ή υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε µορφής ή παρουσιάζει 
έκδηλη οικονοµική αδυναµία πληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών της. Η θέση σε 
ειδική εκκαθάριση των επιχειρήσεων αυτών διατάσσεται µε απόφαση του εφετείου 
της έδρας της επιχείρησης, µετά από αίτηση πιστωτών που εκπροσωπούν το 51% 
τουλάχιστον του συνόλου των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων. Εκκαθαριστής 
διορίζεται υποχρεωτικώς τράπεζα, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή θυγατρική 
επιχείρηση τέτοιας τράπεζας που υποχρεούνται να υποδείξουν οι αιτούντες πιστωτές, 
συνυποβάλλοντες στο εφετείο δήλωσή της ότι αποδέχεται την υπόδειξή της ως 
εκκαθαριστή. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, µετά τη δηµοσίευση 
της απόφασης του εφετείου, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στη λεπτοµερή 
καταγραφή και την εν συνεχεία πώληση, µε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό, όλου 
του ενεργητικού της επιχείρησης ως συνόλου, είτε η επιχείρηση βρίσκεται σε 
λειτουργία είτε όχι. Στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, ορίζεται, σχετικά µε τη 
διαδικασία µεταβίβασης του ενεργητικού, ότι ο εκκαθαριστής συνάπτει µε τον 
πλειοδότη, ενώπιον του επί του πλειοδοτικού διαγωνισµού συµβολαιογράφου, τη 
σύµβαση µεταβίβασης του ενεργητικού της επιχείρησης, βάσει των όρων της 
προσφοράς και των τυχόν άλλων επί τα βελτίω όρων, που υποδείχθηκαν από τους 
παραπάνω πιστωτές. Η σύµβαση αυτή επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης του 
άρθρου 1003 επ. ΚΠολ∆. Η παράγραφος 8 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι το συνολικό 
ποσό, το οποίο πρέπει να καταβάλει σύµφωνα µε τη σύµβαση στον εκκαθαριστή ο 
πλειοδότης, επέχει θέση πλειστηριάσµατος του άρθρου 1004 επ. ΚΠολ∆. Μετά την 
καταβολή του συµφωνηθέντος πλειστηριάσµατος ή του συµφωνηθέντος ως αµέσως 
καταβλητέου ποσού και εφόσον τηρήθηκαν στην τελευταία περίπτωση οι 
συµφωνηθέντες όροι εξασφάλισης πληρωµής του υπολοίπου, ο εκκαθαριστής 
συντάσσει αµελλητί, ενώπιον του επί του πλειοδοτικού διαγωνισµού 
συµβολαιογράφου, αντιστοίχως, είτε πράξη εξόφλησης, είτε πράξη πιστοποίησης 
εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων του πλειοδότη. Η πράξη αυτή, στην οποία 
προσαρτάται η σύµβαση µεταβίβασης, επέχει θέση περίληψης έκθεσης κατακύρωσης 
του άρθρου 1005 ΚΠολ∆ και εφαρµόζονται επ' αυτής αναλόγως όσα ισχύουν επί της 
τελευταίας. 
- Η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 2244/1994 ορίζει ότι η κατά το άρθρο 46α§8 
του Ν. 1892/1990 πράξη πιστοποίησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αγοραστή 
επέχει, κατά την αληθή έννοια της διάταξης αυτής, θέση περίληψης κατακυρωτικής 
έκθεσης του άρθρου 1005 του ΚΠολ∆ και έχει ως άµεση έννοµη συνέπεια, µετά τη 
µεταγραφή της και το σχετικό αίτηµα προς τον υποθηκοφύλακα, την εξάλειψη και 
διαγραφή των υφισταµένων υπέρ τρίτων βαρών που έχουν εγγραφεί πριν από τη θέση 
των επιχειρήσεων σε ειδική εκκαθάριση. Τέλος, στην  παρ. 9 του ίδιου άρθρου 46α 
του Ν. 1892/1990 ορίζεται ότι, από της καταβολής όλου του πλειστηριάσµατος, 
επέρχονται όλες οι έννοµες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 1005 ΚΠολ∆. Επί της 
µεταβιβάσεως του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης του παρόντος άρθρου 
δεν έχει εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ. Από το σύνολο των ανωτέρων 
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διατάξεων του άρθρου 46α του Ν. 1892/1990 προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος από 
αυτές δηµόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός, µε τον οποίο γίνεται η πώληση της 
επιχείρησης που έχει τεθεί στη ρυθµιζόµενη από το ίδιο άρθρο ειδική εκκαθάριση, 
δεν αποτελεί περίπτωση σύµβασης πώλησης του αστικού δικαίου, που καταρτίζεται 
απλώς µε βάση ορισµένες προϋποθέσεις που τάσσονται στο νόµο και µε την 
επιτήρηση της δηµόσιας αρχής, αλλά έχει το χαρακτήρα δηµόσιου πλειστηριασµού 
και µάλιστα αναγκαστικού, αφού αποβλέπει, όπως και ο αναγκαστικός 
πλειστηριασµός, στην εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη για την ικανοποίηση 
των χρηµατικών απαιτήσεων των αναγγελλόµενων προς τούτο πιστωτών του, µε µια 
συλλογική διαδικασία, η οποία είναι συντοµότερη από εκείνη που προβλέπεται στον 
ΚΠολ∆. Τούτο σαφώς συνάγεται από τους προπαρατεθέντες ορισµούς του νόµου 
αυτού, όπου ορίζεται ρητά ότι το "τίµηµα" εξοµοιώνεται µε το "πλειστηρίασµα" του 
αναγκαστικού πλειστηριασµού, η "πράξη εξόφλησης του" ή, κατά περίπτωση, η 
"πράξη πιστοποίησης εκπλήρωσης των αναληφθεισών υποχρεώσεων" µε την 
περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, η "σύµβαση µεταβίβασης" µε την έκθεση 
κατακύρωσης του αναγκαστικού πλειστηριασµού και ο "αποκτών πλειοδότης" µε 
υπερθεµατιστή που έχει τα δικαιώµατα και τις εξουσίες που του παρέχονται από το 
άρθρο 1005 ΚΠολ∆, µε απόσβεση έτσι και των εµπράγµατων βαρών που έχουν 
εγγραφεί στα περιουσιακά αντικείµενα της αποκτώµενης από αυτόν επιχείρησης, 
όπως συµβαίνει και στο δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό (ΟλΑΠ 10/2006). 
- Η κατά τη διακήρυξη της πλειοδοτικής δηµοπρασίας, για την εκποίηση της 
περιουσίας της υπό ειδική εκκαθάριση επιχειρήσεως, διατύπωση πρόσθετων όρων, 
που έγιναν αποδεκτοί από εκείνον που προσέφερε το µεγαλύτερο τίµηµα, να 
επιβαρύνεται ο τελευταίος µε το σύνολο των δαπανών διενέργειας όχι µόνον της 
τελικής δηµοπρασίας, αλλά και προηγούµενων άγονων δηµοπρασιών και γενικά 
δαπανών που δεν έγιναν προς το κοινό συµφέρον όλων των δανειστών, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 932 ΚΠολ∆, αποτελεί επιτρεπτή συµβατική ρύθµιση, εφόσον 
έτσι δεν καταστρατηγούνται βασικές διατάξεις των άρθρων 46α και 46β του Ν. 
1892/1990 και δεν παρακωλύεται ο ελεύθερος ανταγωνισµός (ΑΠ 628/1994). 
- Κατά δε το άρθρο 904 παρ. 1 εδ.α' του ΑΚ, "Όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς 
νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου υποχρεούται να αποδώσει την 
ωφέλεια".  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 559 αρ. 1 του 
ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της περί νοµικής επάρκειας της αγωγής 
κρίσης του, αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος προς θεµελίωση 
του ασκούµενου δικαιώµατος ή αρκέσθηκε σε λιγότερα (ΟλΑΠ 18/1998). Τέλος, 
όταν το δικαστήριο διαπιστώνει την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας στις δικαιοπρακτικές 
δηλώσεις βουλήσεως των µερών και δεν προσφεύγει στους ερµηνευτικούς κανόνες 
των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ για την εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών 
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η κρίση του υπόκειται σε αναιρετικό 
έλεγχο (ΑΠ 215/2009, 258/2003). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 479, 904, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 932, 975, 1003, 1004, 1005, 
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 46α,  
Νόµοι: 2000/1991, άρθ. 14,  
Νόµοι: 2244/1994, άρθ. 9,  
Νόµοι: 3588/2007, άρθ. 181,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 998  
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Πτώχευση και Εξυγίανση - Πτώχευση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 521 
Έτος: 1988 
Περίληψη:  
- Πτώχευση. Ανώνυµη εταιρεία. 
- Από τα άρθρ. 525 και 528 ΕµπΝ προκύπτει ότι η κήρυξη σε κατάσταση πτωχεύσεως 
κάποιου προσώπου είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις αφ' ενός ότι αυτό έχει την 
ιδιότητα του εµπόρου και αφ' ετέρου ότι έπαυσε τις πληρωµές των εµπορικών του 
χρεών. Κατά το άρθρ. 1 ΕµπΝ "έµποροι είναι όσοι µετέρχονται πράξεις εµπορικάς 
και κύριον (σύνηθες) επάγγελµα έχουν την εµπορίαν". Η ανώνυµη εταιρία καθώς και 
η εταιρία περιωρισµένης ευθύνης είναι έµποροι από το νόµο, σύµφωνα µε το άρθρ. 1 
Ν. 2190/1920 η πρώτη και µε το άρθρ. 3 παρ. 1 Ν. 3190/1955 η δεύτερη. Η κατά το 
άρθρ. 1 ΕµπΝ εµπορική ιδιότητα αποκτάται από εκείνον που ενεργεί κατά σύνηθες 
επάγγελµα εµπορικές πράξεις µε το δικό του όνοµα και όχι όταν ενεργεί στο όνοµα 
άλλου. Έτσι δεν είναι έµποροι το µέλος του διοικητικού συµβουλίου της ανώνυµης 
εταιρίας ή ο διαχειριστής της εταιρίας περιωρισµένης ευθύνης, γιατί δνε ενεργούν µε 
το δικό τους όνοµα, αλλά ο πρώτο σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και 22 Ν. 2190/1920 και 
ο δεύτερος σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17 Ν. 3190/1955 ως εκπρόσωποι των 
εταιριών αυτών, εκτος αν ενεργούν οι ίδιοι για δικό τους λογαριασµό εµπορικές 
πράξεις. Επίσης και ο µέτοχος τέτοιων εταιριών, εκ µόνης της ιδιότητάς του αυτής, 
δεν είναι έµπορος εκτός αν έχει το σύνολο ή το µεγαλύτερο µέρος των µετοχών της 
ανώνυµης εταιρίς ή των εταιρικών µεριδίων της εταιρίας περιωρισµένης ευθύνης, 
ώστε από τη συµµετοχή του αυτή να εξαρτάται η εξακολούθηση των εργασιών αυτής 
ή αυτή η ύπαρξή της, οπότε είναι έµπορος και, αν παύσει τις πληρωµές των 
εµπορικών του χρεών, συντρέχουν οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις των άρθρ. 525 
και 528 ΕµπΝ για την κήρυξή του σε κατάσταση πτωχεύσεως. Εµπορικές πράξεις 
είναι οι αναφερόµενες στα άρθρα 2 και 3 Β∆/τος της 2/14.5.1835 "περί αρµοδιότητος 
των εµποροδικείων" ή σε άλλους ειδικούς νόµους. Κατά το άρθρ. 2 του εν λόγω 
Β∆/τος µεταξύ των αντικειµενικώς εµπορικών πράξεων περιλαµβάνεται και η 
επιχείρηση χειροτεχνίας. Τέτοια αποτελεί και η εκτέλεση οικοδοµικού ή άλλου 
τεχνικού έργου επί ακινήτου, για το οποίο ο εργολάβος χρησιµοποιεί µηχανήµατα και 
εργάτες, επί της εργασίας των οποίων κερδοσκοπεί, ή, ενδεχοµένως και δικά του 
υλικά επί των οποίων κερδοσκοπεί. Ο εργολάβος, ο οποίος µετέρχεται κατά σύνηθες 
επάγγελµα τέτοιες πράξεις, καθίσταται, σύµφωνα µε το άρθρ. 1 του ΕµπΝ, έµπορος.  
∆ιατάξεις: 
ΕµπΝ: 1, 525, 528,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 1, 18, 22, 
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 3, 17, 
∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 1988, σελίδα 593 * ΝοΒ 1989, σελίδα 1416 
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Αµοιβαία κεφάλαια 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 1622 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αµοιβαία κεφάλαια. Κοινά µερίδια. 
- Μεταξύ των κινητών αξιών, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου από σχετικές προς τούτο συνιστώµενες εταιρίες 
επενδύσεων, είναι και οι τίτλοι µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων.  
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1, 2 και 20 παρ. 1 και 5 του ίδιου ως άνω Ν. 
1969/1991, προκύπτει ότι η περιουσία του αµοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ισάξια 
µερίδια ή κλάσµατα µεριδίου, τα οποία συνιστούν την έννοµη σχέση της άµεσης και 
απόλυτης εξ αδιαιρέτου εξουσίασης που συνδέει το µεριδιούχο µε το αµοιβαίο 
κεφάλαιο ως αυτοτελή οµάδα περιουσίας, η οποία (έννοµη σχέση) ονοµάζεται 
«µερίδιο αµοιβαίου κεφαλαίου» και αποδεικνύεται µε ονοµαστικό τίτλο που 
εκδίδεται από τη διαχειρίστρια ΑΕ και προσυπογράφεται από τον θεµατοφύλακα, 
που, στην περίπτωση αυτή, είναι τράπεζα. Ένα πρόσωπο καθίσταται µεριδιούχος µε 
την αποδοχή εκ µέρους της διαχειρίστριας ΑΕ έγγραφα αίτησής του, την αποδοχή του 
κανονισµού του αµοιβαίου κεφαλαίου και την ολοσχερή καταβολή στο 
θεµατοφύλακα (τράπεζα) της τιµής διάθεση των µεριδίων (άρθρα 20 και 21 του άνω 
νόµου όπως ισχύουν), παύει δε να είναι µεριδιούχος µε το θάνατό του, τη συµβατική 
µεταβίβαση του µεριδίου, εφόσον αυτή επιτρέπεται κατά νόµο (άρθρο 19 παρ. 5), την 
εκποίηση του µεριδίου σε αναγκαστικό πλειστηριασµό (επιχείρηµα από το άρθρο 19 
παρ. 7), την εξαγορά του µεριδίου από την AE διαχείρισης έπειτα από αίτηση του 
µεριδιούχου (άρθρο 25) και τέλος, µε τη διάλυση του αµοιβαίου κεφαλαίου (άρθρο 
45 παρ. 2 και 3), (Βλ. ΑΠ 1507/2005 Ελ∆νη 47.92, ΕφΑθ 2474/2006 ∆ΕΕ 2006.923, 
ΕφΠατρ 666/2003 ∆ΕΕ 2004.663, Κ. Παµπούκη, «Αµοιβαίο Κεφάλαιο και µερίδιο 
αµοιβαίου κεφαλαίου», ΕπισκΕ∆ 2002.641 επ.). 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 4 του ανωτέρω Ν. 1969/1991, κατά την 
οποία «οι διατάξεις του Ν 5638/1932 περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασµόν 
εφαρµόζονται αναλόγως και επί µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου», επιτρέπεται η 
έκδοση (και όχι η κατάθεση) των µεριδίων αµοιβαίου υπέρ περισσοτέρων προσώπων 
κατά το σύστηµα του κοινού λογαριασµού (βλ. ΑΠ 35/2006 ΧρΙ∆ 2006.541, ΕφΑθ 
5378/2003 ∆ΕΕ 2003.1344, σηµ. Κ. Παµπούκη, υπό την ΕφΛαρ 43/2001 ΕπισκΕ∆ 
2001.695, Μούζουλα, Οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων στην Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, έκδ. 2000, σελ. 226 επ.). Ειδικότερα, από την προαναφερθείσα 
διάταξη σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 5368/1932, 
όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 1 του Ν∆ 951/1971 και διατηρηθεί σε ισχύ µε 
το άρθρο 124 περ. ∆΄ στοιχ. α΄ του Ν∆ 118/1973, καθώς και µε το άρθρο 2 παρ. 1 του 
Ν∆ 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών» και 117 
ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι χρηµατική κατάθεση σε τράπεζα σε ανοικτό λογαριασµό επ΄ 
ονόµατι δύο ή περισσοτέρων από κοινού, είναι, κατά την έννοια του άνω νοµού, η 
κατάθεση, η οποία περιέχει τον όρο, ότι από το λογαριασµό αυτό µπορεί να κάνει 
χρήση εν όλω ή εν µέρει, χωρίς τη σύµπραξη των λοιπών, είτε ένας είτε µερικοί είτε 
όλοι κατ΄ ιδίαν οι δικαιούχοι, και είναι αδιάφορο αν τα χρήµατα της κατάθεσης 
ανήκαν σε όλους εκείνους υπέρ των οποίων έγινε η κατάθεση ή σε έναν ή σε 
ορισµένοι απ΄ αυτούς η δε χρηµατική κατάθεση, για την οποία η προηγούµενη 
παράγραφος», επιτρέπεται να ενεργείται και σε κοινό λογαριασµό µε προθεσµία ή 
ταµιευτηρίου υπό προειδοποίηση. 
- Από τις διατάξεις αυτές, συνδυαζόµενες προς τις διατάξεις των άρθρων 411, 489, 
490, 491 και 493 του ΑΚ, προκύπτει ότι σε περίπτωση χρηµατικής κατάθεσης, στο 
όνοµα του ίδιου του καταθέτη και τρίτου ή τρίτων, όπως η οριζόµενη τέτοια 
κατάθεση στο άνω άρθρο 1 του Ν 5638/1932 και ανεξαρτήτως του εάν τα 
κατατεθέντα χρήµατα ανήκαν σε όλους υπέρ των οποίων έγινε η κατάθεση ή σε 
µερικούς από αυτούς, παράγεται µεταξύ του καταθέτη και του τρίτου αφενός και του 
δέκτου της κατάθεσης νοµικού προσώπου αφετέρου ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή, 
µε αποτέλεσµα η ανάληψη των χρηµάτων της κατάθεσης (είτε όλων είτε µέρους 
αυτών) από έναν από τους δικαιούχους να γίνεται εξ ιδίου δικαίου, εάν δεν αναληφθεί 
ολόκληρο το ποσό της χρηµατικής κατάθεσης από έναν δικαιούχο, επέρχεται 
απόσβεση της απαίτησης εις ολόκληρον έναντι του δέκτη της κατάθεσης, ενώ ο 
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άλλος δικαιούχος που δεν έκανε την ανάληψη αποκτά απαίτηση εκ του νόµου κατά 
του αναλαβόντος τα χρήµατα από τον κοινό λογαριασµό, για την καταβολή ποσού 
ίσου προς το µισό της κατάθεσης, εκτός εάν από την µεταξύ τους εσωτερική σχέση 
που µπορεί να είναι συµβατική ή µη, προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωµα, στο 
σύνολο του ποσού της κατάθεσης ή έλλειψη δικαιώµατος αναγωγής, εξαίρεση, της 
οποίας το βάρος της επίκλησης και απόδειξης έχει ο διάδικος ο οποίος προβάλλει 
περιστατικά θεµελιώνοντα το άνω εξαιρετικό δικαίωµά του (βλ. ΑΠ 1357/2002 
Ελ∆νη 44.504, ΑΠ 855/2002 Ελ∆νη 43.1700, ΑΠ 1563/2000 Ελ∆νη 2001.1280, ΑΠ 
540/1998 ΝοΒ 47.1288, ΕφΘεσ 1262/2001 Αρµ 2002.899). Η αξίωση για συµµετοχή 
στο χρηµατικό ποσό του κοινού λογαριασµού γίνεται αντικείµενο δίκης µε την 
έγερση σχετικής αγωγής, ανεξάρτητα αν ζητείται η πραγµατική συµβολή ή τεκµαρτή 
συµµετοχή (Εφ∆υτΜακ 41/2006 Αρµ 2006.1449). Εξάλλου, αναφορικά µε την 
εσωτερική σχέση, που συνδέει τους πολλούς συνδικαιούχους του λογαριασµού, αυτή 
µπορεί να είναι εντολή, δάνειο κ.λπ. Τέτοια σχέση µπορεί να είναι και δωρεά, η οποία 
µάλιστα µπορεί να συσταθεί και χωρίς την τήρηση του συµβολαιογραφικού 
εγγράφου, δεδοµένου ότι η δωρεά συντελείται µε την κατάθεση των χρηµάτων 
εκείνου που τα καταθέτει (δωρητού) στην Τράπεζα σε κοινό λογαριασµό άλλων 
(δωρεοδόχων), που έχουν το δικαίωµα και τη δυνατότητα ανάληψης όποτε θελήσουν 
(άρθρο 498 παρ. 2 ΑΚ, Βλ. ΕφΛαρ 235/2001 ΕπισκΕ∆ 2001.703, ΕφΛαρ 43/2001 
ΕπισκΕ∆ 2001.694, ΕφΑιγ 147/1989 ΑρχΝ 1990.32, ΕφΑθ 2568/1988 ΑρχΝ 39.407). 
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