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Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Αποµίµηση συσκευασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1305 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αθέµιτος αναταγωνισµός. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Αδικοπραξία. Αρχή αναλογικότητας. 
- Κατά το άρθρο 1 του νόµου 146/1914 περί αθεµίτου ανταγωνισµού: "Απαγορεύεται 
κατά τας εµπορικάς, βιοµηχανικάς ή γεωργικάς συναλλαγάς πάσα προς τον σκοπόν 
ανταγωνισµού γενοµένη πράξις αντικείµενη εις τα χρηστά ήθη. Ο παραβάτης δύναται 
να εναχθεί προς παράλειψιν και προς ανόρθωσιν της προσγενοµένης ζηµίας". Κατά 
το άρθρο 13 παρ. 1 και 4 του ίδιου νόµου: "Όστις κατά τας συναλλαγάς ποιείται 
χρήσιν ονόµατος τίνος, εµπορικής επωνυµίας ή ιδιαιτέρου διακριτικού γνωρίσµατος 
καταστήµατος ή βιοµηχανικής επιχειρήσεως ή εντύπου τινός κατά τρόπον δυνάµενον 
να προκαλέσει σύγχυσιν µε το όνοµα, την εµπορικήν επωνυµίαν ή το ιδιαίτερον 
διακριτικόν γνώρισµα άτινα έτερος νοµίµως µεταχειρίζεται, δύναται να υποχρεωθεί 
υπό του τελευταίου εις παράλειψιν της χρήσεως. Ως ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισµα 
θεωρείται και ο ιδιαίτερος διασχηµατισµός ή η ιδιαιτέρα διακόσµησις των 
εµπορευµάτων, της συσκευής ή του περικαλύµατος αυτών εφ' όσον είναι γνωστά εις 
τους σχετικούς κύκλους των συναλλαγών ως διακριτικά σηµεία των οµοίων 
εµπορευµάτων άλλου τινός". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την εφαρµογή 
του άρθρου 1 απαιτείται α) σκοπός ανταγωνισµού β) ανάπτυξη της ανταγωνιστικής 
ενέργειας σε µια ευρύτερη σχετική αγορά και γ) αντίθεση της ανταγωνιστικής 
ενέργειας στα χρηστά ήθη, ως κριτήριο των οποίων χρησιµεύουν οι ιδέες του µέσου 
κοινωνικού ανθρώπου, που κατά τη γενική αντίληψη σκέπτεται µε χρηστότητα και 
φρόνηση, και ότι για την ύπαρξη αθέµιτου ανταγωνισµού µε τη χρήση ξένου 
διακριτικού γνωρίσµατος απαιτείται δυνατότητα να προκληθεί σύγχυση, χωρίς την 
οποία αθέµιτος ανταγωνισµός δεν υπάρχει (ΑΠ 1529/2008).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 εδ.α' ΚΠολ∆: "Αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου". Ο κανόνας δε δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµόσθηκε ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόσθηκε 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµόσθηκε εσφαλµένα.  
- Κατά το άρθρο 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 ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης".  
- Με το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ' 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 
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αποτυπώσεώς της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρηση του, οι 
νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι 
για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν 
µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγονται 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' αρχή 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 επίκληση 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, ΑΠ 1025/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Σ: 25, 
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1, 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Παραγραφή  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 741 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απαγόρευση της χρησιµοποιήσεως του ιδίου τίτλου από περισσότερα του ενός 
ξενοδοχεία στους τόπους που καθορίζει. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
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πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 3 του Β∆ της 25-11/7-12-1937 "... απαγορεύεται η 
χρησιµοποίησις του ιδίου τίτλου υπό δύο ή πλειόνων ξενοδοχείων εντός της αυτής 
πόλεως, λουτροπόλεως, θερινής διαµονής αρχαιολογικού τόπου, προσοµοιαζόντων 
προς άλλους εγκεκριµένους". Η διάταξη αυτή, όπως προκύπτει και από τη διατύπωσή 
της, είναι καθαρά διοικητικού χαρακτήρα και καθιερώνει την απαγόρευση της 
χρησιµοποιήσεως του ιδίου τίτλου από περισσότερα του ενός ξενοδοχεία στους 
τόπους που καθορίζει, χωρίς να προσδιορίζει ούτε την έννοια του ξενοδοχείου, ούτε 
το κριτήριο της προτεραιότητας ή την έννοια του "εγκεκριµένου", τα οποία θα 
κριθούν µε βάση τις οικείες διατάξεις περί διακριτικού τίτλου στα πλαίσια της 
νοµοθεσίας περί αθεµίτου ανταγωνισµού. 
- 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).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν 
ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της 
αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 
625/2008, ΑΠ 558/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός της αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε 
για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΑΠ 37/2008, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ 
2068/2007).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 11 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, είναι αβάσιµος κατ' ουσίαν, 
όταν το δικαστήριο βεβαιώνει µε την απόφαση του ότι έλαβε υπόψη τα συγκεκριµένα 
αποδεικτικά µέσα, για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός λόγος ή έλαβε υπόψη όλα 
τα µε επίκληση προσκοµιζόµενα έγγραφα, έστω και χωρίς να γίνεται µνεία και 
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χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά στην απόφαση, εκτός αν, παρά τη 
βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις αιτιολογίες, 
καταλείπονται αµφιβολίες για τη συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων εγγράφων (ΑΠ 
1204/2008, ΑΠ 532/2008, ΑΠ 58/2008, ΑΠ 2191/2007).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου, ιδρύεται αν το δικαστήριο υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, 
αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την παραδοχή ότι περιέχει 
περιστατικά προφανώς διαφορετικά από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε 
και όταν, από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο σωστά διέγνωσε, συνάγει 
αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό. 
Πράγµατι, στην τελευταία περίπτωση, πρόκειται για παράπονο, αναγόµενο στην 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο. 
Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως, θα πρέπει το 
δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό πόρισµα του αποκλειστικά ή 
κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, όχι δε και όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει, µαζί µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο 
κατέληξε ως προς το αποδεικτικό γεγονός (ΟλΑΠ 2/2008, ΑΠ 109/2008, ΑΠ 
446/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 19,  
Β∆: 25.11-17.12/1937, άρθ. 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2011.188 
 
Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 439 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αθέµιτος ανταγωνισµός."Εξωανταγωνιστικές" διατάξεις. Γεωργικά φάρµακα. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 1 του Ν. 146/1914 "περί αθεµίτου 
ανταγωνισµού" απαγορεύεται κατά τις εµπορικές, βιοµηχανικές ή γεωργικές 
συναλλαγές κάθε πράξη, που γίνεται προς το σκοπό ανταγωνισµού και αντίκειται 
προς τα χρηστά ήθη, ο δε παραβάτης µπορεί να εναχθεί για παράλειψη και για 
ανόρθωση της ζηµιάς που προκλήθηκε. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι 
ουσιώδες στοιχείο για τη θεµελίωση της αξιώσεως για παράλειψη της πράξεως που 
φέρεται ότι συνιστά αθέµιτο ανταγωνισµό και ανόρθωση της ζηµιάς που από την 
αιτία αυτή προκλήθηκε είναι να εκτελείται η πράξη αυτή µε σκοπό ανταγωνισµού 
προς το εµπόριο ή τη βιοµηχανία που ασκεί άλλος και να αντίκειται στα χρηστά ήθη, 
δηλαδή να προσκρούει στην αντίληψη κάθε ανθρώπου που σκέπτεται δίκαια και ορθά 
ή να γίνεται χρήση µεθόδων και µέσων αντιθέτων προς την οµαλή ορθότητα των 
συναλλαγών, έστω και αν η πράξη, επιφανειακά ή µεµονωµένα θεωρούµενη, φαίνεται 
θεµιτή και νοµικά άψογη. Εκτός από τη γενική ρήτρα του άρθρου 1 του Ν. 146/1994 
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περί αθεµίτου ανταγωνισµού και τις υπόλοιπες διατάξεις του ιδίου νοµοθετήµατος 
υπάρχουν και άλλες έξω από τον εν λόγω νόµο που οµοίως ρυθµίζουν την 
επαγγελµατική δραστηριότητα. Οι τελευταίες αυτές διατάξεις, αποκαλούµενες 
"εξωανταγωνιστικές", βρίσκονται τόσο σε τυπικούς, όσο και σε ουσιαστικούς νόµους, 
µε ενδεικτική αναφορά εκείνων περί αδείας λειτουργίας των επιχειρήσεων ή που 
εξαρτούν τη νοµιµότητα της δραστηριότητας από προηγούµενη άδεια διοικητικής 
αρχής. Η παραβίαση των διατάξεων αυτών είναι µεν παράνοµη από ποινική και 
διοικητική άποψη, πλην όµως τούτο δεν σηµαίνει ότι το παράνοµο αυτό συνιστά 
παράλληλα, χωρίς άλλο, και αθέµιτη ανταγωνιστική πράξη κατά την έννοια του 
άρθρου 1 του Ν. 146/1914. Ειδικότερα, η παραβίαση των "εξωανταγωνιστικών αυτών 
διατάξεων, που έχουν ηθικό περιεχόµενο και η τήρησή τους πηγάζει από 
ηθικοδικαιϊκή επιταγή (π. χ. απαγόρευση εµπορίας κλοπιµαίων) σηµαίνει χωρίς άλλο 
και προσβολή των χρηστών ηθών κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 146/1914. 
Αντίθετα, η παραβίαση εκείνων που είναι ηθικά ή αξιολογικά αδιάφορες 
(αγορανοµικές, φορολογικές και τελωνειακές απαγορεύσεις, η άσκηση επαγγέλµατος 
κατόπιν άδειας διοικητικής αρχής) δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί χωρίς άλλο και 
αθέµιτη ανταγωνιστική πράξη. Και τούτο για τον λόγο ότι µόνον ο παράνοµος 
χαρακτήρας τους δε µπορεί να θεµελιώσει και το αθέµιτο της γενικής ρήτρας του 
άρθρου 1 του Ν. 146/1914, η οποία δεν είναι γενικός κανόνας για κάθε 
εξωανταγωνιστική πράξη. Τότε µόνο συνιστά αθέµιτη συµπεριφορά όταν συντρέχουν 
πρόσθετα περιστατικά που εµφανίζουν την παράνοµη συµπεριφορά που γίνεται µε 
σκοπό τον ανταγωνισµό και σε αντίθεση στα χρηστά ήθη. Ειδικότερα, τούτο 
συµβαίνει, όταν ο παραβάτης, παραβιάζοντας συστηµατικά και µε επίγνωση µια 
τέτοια διάταξη, επιδιώκει και αποκτά το οικονοµικό προβάδισµα έναντι των άλλων 
ανταγωνιστών του. Πρέπει δηλαδή η παράβαση να είναι αντικειµενικά πρόσφορη και 
ικανή να οδηγήσει σε µια τέτοια οικονοµική κατάσταση και να τελεί µαζί της σε 
σχέση αιτίου και αιτιατού. ∆ιαφορετικά η παράβαση της διατάξεως αυτής δεν 
συνιστά πράξη αθέµιτου ανταγωνισµού, αλλά διοικητική ή ποινική παράβαση και 
επισύρει τις προβλεπόµενες διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις (ΑΠ 870/2008). 
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 2 του Ν. 721/1977: "Απαγορεύεται η κατοχή, παρασκευή 
προς εµπορίαν, εµπορία, εισαγωγή, διάθεσις καθ' οιονδήποτε τρόπον, έστω και 
δωρεάν, ανταλλαγή, µεταφορά και διαφήµισις εντός της Χώρας γεωργικού 
φαρµάκου, εφ' όσον διά το φάρµακον τούτο δεν εχορηγήθη έγκρισις κυκλοφορίας 
(παρ.1). Η έγκρισις κυκλοφορίας χορηγείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, 
εκδιδοµένης µετά σύµφωνον γνώµην του κατ' άρθρον 18 του παρόντος Ανωτάτου 
Συµβουλίου Γεωργικών Φαρµάκων (παρ.2). ∆ι' έκαστον γεωργικόν φάρµακον 
παρέχεται ιδία έγκρισις κυκλοφορίας (παρ.3). Κυκλοφορούντα ήδη γεωργικά 
φάρµακα, διά τα οποία εζητήθη έγκρισις κυκλοφορίας, εξακολουθούν να 
κυκλοφορούν, ως εκυκλοφόρουν κατά τον χρόνον υποβολής της σχετικής αιτήσεως, 
µέχρι χορηγήσεως της εγκρίσεως ή απορρίψεως της αιτήσεως (παρ.4)". Κατά δε το 
άρθρο 3 παρ.1, 2 για τη χορήγηση της εγκρίσεως κυκλοφορίας υποβάλλεται υπό του 
παρασκευαστού στη ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτών του Υπουργείου Γεωργίας 
αίτηση, η οποία πρέπει, µεταξύ άλλων, να συνοδεύεται από δήλωση, εις διπλούν, η 
οποία να περιλαµβάνει α) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του παρασκευάζοντος 
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το γεωργικό φάρµακο, ως και τον εµπορικό τίτλο της επιχειρήσεως και το σήµα 
αυτής, εφόσον υπάρχει, β) ... Από την επιτρεπτή κατά το άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολ∆ 
εκτίµηση της αγωγής προκύπτει ότι οι φερόµενες δι' αυτής προς διάγνωση αξιώσεις 
των εναγόντων και ήδη αναιρεσιβλήτων θεµελιώνονται στην επίκληση του 
ισχυρισµού, ιδία, ότι η πρώτη εναγοµένη και ήδη πρώτη αναιρεσείουσα και ο 
δεύτερος εναγόµενος και ήδη δεύτερος αναιρεσείων, νόµιµος εκπρόσωπος της 
πρώτης, µε αναληθείς δηλώσεις τους προς το Υπουργείο Γεωργίας ως προ τη 
σύνθεση του φυτοφαρµάκου " fention 50 ECNitrofarm " και τη διεύθυνση της 
παρασκευάστριας εταιρίας στην Κίνα πέτυχαν την έγκριση από το Υπουργείο Υγείας 
του εν λόγω φυτοφαρµάκου παρότι αυτό δεν πληρούσε τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Ν. 721/1977 και ήταν ακατάλληλο και επικίνδυνο για την υγεία του χρήστη, 
περαιτέρω δε, εν γνώσει των παραπάνω, µε πρόθεση αποκτήσεως περιουσιακού 
οφέλους και ανταγωνιστικού προβαδίσµατος έναντι του ιδίου προϊόντος που 
παρασκευάζει η δεύτερη αναιρεσίβλητη και είναι απόλυτα σύµφωνο µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές του νόµου και ασφαλές για την υγεία του χρήστη, η πρώτη 
αναιρεσείουσα συµµετείχε, δια του ως άνω νοµίµου εκπροσώπου της, σε µειοδοτικό 
διαγωνισµό του Υπουργείου Γεωργίας και προσέφερε, λόγω ακριβώς της κατώτερης 
ποιότητας του προϊόντος της και του µικρότερου κόστους κατασκευής του, 
χαµηλότερες τιµές και αναδείχθηκε µειοδότρια, επί ζηµία των αναιρεσιβλήτων, 
συµπεριφορά που είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη. Τα πραγµατικά αυτά περιστατικά 
δικαιολογούν την εκτίµηση για τη νοµική επάρκεια της αγωγής κατά το µέρος που 
στηρίζεται στις διατάξεις του Ν. 146/1914.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 919, 928, 929,  
ΚΠολ∆: 531, 553, 554, 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1, 19, 
Νόµοι: 721/1977, άρθ. 2, 23, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.678 * ΕΕµπ∆ 2012.960 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1031 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Επιταγή. Φύση της σύµβασης επιταγή. Ευθύνη τραπεζίτη. 
- Σύµφωνα µε την διάταξη παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 5960/1933 "Περί 
επιταγής", η οποία προβλέπει ότι "Η επιταγή εκδίδεται επί τραπεζίτου έχοντος 
κεφάλαια εις την διάθεσιν του εκδότου και επί τη βάσει συµφωνίας, ρητής ή 
σιωπηρής, καθ΄ ην ο εκδότης έχει το δικαίωµα διαθέσεως των κεφαλαίων τούτων δι΄ 
επιταγής εν τούτοις εν περιπτώσει µη τηρήσεως των διατάξεων τούτων, η ισχύς του 
τίτλου της επιταγής δεν θίγεται...", προκύπτει ότι η ρητά, ή σιωπηρά συναπτόµενη 
σύµβαση περί επιταγής ανήκει στην βασική σχέση του εκδότη µε τον πληρωτή και 
αποκαλείται "σχέση κάλυψης", η οποία, συνήθως, αποτελεί µέρος µιας γενικής 
(διαρκούς) τραπεζιτικής σύµβασης, η οποία συνάπτεται µεταξύ της τράπεζας και του 
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πελάτη-εκδότη των επιταγών και σε σχέση µε την πρώτη αποτελεί έννοια ευρύτερη. 
Η σχέση κάλυψης είναι αιτιώδης ενοχική σύµβαση και η άνω ρύθµιση στο νόµο 
5960/1933 αποδεικνύει την ιδιαίτερη σηµασία, που ο νόµος αποδίδει στη σύµβαση 
αυτή για την έκδοση και την πληρωµή της επιταγής, καθορίζοντας το κατά την άνω 
παράγραφο 1 ελάχιστο περιεχόµενο της. Βεβαίως, ο ίδιος ο νόµος στο β΄ εδάφιο της 
άνω παραγράφου σπεύδει να διευκρινίσει ότι η µη τήρηση των διατάξεων περί την 
σύµβαση αυτή δεν επιδρά στο κύρος του τίτλου ως επιταγής, επιβεβαιώνοντας έτσι 
ρητά την αυτοτέλεια της εκ του τίτλου ενοχής απέναντι στην βασική σχέση (σχέση 
κάλυψης) και την από άποψη δικαίου επιταγής εγκυρότητα των εκ της επιταγής 
δηµιουργούµενων εννόµων σχέσεων. Ο εκδότης, δηλαδή, εκδίδει την επιταγή 
στηριζόµενος στον ενοχικό του δεσµό µε την τράπεζα (πληρωτή), ο οποίος παρέχει 
σε αυτόν το δικαίωµα, ή την υποχρέωση να διαθέτει τα κεφάλαια, που έχει σε αυτόν 
για την πληρωµή των εκδιδοµένων επιταγών και στην τράπεζα την υποχρέωση να 
εξοφλεί τις εκδιδόµενες επιταγές, κατά τους όρους της σύµβασης, του παρόντος 
νόµου κατά των τραπεζικών συνηθειών. Ο δεσµός αυτός µπορεί να δηµιουργείται 
από οποιαδήποτε αιτία, ο δε νόµος περί επιταγής σκόπιµα δεν ορίζει τον νοµικό του 
λόγο. Συνήθως, δηµιουργείται συνεπεία της ύπαρξης καταθέσεων όψεως του εκδότη 
στον πληρωτή, τις οποίες ο πρώτος µπορεί να διαθέτει, ή συνεπεία της κατάρτισης 
σύµβασης περί ανοίγµατος πίστωσης σε ανοικτό λογαριασµό. Κατά τα λοιπά, όχι 
µόνο το περιεχόµενο, αλλά και ο εγγύτερος νοµικός χαρακτηρισµός της σύµβασης 
αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης εκ µέρους των ίδιων των συµβαλλοµένων, από τους 
τραπεζικούς όρους συναλλαγών και τις κρατούσες τραπεζικές συνήθειες (Ψυχοµάνη, 
Οι Γενικοί Όροι στις τραπεζικές συµβάσεις, ΕΕµπ∆ 1998, 887 επ.). Το δικαίωµα του 
πληρωτή προς πληρωµή της επιταγής γεννάται από µόνη την εντολή, η οποία 
περιέχεται στην επιταγή. ∆υνάµει της σύµβασης αυτής, µπορεί να λεχθεί ότι ο 
πληρωτής, ο οποίος είναι, µε βάση το νόµο, µόνο τράπεζα, ή πιστωτικό ίδρυµα 
πληρώνει την επιταγή ιδίω µεν ονόµατι, όµως, για λογαριασµό του εκδότη-πελάτη 
του. Κατά νοµική ακρίβεια πρέπει να λεχθεί ότι ο τραπεζίτης είναι εκείνος που 
διαθέτει τα "διαθέσιµα κεφάλαια" και παρά το ότι ο τραπεζίτης δεν εκπληρώνει δική 
του υποχρέωση, εντούτοις προβαίνει σε διάθεση δικής του περιουσίας, δικαιούµενος 
στην συνέχεια να βαρύνει µε αυτήν τον εκδότη, κατά την σύµβαση περί επιταγής.  
- Από το συνδυασµό των περί επιταγής διατάξεων του Ν. 5960/1933 και ιδίως των 
άρθρων 1, 3 και 35 αυτού, καθώς και του άρθρου 361 ΑΚ, προκύπτει ότι κατά 
κανόνα, η σύµβαση της επιταγής καταρτίζεται µεταξύ τραπεζίτου και πελάτου αυτού, 
ρητώς, ή σιωπηρώς, µε την παράδοση από τον πρώτο στον δεύτερο βιβλιαρίου 
(µπλοκ) επιταγών, σύµφωνα δε µε αυτήν ο µεν πελάτης (εκδότης επιταγής), έχει το 
δικαίωµα διαθέσεως των προς τούτο διαθέσιµων κεφαλαίων του στην Τράπεζα, η δε 
τελευταία υποχρεούται να πληρώσει την επιταγή, σύµφωνα µε τους όρους της 
συµβάσεως και τις τραπεζικές συνήθειες. Με την κατάρτιση της σύµβασης επιταγής, 
η πληρώτρια τράπεζα αναλαµβάνει την υποχρέωση προς πληρωµή των εκδιδοµένων 
επιταγών, εφόσον επαρκούν τα διαθέσιµα κεφάλαια, χρεώνοντας τον τηρούµενο οε 
αυτήν λογαριασµό του εκδότη. Η λειτουργία της σύµβασης περί επιταγής στηρίζεται 
στην αµοιβαία εµπιστοσύνη των συµβαλλοµένων και στην βοήθεια των θεµελιωδών 
αρχών περί καλής πίστης κατά την εκπλήρωση της σύµβασης (ΑΚ 200, 288, ΑΠ 
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846/2003 ΕΕµπ∆ 2003.839, ΕφΘεσ 76/2009, ΕφΘεσ 2518/2000 Αρµ 2001. 46). 
Βάσει αυτής, η τράπεζα τίθεται µε όλη την οργάνωση της στην υπηρεσία του πελάτη 
και οφείλει να εκτελεί τις διδόµενες εντολές, µε την επιβαλλόµενη, στις τραπεζιτικές 
εργασίες, επιµέλεια. Το γεγονός, άλλωστε, ότι ο νόµος περί επιταγής θέλησε να είναι 
πληρωτής της επιταγής τράπεζα, πρέπει να θεωρηθεί ως ενδεικτικό και της σηµασίας, 
την οποία ο νόµος αυτός δίνει στην εκ µέρους του πληρωτή δυνατότητα (και 
υποχρέωση) άσκησης του αναγκαίου ελέγχου κατά το άνοιγµα του λογαριασµού 
επιταγών και την χορήγηση στον κάτοχο του βιβλιαρίου επιταγών, καθώς και στις 
εγγυήσεις, που αυτή παρέχει για την πληρωµή της επιταγής. Η σύµβαση επιταγής 
ανάµεσα στην τράπεζα και τον πελάτη της (εκδότη) περιλαµβάνει την υποχρέωση της 
τράπεζας να πληρώσει σε αυτόν που αναγράφεται ως δικαιούχος, ή σε κάθε νόµιµη 
περίπτωση στον κοµιστή του τίτλου το ποσό, που αναγράφεται στην επιταγή. Η 
σχέση που συνδέει την τράπεζα µε τον εκδότη της επιταγής είναι σχέση εντολής (Γ. 
Βελέντζα, ∆ίκαιο Τραπεζικών συµβάσεων, 1996, σελ. 316 - 317). Η εγκυρότητα της 
επιταγής δεν εξαρτάται από τη σύναψη σύµβασης επιταγής, δηλαδή η επιταγή είναι 
έγκυρη, ακόµη και όταν δεν υπάρχει σύµβαση ανάµεσα στην τράπεζα και στον 
εκδότη, ακόµη και όταν ο εκδότης δεν έχει κεφάλαια στην τράπεζα, ή όταν το ποσό 
της επιταγής υπερβαίνει τα κεφάλαια αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις η τράπεζα δεν 
έχει υποχρέωση να πληρώσει την επιταγή, µπορεί, όµως, να την πληρώσει, οπότε 
δικαιούται να στραφεί αµέσως κατά του εκδότη και να ζητήσει απόδοση του ποσού, 
που κατέβαλε κατά τις διατάξεις είτε για τη διοίκηση αλλότριων (αρθρ. 736 ΑΚ), είτε 
περί εντολής (αρθρ. 722 ΑΚ). Ο εκδότης της επιταγής «διαθέτει» τα κεφάλαια που 
έχει στον πληρωτή (αρθρ. 3 Ν. 5960/1933) όχι µε την τεχνική έννοια του όρου. Όµως 
µε την έκδοση της επιταγής ο εκδότης αφενός µεν εξουσιοδοτεί τον «λήπτη» να 
εισπράξει το αναγραφόµενο στην επιταγή ποσό, αφετέρου «εντέλλεται» προς τούτο 
τον πληρωτή, στον οποίο η «εντολή» αυτή δηµιουργεί απέναντι του δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις (αρθρ. 3 και 32 Ν. 5960/1933 - Ι. Μάρκου, ∆ίκαιο επιταγής, 1995 σ. 
282, Ε. Περάκη, Ανάκληση επιταγής και ακάλυπτη επιταγή, ΝοΒ 33.1342, Α. 
Αργυριάδη, Εµφάνιση και ανάκληση επιταγής, ΝοΒ 32.233). Η έννοµη αυτή σχέση 
δηµιουργείται είτε αυτοτελώς, οπότε διέπεται από τις περί εντολής διατάξεις, είτε 
παρεποµένως άλλης συµφωνίας, όπως είναι η ανώµαλη παρακαταθήκη µε την 
τραπεζική κατάθεση χρηµάτων και στις δύο δε περιπτώσεις η τράπεζα ευθύνεται για 
κάθε πταίσµα, εφόσον µάλιστα αυτή αµείβεται για τις υπηρεσίες της (άρθρα 714, 823 
ΑΚ). Έτσι η τράπεζα κατά την πληρωµή της επιταγής οφείλει να τηρεί τις 
προφυλάξεις, που επιβάλλονται από το νόµο, ή τις τραπεζικές συνήθειες, όπως είναι ο 
έλεγχος της εγκυρότητας της επιταγής (ΑΠ 54/1993 ΕΕµπ∆ Μ∆.374, ΕφΑθ 
4031/1998). Με τη σύµβαση δε της εντολής, η οποία, όπως προαναφέρθηκε συνδέει 
τον εκδότη της επιταγής µε την πληρώτρια τράπεζα, µπορεί να συνδέονται και 
ορισµένες οδηγίες του εντολέα προς τον εντολοδόχο, ενδεικτικές, ή επιτακτικές. Στην 
περίπτωση των τελευταίων, ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς 
αυτές απαρεγκλίτως, χωρίς να δικαιούται να κρίνει την σκοπιµότητα τους (ΑΠ 
860/1987 ΝοΒ 36.1587, ΑΠ 997/1975 ΝοΒ 24.286, ΕφΑθ 8044/1995 ΕΕµπ∆ 142. 
306, ΕφΑθ 1193/1992, ΕφΑθ 10148/1987, ΕφΘεσ 291/1994 ό.π. Καράσης ΑΚ, αρθρ. 
713, αριθ. 17 και αρθρ. 717 αριθµ. 1, Καυκάς, Ενοχ. ∆. ειδικό µέρος, Εκδ. 5η αρθρ. 
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717 §2 σελ. 908). Κατά συνέπεια η πληρώτρια τράπεζα δεσµεύεται και από την 
εντολή που δίνει ο εκδότης να µην πληρώσει την επιταγή από τα διαθέσιµα κεφάλαια 
του, τα οποία έτσι µεταβάλλονται σε µη διαθέσιµα (πρβλ ΑΠ 75/2002, ΑΠ 74/1991).  
- Κατά το αρθρ. 717 ΑΚ, ο εντολοδόχος µπορεί να παρεκκλίνει από τα όρια της 
εντολής µόνο όταν αδυνατεί να ειδοποιήσει τον εντολέα και είναι συγχρόνως φανερό 
ότι ο εντολέας θα το είχε επιτρέψει, αν γνώριζε τα περιστατικά που προκάλεσαν την 
παρέκκλιση. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των αρθρ. 714, 297 
και 298 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι, λόγω του εµπιστευτικού χαρακτήρα της 
εντολής, ο εντολοδόχος ευθύνεται για κάθε ζηµία του εντολέα, οφειλόµενη και σε 
ελαφρά αµέλεια του εντολοδόχου, και στην περίπτωση αδικαιολόγητης παρέκκλισης, 
ή υπέρβασης απ΄ αυτόν των ορίων της εντολής, όταν υπάρχουν δεσµευτικές 
επιτακτικές οδηγίες (ΑΠ 118/2002 Ελ∆νη 43.1046, ΑΠ 1471/1998 Ελ∆νη 40.1328, 
ΕφΑθ 4532/1987 ΝοΒ 27.229, Καυκάς, ό.π. αρθρ. 717 § 2 σελ. 908-910, Καράσης, 
ό.π. αρθρ. 717 αριθ. 1-5), δεδοµένου ότι ανεπίτρεπτη παρέκκλιση σηµαίνει πληµµελή 
εκπλήρωση µε συνέπεια, µεταξύ των άλλων, ο εντολέας να δικαιούται να απαιτήσει 
αποζηµίωση, κατ΄ άρθρο 714 ΑΚ, λόγω της υπαίτιας αυτής πληµµελούς εκπλήρωσης 
(Εφ, Αθ. 4532/1987 ΝοΒ 27.229, Καυκάς, ό.π. αρθρ. 717 § 2 σελ. 908-910, Καράσης, 
ό.π. αρθρ. 717 αριθ. 1-5). Από την ευθύνη αυτή, δηλαδή να εκτελέσει ο εντολοδόχος 
την εντολή µέσα στα όρια που διαγράφονται από τη συµφωνία του, µε τον εντολέα, 
ευθυνόµενος, διαφορετικά, για κάθε του πταίσµα από το οποίο ζηµιώνεται ο εντολέας 
κατά τις προπαρατιθέµενες διατάξεις των αρθρ. 714, 717, 297 και 298 ΑΚ, 
απαλλάσσεται ο εντολοδόχος, αν ο εντολέας συναινέσει στην παρέκκλιση από τα 
όρια της εντολής, ή εγκρίνει αυτή µεταγενέστερα, τα γεγονότα, όµως, που 
θεµελιώνουν τον ισχυρισµό αυτό πρέπει να επικαλεσθεί και στη συνέχεια ν΄ 
αποδείξει (εντολοδόχος) κατά τα άρθρα 236 και 238 ΑΚ (ΑΠ 860/1987, ΕφΑθ 
4765/2005 δηµ. ΝΟΜΟΣ ΕφΑθ 8044/1995 ό.π. ΕφΑθ 3821/2004 Ελ∆νη 46.223 
Καράσης ό.π. αρθρ. 713 αριθ. 17 και αρθρ. 717 αριθµ. 5 ∆. Μπόσδας Εντολή σε 
Ελ∆νη 23.369 επ. και ιδίως 377-378). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 200, 288, 297, 298, 361, 714, 717, 722, 736, 823, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 3, 32, 35, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΕΤρΑξΧρ∆ 2010.923 ΕΕµπ∆ 2011.613 * Αρµ 
2011.964 
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 150 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επιταγή ευκολίας. ∆ιαταγή πληρωµής. Ανακοπή. Βάρος απόδειξης. Αδιάκοπη σειρά 
οπισθογραφήσεων. Εξ αναγωγής κοµιστής της επιταγής. ∆ικαίωµα για εξοφλητική 
απόδειξη. ∆ιαταγή πληρωµής. 
- 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, 
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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. Τέτοια 
ένσταση είναι και ο ισχυρισµός ότι η επιταγή είναι ευκολίας. Το περιεχόµενο της 
ένστασης αυτής είναι ότι ουδεµία έννοµη σχέση υπήρξε µεταξύ του εκδότη και του 
λήπτη της τραπεζικής επιταγής που να δικαιολογεί την έκδοση αυτής και ότι πρόθεσή 
τους ήταν να µην δηµιουργηθεί πραγµατικός νοµικός δεσµός µεταξύ τους αφού ο 
σκοπός στον οποίο αυτοί απέβλεψαν ήταν η απόκτηση πίστωσης έναντι τρίτων 
προσώπων. Υπό την έννοια αυτή υπάρχει έκδοση επιταγής ευκολίας, ήτοι χωρίς την 
ύπαρξη ορισµένης έννοµης σχέσης ή οικονοµικού αντισταθµίσµατος αλλά απλώς και 
µόνο για την εξυπηρέτηση κάποιου (του λήπτη της επιταγής ή και του πρώτου 
κοµιστή αυτής, κατά περίπτωση), ώστε να φανεί αυτός ως φερέγγυος για να δανειστεί 
το ποσό της επιταγής από τρίτο (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∆ι 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, άλλως ο λόγος ανακοπής είναι αόριστος (ΑΠ 298/2010, ΑΠ 
662/2010, ΑΠ 1180/2009, ΕπισκΕ∆ 2010.123, ΑΠ 1551/2008, ΑΠ 830/2008). Από 
την επισκόπηση του δικογράφου της κρινόµενης ανακοπής προκύπτει ότι αυτό 
περιέχει όλα τα απαιτούµενα από το νόµο στοιχεία για το ορισµένο του, καθώς η 
ανακόπτουσα αναφέρει ότι ο καθ΄ ου η ανακοπή ενήργησε προς βλάβη της 
γνωρίζοντας την ελαττωµατικότητα της βασικής σχέσης. Κατά συνέπεια είναι 
απορριπτέος ο τα αντίθετα υποστηρίζων σχετικός λόγος της έφεσης του εκκαλούντος.  
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- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 19, 40, 44, 46 και 47 του Ν. 
5960/1933 "περί επιταγής" προκύπτει ότι τελευταίος νόµιµος κοµιστής 
οπισθογραφήσιµης επιταγής είναι αυτός που µε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων 
κατέχει τον τίτλο κατά το χρόνο της βεβαίωσης της µη πληρωµής (ΕφΑθ 3601/2004, 
Ελ∆νη 46.228). Ο κοµιστής αυτός µπορεί να στραφεί κατά των άλλων προσώπων που 
ευθύνονται από την επιταγή για την πληρωµή της (λοιπών υπογραφέων της) και να 
ζητήσει, εκτός των άλλων, και το ποσό της επιταγής. Το ίδιο δικαίωµα έχει και κάθε 
υπογραφέας της επιταγής ο οποίος την πλήρωσε. Αναγκαία προϋπόθεση για την 
άσκηση της ως άνω αξίωσης αναγωγής προς απόδοση συνιστά η, εκ µέρους του 
υπογραφέα της επιταγής και εξ αναγωγής υπόχρεου αυτής, πληρωµή του ποσού της 
προς το νόµιµο κοµιστή της, χωρίς τη συνδροµή της οποίας ο υπογραφέας της 
επιταγής δεν έχει την παραπάνω αξίωση και δεν νοµιµοποιείται να στραφεί 
αναγωγικά κατά των προηγούµενων αυτού υπογραφέων της επιταγής, ζητώντας το 
ποσό που πλήρωσε, αφού η εν λόγω αξίωση βρίσκει έρεισµα στην ιδιότητα του 
πληρώσαντος ως εξ αναγωγής υπόχρεου από την επιταγή, αλλά και στο γεγονός της, 
µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, πληρωµής του ποσού της τελευταίας (βλ. Ιωαν. 
Μάρκου "∆ίκαιο Επιταγής", β' έκδοση, σελ. 250, ΑΠ 1435/2003, ΕφΠειρ 526/2003, 
ΕΕµπ∆ 2004, 326). Επίσης ο πληρώσας την επιταγή ως εξ αναγωγής υπόχρεος 
µπορεί, αφενός µεν να απαιτήσει κατά την πληρωµή της την προς αυτόν παράδοση 
του εν λόγω τίτλου µαζί µε το διαµαρτυρικό ή την ισοδύναµη βεβαίωση και 
εξοφληµένο λογαριασµό, αφετέρου δε, και χωρίς να είναι υποχρεωµένος να τηρήσει 
τη σειρά τους, να εναγάγει ατοµικά ή οµαδικά τους προγενέστερους τούτου 
υπόχρεους (προηγούµενους υπογράφεις της επιταγής), ζητώντας από αυτούς 
ολόκληρο το ποσό που ο ίδιος πλήρωσε, µε τους νόµιµους τόκους από την ηµέρα της 
εκ µέρους του καταβολής, και τα σχετικά έξοδα (βλ. Ιωαν. Μάρκου "∆ίκαιο 
Επιταγής", β' έκδοση, σελ. 250, ΑΠ 1435/2003, Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών 
«Νόµος», ΕφΠειρ 526/2003, ΕΕµπ∆ 2004, 326). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 34 εδ. α' του Ν. 5960/1933 "ο πληρωτής πληρώνων την επιταγή δύναται ν' 
απαιτήσει όπως του εγχειρισθεί αυτή εξοφληµένη υπό του κοµιστού", ενώ κατά τη 
διάταξη του άρθρου 47 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "πας υπόχρεως, κατά του οποίου 
ασκείται αναγωγή ... δύναται να απαίτηση κατά την πληρωµήν την προς αυτόν 
παράδοσιν της επιταγής Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 424 εδ. α΄ του ΑΚ 
"ο οφειλέτης καταβάλλοντας έχει το δικαίωµα να απαιτήσει, αν εξοφλήσει 
ολοσχερώς, απόδοση του χρεωστικού εγγράφου", ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 
424 εδ. β' του ΑΚ "από την απόδοση του χρεωστικού εγγράφου τεκµαίρεται η 
εξόφληση του χρέους". Από την τελευταία αυτή διάταξη (424 εδ. β' του ΑΚ) 
καθιερώνεται νόµιµο, γνήσιο, δικονοµικό και µαχητό τεκµήριο για το πραγµατικό 
γεγονός, ότι έγινε ολοσχερής καταβολή του χρέους. Χρεωστικό έγγραφο κατά την 
έννοια του άρθρου αυτού είναι το έγγραφο που φέρει την υπογραφή του οφειλέτη ή 
του δικαιοπαρόχου του, µε το οποίο αποδεικνύεται η ύπαρξη του χρέους,αδιάφορα αν 
τούτο συντάχτηκε µόνο προς απόδειξη του χρέους ή και προς σύσταση αυτού, όπως 
π.χ. είναι το γραµµάτιο εις διαταγήν, η συναλλαγµατική και η τραπεζική επιταγή (βλ. 
I. Καποδίστρια ΕρµΑΚ, άρθρο 424, VI A 1 και ∆, Η. Αναστασιάδη Πιστωτικοί 
Τίτλοι, τόµος Β παρ. 74 σελ. 315). Για την ύπαρξη του προαναφερόµενου τεκµηρίου 
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αρκεί η απόδοση του χρεωστικού εγγράφου στον οφειλέτη από το δανειστή και η, 
κατά το χρόνο απόδοσής του, συνδροµή της ικανότητας για δικαιοπραξία στα 
πρόσωπα αυτά. Εποµένως η παράδοση της επιταγής από το νόµιµο κοµιστή της σε 
άλλο υπόχρεο από αυτή πρόσωπο παράγει το τεκµήριο της καταβολής του ποσού της 
από αυτόν που την κατέχει σε εκείνον που του την παρέδωσε (βλ. Ν. ∆ελούκα, 
Αξιόγραφα, 3η έκδοση 1980, σελ. 26,1. Μάρκου, ό.π., σελ. 251 και 237, σε συνδ. µε 
µελέτη του ίδιου Αξιόγραφα, έγγραφα νοµιµοποιήσεως, έγγραφα αποδείξεως Ελ∆νη 
2005.332 και ειδικά σελ. 342-343, ΑΠ 774/2004, ΕφΛαρ 191/2004). Κατά συνέπεια 
για την απόδειξη καταβολής του ποσού της επιταγής αρκεί η επίκληση και 
προσκοµιδή του σώµατος αυτής από την κατοχή του οποίου τεκµαίρεται η πληρωµή 
της. Υποχρέωση προσκοµιδής εξοφλητικής απόδειξης, επί πλέον της προσκοµιδής 
του σώµατος της επιταγής, θα είχε νόηµα µόνο σε περίπτωση που ο πληρώσας την 
επιταγή ισχυριζόταν ότι είχε καταβάλει ποσό πέραν του αναγραφόµενου στον 
πιστωτικό τίτλο (π.χ. τόκους, έξοδα κλπ.) και το ποσό αυτό το διεκδικούσε. Τούτο 
διότι είναι λογικό το ανωτέρω τεκµήριο να µην καλύπτει ποσό πέραν του 
αναφερόµενου στο σώµα της επιταγής και γι΄ αυτό τον λόγο ο αϊτών το επί πλέον 
ποσό οφείλει να αποδείξει την καταβολή του µε εξοφλητική απόδειξη. Εξάλλου ως 
πληρωµή της επιταγής νοείται η, µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, εξόφληση του 
ποσού της, αλλά και αυτή ακόµη η από χαριστική αιτία περιέλευση της επιταγής στον 
"πληρώσαντα" (βλ. Ιωάν. Μάρκου ό.π.), Το τελευταίο αυτό συνηγορεί υπέρ της 
άποψης, που δέχεται το παρόν ∆ικαστήριο, ότι µε την απόκτηση της επιταγής από τον 
υπόχρεο σε πληρωµή της (όπως είναι και ο προηγούµενος, του τελευταίου νόµιµου 
κοµιστή, οπισθογράφος) λειτουργεί το προαναφερόµενο τεκµήριο του άρθρου 424 εδ. 
β' του ΑΚ στο πρόσωπο τούτου, ο οποίος και καθίσταται πλέον - κατά µαχητό 
τεκµήριο - εξ αναγωγής κοµιστής της επιταγής. Στην ύπαρξη δε του 
προαναφερόµενου τεκµηρίου, όταν πρόκειται για συναλλαγµατική ή επιταγή, δεν 
ασκεί επιρροή το αν έγινε ή όχι η προβλεπόµενη από τα άρθρα 50 παρ. 2 του Ν. 
5325/1932 "περί συναλλαγµατικής" ή 47 παρ. 2 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής" 
διαγραφή οπισθογραφήσεων. Και τούτο, επειδή τα άρθρα αυτά παρέχουν στον 
πληρώσαντα τη συναλλαγµατική ή την επιταγή απλώς δυνατότητα και δεν 
καθιερώνουν υποχρέωση. Εποµένως, η µη χρησιµοποίηση από τον τελευταίο της 
δυνατότητας αυτής δεν εµποδίζει την άσκηση των δικαιωµάτων του εναντίον των 
απέναντι αυτού υπόχρεων από τον τίτλο, ούτε κατά συνέπεια αναιρεί την ιδιότητα του 
πληρώσαντος, ως εξ αναγωγής κοµιστή της επιταγής. Επίσης, η προβλεπόµενη από τη 
διάταξη του άρθρου 47 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής" κτήση, εκ µέρους 
του τελευταίου, εξοφληµένου λογαριασµού από τον εισπράξαντα το ποσό της 
επιταγής νόµιµο κοµιστή αυτής, καθιερώνεται από την ως άνω διάταξη, όχι ως 
υποχρέωση, αλλά ως δυνατότητα, µόνο του πληρώσαντος την επιταγή, η µη χρήση 
της οποίας εκ µέρους τούτου δεν επηρεάζει σε τίποτα την άσκηση των παρεχόµενων 
σ' αυτόν από το νόµο δικαιωµάτων, ούτε βέβαια αναιρεί την ιδιότητα αυτού ως εξ 
αναγωγής κοµιστή της επιταγής.  
- 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 
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ανάγκη από πλήρες αιτιολογικό, απαιτείται, εκτός από τα άλλα στοιχεία, να αναφέρει 
απλώς 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, αρκεί από ολόκληρο το περιεχόµενό της να µη 
δηµιουργείται αµφιβολία ως προς την αιτία της πληρωµής και δεν είναι ανάγκη να 
περιγράφονται λεπτοµερώς τα πραγµατικά περιστατικά, που συνιστούν την αιτία 
αυτή (ΑΠ 1106/1994 Ελ∆νη 38, 1074, ΕφΛαρ 466/2003). Μεταξύ των 
προϋποθέσεων, µε τη συνδροµή των οποίων µπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής 
πληρωµής είναι, αφενός η ύπαρξη χρηµατικής απαίτησης του αιτούντος από ορισµένη 
έννοµη σχέση και αφετέρου η απαίτηση αυτή, καθώς και το ποσό της, να 
αποδεικνύονται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Στην αίτηση του δικαιούχου για την 
έκδοση διαταγής πληρωµής πρέπει να επισυνάπτονται και όλα τα έγγραφα από τα 
οποία προκύπτει η απαίτηση και τα ποσό αυτής. (ΟλΑΠ 10/1997 Ελ∆νη 38, 769, ΑΠ 
1451/2007, Ελ∆νη 48, 1401). Με βάση τα ανωτέρω, όταν την έκδοση της διαταγής 
πληρωµής ζητεί αυτός που πλήρωσε την επιταγή στον τελευταίο νόµιµο κοµιστή της, 
η πληρωµή του ποσού της επιταγής και εποµένως και η απαίτηση αποδεικνύονται 
εγγράφως από το τεκµήριο που, κατά το άρθρο 424 εδ. β' του ΑΚ, λειτουργεί, λόγω 
της απόδοσης της επιταγής στον αιτούντα (εξ αναγωγής κοµιστή της επιταγής) και 
της κατοχής του αξιόγραφου τούτου από αυτόν, κατά το χρόνο της έκδοσης της 
διαταγής πληρωµής (ΑΠ 774/2004 ό.π., ΕφΛαρ 191/2004 ό.π.). Κατά συνέπεια και 
ενόψει των όσων εκτέθηκαν, στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο αιτών την έκδοση 
διαταγής πληρωµής, εξ αναγωγής κοµιστής της επιταγής, δεν απαιτείται να 
επικαλεσθεί και να προσκοµίσει, προς απόδειξη της χρηµατικής του απαίτησης και 
του ποσού αυτής, για το έγκυρο της υπέρ αυτού εκδιδόµενης διαταγής πληρωµής, 
πέρα από το σώµα του εν λόγω τίτλου και εξοφλητική απόδειξη του ποσού της 
επιταγής (εξοφληµένο λογαριασµό), αφού υπέρ αυτού λειτουργεί, κατά τα 
προαναφερθέντα το τεκµήριο του άρθρου 424 εδ. β' του ΑΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 424, 
ΚΠολ∆: 623, 624, 626, 627, 630, 631,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 19, 22, 40, 44, 46, 47, 50 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 227 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. ∆ιαταγή πληρωµής. Παραγραφή. Ανακοπή κατά διαταγής 
πληρωµής και κατά εκτέλεσης. 
- Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής που εκδόθηκε για απαίτηση απορρέουσα από 
επιταγή εκδικάζεται από το αρµόδιο καθ΄ ύλην λόγω ποσού δικαστήριο και κατά την 
διαδικασία των πιστωτικών τίτλων. Περαιτέρω η ανακοπή που ασκείται κατ΄ άρθ. 
933 ΚΠολ∆ εισάγεται, κατ΄ αρχήν, και εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία, µε 
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τις αποκλίσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 583 επ. και 933 ΚΠολ∆. 
Αν, όµως, για τη διάγνωση της εκτελεστέας αξίωσης εφαρµόζεται κάποια ειδική 
διαδικασία µε τους κανόνες της οποίας εκδόθηκε η επί της κύριας αξίωσης 
εκτελούµενη απόφαση, η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται και κατά την εκδίκαση της 
παραπάνω ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολ∆. Η διάκριση ως προς την 
εφαρµοζόµενη διαδικασία γίνεται και όταν ο εκτελεστός τίτλος είναι διαταγή 
πληρωµής, οπότε για την εκδίκαση της ανακοπής τηρούνται οι κανόνες της 
διαδικασίας κατά την οποία δικάζεται η εναντίον της διαταγής ανακοπή (ΑΠ 
337/2006 Ελ∆νη 47.779, ΕφΑθ 547/2008 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 4711/2002 Ελ∆νη 44.528, 
ΕφΠειρ 144/2000 ΑρχΝ 2001.105, ΜονΠρΘηβ 160/2009, ΜονΠρωτΣερ 98/2007 
ΝΟΜΟΣ). Επίσης, ο χρόνος της παραγραφής της προς αναγωγή του κοµιστή εναντίον 
των υπογραφέων της επιταγής άρχεται γενικά από την εποµένη της λήξεως της 
προθεσµίας προς εµφάνιση, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η εµφάνιση της και από το 
πότε συνετάγη η κατά το άρθρο 40 του Ν. 5960/1933 βεβαίωση (ΠΑθ 15671/1960 
ΑρχΝ ΙΒ.427, ΠΧαλκ Αρµ 23.263, ΠΘεσ 1183/1992 Αρµ 46.478). Η επίδοση της 
διαταγής πληρωµής διακόπτει την εξάµηνη παραγραφή του άρθρου 52 του Ν. 
5960/1933, όχι όµως και η κατάθεση της αίτησης προς έκδοση διαταγής πληρωµής, 
ούτε µόνον η έκδοση της διαταγής πληρωµής (ΜΠΚορ 648/1985 ΝοΒ 34.434) (βλ. 
Μάρκου ∆ίκαιο Επιταγής κεφ.Θ, αριθµ. 2 σελ. 262-263). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 583 επ., 933,  
Νόµοι: 5960/1933, 40, 52,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 436 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ενεχύραση επιταγής. Ένσταση µη έγκυρης ανάληψης υποχρέωσης του οφειλέτη 
από την επιταγή.  
- Κατά το άρθρο 1251 του ΑΚ για την ενεχύραση τίτλου σε διαταγή αρκεί 
οπισθογράφησή του σε διαταγή του δανειστή, χωρίς να απαιτείται άλλη έγγραφη 
συµφωνία, κατά δε το άρθρο 1255 παρ. 1 εδ. α΄ του ίδιου Κώδικα, αν αντικείµενο του 
ενεχύρου είναι τίτλος σε διαταγή, ο ενεχυρούχος δανειστής έχει δικαίωµα να 
εισπράξει µόνος και αν ακόµη δεν έληξε το ασφαλιζόµενο χρέος. Εξάλλου, η 
ενεχύραση των τίτλων σε διαταγή µε οπισθογράφησή και παράδοση είχε θεσπιστεί ως 
ειδικός τρόπος ενεχύρασης για ορισµένες ανώνυµες εταιρίες και προς ασφάλεια 
ορισµένων απαιτήσεων τους, µε το άρθρο 38 του Ν∆ 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών 
διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών», που εξακολουθεί να ισχύει, κατά το άρθρο 41 
παρ. 1 του ΕισΝΑΚ και ορίζει ότι, εάν αντικείµενο της ενεχύρασης είναι δικαιόγραφο 
σε διαταγή, η ενεχύραση γίνεται µε οπισθογράφησή αυτού σε διαταγή της 
πιστώτριας, µη απαιτούµενης άλλης έγγραφης σύµβασης ενεχυρίασης.  
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Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την ενεχύραση τίτλου σε διαταγή αρκεί η 
οπισθογράφησή αυτού σε διαταγή του δανειστή, χωρίς να απαιτείται άλλη 
διατύπωση, δεν αποκλείεται δε η επιλογή του κοινού τρόπου ενεχύρασης της 
απαίτησης, µε την τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 1247 και 1248 του ΑΚ. 
Μεταξύ των τίτλων σε διαταγή, που ενεχυράζονται µε οπισθογράφησή, 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 οπισθογράφησή, λόγω ενεχύρου, των 
συναλλαγµατικών και των γραµµατίων εις διαταγήν (Βλ. άρθρο 77 Ν. 5325/1932), 
δεν µπορεί να συναχθεί ότι θεσπίζεται για την επιταγή σχετική απαγόρευση. 
Εξάλλου, και από τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 1957/1991, µε την οποία 
επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου «στις επιταγές, που προσκοµίζονται στις τράπεζες για 
είσπραξη, ενεχυρίαση ή φύλαξη» προκύπτει ότι θεωρείται δεδοµένη η νοµιµότητα της 
ενεχύρασης της τραπεζικής επιταγής (Ad hoc ΑΠ 269/2001, ΕφΛαρ 278/2007 
∆ικογραφία 2008.104, ΕφΠατρ 340/2002 ΕπισκΕ∆ 2002.723). 
- Κατά την έχουσα γενική εφαρµογή επί των αξιόγραφων διάταξη του άρθρου 78 παρ. 
2 Ν∆ 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιριών», κατά του 
νοµιµοποιούµενου ως κατόχου του δικαιογράφου δύναται ο οφειλέτης να αντιτάξει 
αντιρρήσεις µόνον αν: α) αφορούν το κύρος της ιδίας αυτού δήλωσης (ενστάσεις 
εγκυρότητας), β) συνάγονται από το περιεχόµενο του εγγράφου και γ) ανήκουν σε 
αυτόν αµέσως κατά του κατόχου. Από τη θεσπιζόµενη µε τις ανωτέρω διατάξεις 
γενική αρχή της υποχρέωσης από την επιταγή λόγω πρόκλησης φαινοµένου δικαίου, 
συνάγεται ότι οι κατά το άρθρο 78 παρ. 2 α΄ ενστάσεις µη έγκυρης ανάληψης 
υποχρέωσης του οφειλέτη από την επιταγή προτείνονται πάντοτε µεν κατά του 
πρώτου δικαιούχου από την επιταγή, κατά δε του τρίτου όµως κοµιστή προτείνονται 
µόνο αν αυτός ενήργησε εν γνώσει προς Βλάβη του οφειλέτη, εκτός των ενστάσεων 
πλαστότητας, βίας ή απειλής, ανικανότητας ή έλλειψης πληρεξουσιότητας, οι οποίες 
ενστάσεις κατά ρητή διάταξη του νόµου (άρθρα 10 και 11 Ν 5960/1933) προτείνονται 
κατά παντός κοµιστή έστω και καλόπιστου (εµπράγµατες ενστάσεις ή άλλως in rem, 
Ad hoc ΑΠ 580/2001, Α. Κιάντου-Παµπούκη. Η ουσιαστική και δικονοµική άµυνα 
του οφειλέτη κατά της διαταγής πληρωµής και κατά τη διαδικασία των πιστωτικών 
τίτλων, έκδ. Β΄ 1994, σελ. 64). Εποµένως η ένσταση ότι η τραπεζική επιταγή είναι 
«ευκολίας» προτείνεται κατά του τρίτου κοµιστή, µόνο αν αυτός είναι κακόπιστος. 
Για την προβολή της ένστασης αυτής αρκεί η γνώση του τρίτου κοµιστή ότι ενεργεί 
προς βλάβη του οφειλέτη, δηλαδή η πρόθεση Βλάβης του οφειλέτη, για την οποία 
αρκεί η συνείδηση του ενδεχόµενου της βλάβης του. Η εκ µέρους του τρίτου ενέργεια 
εν γνώσει προς βλάβη του οφειλέτη πρέπει να υπάρχει κατά τη κτήση της επιταγής 
(βλ. Ι. Μάρκου, ∆ίκαιο Επιταγής, 1995, υπ΄ άρθρο 22 σελ. 157-159, όπου νοµολογία). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1247, 1248, 1251, 
ΕισΝΑΚ: 41, 
Νόµοι: 5225/1932, άρθ. 19, 
Νόµοι: 5630/1933, άρθ. 10, 11, 22, 78, 
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2012.59  
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Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 570 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Προσωπικές ενστάσεις. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 22 Ν. 5960/1933, τα εξ επιταγής εναγόµενα πρόσωπα 
δύνανται να αντιτάξουν κατά του κοµιστή τις ενστάσεις, οι οποίες στηρίζονται στις 
προσωπικές τους σχέσεις µε τον εκδότη ή τους προηγούµενους κοµιστές, µόνον αν ο 
κοµιστής κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του οφειλέτη 
(ΑΠ 280/1997 Ελ∆νη 38.108). Από την παραπάνω διάταξη, σε συνδυασµό προς αυτή 
του άρθρου 1 του ίδιου νόµου, συνάγεται το αναιτιώδες της ενοχής από επιταγή, πλην 
ο καλούµενος σε πληρωµή οφειλέτης δύναται, υπό τις προαναφερθείσες 
προϋποθέσεις, να προβάλει ενστάσεις από την υποκείµενη σχέση, δηλαδή την αιτία. 
Τέτοια ένσταση, η οποία ορίζεται στις προσωπικές του ανακόπτοντος µε τον εκδότη ή 
προηγούµενους οπισθογράφους σχέσεις, είναι η έλλειψη υποκείµενης αιτίας, την 
οποία γνώριζε ο κοµιστής και ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη. ∆ηλαδή, ο 
τελευταίος µπορεί να επικαλεσθεί τη βασική αιτιώδη σχέση αυτού µε τον εκδότη της 
επιταγής και να αντιτάξει κατ` ένταση το παράνοµο ή ανύπαρκτο της αιτίας, ως και 
τα ελαττώµατα αυτής (ΑΠ 351/1998 ΝοΒ 47.954). Ειδικότερα, ο οφειλέτης µπορεί να 
αντιτάξει κατά του κοµιστή της επιταγής την ένσταση ότι δεν υπάρχει αιτία για την 
έκδοση της επιταγής µε την ευρεία έννοια είτε δηλαδή γιατί η αιτία αυτή είναι 
παράνοµη, είτε γιατί ο λόγος της εκδόσεως της εξέλιπε (ΑΠ 8/1994 Ελ∆νη 36.347, 
ΕφΑθ 2009/2009 Ελ∆νη 51.150).  
- Όπως προκύπτει από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 338 ΚΠολ∆ και 
904 παρ. 1 ΑΚ, για τη θεµελίωση της αξίωσης από αιτία, που δεν επακολούθησε, 
αλλά και του αντίστοιχου λόγου ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής, που εκδόθηκε 
µε βάση επιταγή, ο ανακόπτων έχει υποχρέωση να ισχυρισθεί µε την ανακοπή του και 
να αποδείξει ότι η παροχή ή ανάληψη της υποχρέωσης από την επιταγή έγινε για 
ορισµένη µέλλουσα αιτία, που συµφωνήθηκε µεταξύ των συµβαλλοµένων, και ότι 
δεν επακολούθησε η αιτία, για την οποία έγινε η ανάληψη της υποχρέωσης  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904,  
ΚΠολ∆: 338, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2012.362  
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Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 633 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Στοιχεία αδικήµατος ακάλυπτης επιταγής. Αδικοπραξία. Ευθύνη εκπροσώπων 
νοµικού προσώπου. Προσωποκράτηση. Συρροή αξιώσεων από συµβατική και 
αδικοπρακτική ευθύνη. ∆εδικασµένο. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 79 Ν. 5960/1933 περί επιταγής, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Ν. 1325/1972, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των 
άρθρων 28 παρ. 1, 29 παρ. 1 και 4, 37, 38, 39 του ίδιου Ν. 5960/1933, καθώς και µε 
τις διατάξεις των άρθρων 914 επ., 297, 298 ΑΚ, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση 
του αδικήµατος της εκδόσεως ακάλυπτη επιταγής µε τόπο έκδοσης και πληρωµής 
αυτής στην Ελλάδα απαιτείται: 1) έκδοση τυπικά έγκυρης επιταγής, δηλαδή 
συµπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονται στο 
νόµο, 2) υπογραφή του εκδότη, αδιαφόρως αν η επιταγή εκδίδεται για ατοµικό του 
χρέος ή για χρέος άλλου ή εταιρίας που εκπροσωπείται από αυτόν και σύρεται σε 
τραπεζικό λογαριασµό του άλλου ή της εταιρίας, 3) εµπρόθεσµη εµφάνιση της 
επιταγής προς πληρωµή µέσα σε οκτώ ηµέρες από την έκδοση της και 4) έλλειψη 
αντίστοιχων διαθέσιµων κεφαλαίων στην πληρώτρια Τράπεζα οπωσδήποτε κατά το 
χρόνο εµφανίσεως προς πληρωµή, 5) υποκειµενικά δε, γνώση και θέληση των 
στοιχείων της πράξης, δηλαδή, και µε απλό ή ενδεχόµενο δόλο έκδοση της επιταγής 
που είναι ακάλυπτη.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 71 ΑΚ, το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται 
από τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων, τα οποία, κατά τα άρθρα 65, 67, 68 ΑΚ, 
το αντιπροσωπεύουν και εκφράζουν τη βούληση του, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη 
έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και δηµιουργεί 
υποχρέωση αποζηµιώσεως, τότε ευθύνονται και αυτά σε ολόκληρο µε το νοµικό 
πρόσωπο, δηλαδή έχουν πρόσθετη υποχρέωση, ανεξάρτητη, όµως, από την 
υποχρέωση του νοµικού προσώπου. Κατά συνέπεια, αν κάποιος εκδώσει ακάλυπτη 
επιταγή ως νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου για λογαριασµό του τελευταίου, 
δράστης του αδικήµατος αυτού είναι ο ενεργών ως όργανο του νοµικού προσώπου, ο 
οποίος φέρει την ποινική ευθύνη και υπέχει νοµική υποχρέωση καλύψεως της 
επιταγής, εφόσον ενήργησε γνωρίζοντας τα στοιχεία του αδικήµατος και το 
ενδεχόµενο να υπάρξει έλλειψη διαθέσιµων κεφαλαίων στο λογαριασµό του νοµικού 
προσώπου, µε χρέωση του οποίου είναι πληρωτέα η επιταγή κατά το χρόνο εκδόσεως 
ή πληρωµής (ΑΠ 398/2010 Ελ∆νη 51.1415, ΑΠ 2519/2009 Ελ∆νη 51.1413, ΑΠ 
1126/2010 Ελ∆νη 51.1412, ΑΠ 1083/2008 Ελ∆νη 51,1631).Ο κοµιστής της επιταγής 
µπορεί µαζί µε την αγωγή από το αδίκηµα να σωρεύσει και αίτηµα προσωπικής 
κρατήσεως κατά του εναγόµενου εκδότη της επιταγής, σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 1047 παρ. 1 ΚΠολ∆, η οποία δεν καταργήθηκε ούτε περιορίστηκε από το 
άρθρο 11 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά δικαιώµατα (ΑΠ 
60/2001, ΑΠ 25/2000 Ελ∆νη 41.712), που εισάγει διακωλυτικό κανόνα ως προς την 
απαγγελία προσωπικής κρατήσεως κατά εµπόρου για εµπορικές απαιτήσεις, όταν η 
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µη εξόφληση των συµβατικών υποχρεώσεων του οφείλεται αποκλειστικά σε 
οικονοµική αδυναµία αυτού (ΟλΑΠ 23/2005).  
- Το αίτηµα αυτό είναι νόµιµο, καθόσον αφορά στον πρόεδρο του διοικητικού 
συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας ή στο διαχειριστή της εταιρίας περιορισµένης 
ευθύνης, ο οποίος είναι ο εκδότης της επιταγής, διότι η εξαίρεση της παρ. 3 του 
άρθρου 1047 ΚΠολ∆ αναφέρεται στην απαγόρευση προσωπικής κρατήσεως των 
εκπροσώπων ΑΕ ή ΕΠΕ για χρέη εµπορικά ή από αδικοπραξία που βαρύνουν το 
νοµικό πρόσωπο και όχι για χρέη από αδικοπραξία που βαρύνουν το υπαίτιο φυσικό 
πρόσωπο, έστω και αν αυτό τέλεσε την αδικοπραξία στο πλαίσιο των καθηκόντων 
που του είχαν ανατεθεί (ΑΠ 133/2001 Ελ∆νη 2001.699, ΑΠ 838/2002 ΧρΙ∆ 
2002.690, ΑΠ 775/2006 ∆ΕΕ 2006.1045, ΕφΑθ 3961/2006 ∆ΕΕ 2006.277, ΕφΑθ 
1609/2002 Ελ∆νη 43.1468). Στην περίπτωση αυτή εναπόκειται στην κρίση του 
∆ικαστηρίου να διατάξει ή όχι την προσωπική κράτηση του οφειλέτη, ως µέσο 
αναγκαστικής εκτελέσεως και να καθορίσει τη διάρκεια της, αρκεί να αποδειχθεί η 
απαίτηση. Η κρίση αυτή του ∆ικαστηρίου προσδιορίζεται µε βάση ορισµένα 
ουσιαστικά κριτήρια, και ιδίως, ανάλογα µε τη βαρύτητα της πράξεως και τις 
συνέπειες της, το Βαθµό του πταίσµατος του εναγοµένου, τη φερεγγυότητα του, την 
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των διαδίκων (φυσικών προσώπων), και γενικά, τις 
ιδιαίτερες συνθήκες και λοιπές συντρέχουσες περιστάσεις, τις οποίες οφείλει να 
λάΒει υπόψη του το ∆ικαστήριο κατά τον καθορισµό της διάρκειας της προσωπικής 
κράτησης (ΕφΑθ 116/2007 ΝοΒ 2007.1606, ΕφΑθ 6182/2003 Ελ∆νη 45.859, ΕφΘεσ 
1311/2008 Αρµ 2009.1532). 
- Επί συρροής αξιώσεων από συµβατική και αδικοπρακτική ευθύνη, οι οποίες τείνουν 
στον ίδιο σκοπό, δηλαδή στην ικανοποίηση της ίδιας παροχής, απόκειται στο 
δικαιούχο να ασκήσει οποιαδήποτε από αυτές προτιµά, η ικανοποίηση όµως της µιας 
επιφέρει την απόσβεση της άλλης, εκτός αν η άλλη έχει ευρύτερο περιεχόµενο, οπότε 
σώζεται για το επιπλέον. Έτσι στην περίπτωση ακάλυπτης επιταγής η άσκηση της 
αξίωσης από την αδικοπραξία δεν αποκλείεται από την τυχόν ασκηθείσα από το 
δικαιούχο αξίωση από την επιταγή (ΑΠ 587/2002 Ελ∆νη 44.450), ενώ καθεµία από 
τις ανωτέρω αξιώσεις έχει διαφορετικό αντικείµενο, µε αποτέλεσµα να µη 
δηµιουργείται δεδικασµένο (ΕφΑθ 589/2004 Ελ∆νη 46.860, ΕφΑθ 4198/2001 Ελ∆νη 
43.1472). 
- Από άποψη εννόµου συµφέροντος, εκείνος που δικαιούται αποζηµίωση από την 
ανωτέρω αδικοπραξία, νοµιµοποιείται στην άσκηση σχετικής αγωγής, ακόµη και 
στην περίπτωση, που έχει εφοδιαστεί µε εκτελεστό τίτλο, όπως η διαταγή πληρωµής 
ή δικαστική απόφαση µε βάση την αξίωση από επιταγή, εφόσον µε αυτή ζητεί και 
µπορεί να επιτύχει προσωπική κράτηση του υπόχρεου. Καθεµιά από τις αξιώσεις 
αυτές έχει διαφορετική ιστορική και νοµική αιτία και διαφορετικό αντικείµενο, µε 
αποτέλεσµα να µη δηµιουργείται δεδικασµένο από την έκδοση απόφασης επί 
οποιασδήποτε δίκης για την αξίωση από την επιταγή, για την αγωγή προς 
ικανοποίηση της αξίωσης από αδικοπραξία και αντίστροφα (ΕφΑθ 589/2004 Ελ∆νη 
45.860, ΕφΑθ 5916/2002 Ελ∆νη 44.833). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 61, 65, 67, 68, 70, 71, 297, 298, 914, 932, 
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ΚΠολ∆: 1047, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 28, 29, 37, 38, 39,  
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2012.136 * ΕΕµπ∆ 2012.373  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 968 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συµπλήρωση ατελούς επιταγής. Ένσταση πλαστότητας. Προσωπικές ενστάσεις. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής», «εάν 
επιταγή, ατελής κατά την έκδοσιν, συνεπληρώθη εναντίον των γενοµένων 
συµφωνιών, η µη τήρησις των συµφωνιών τούτων δύναται να αντιταχθεί κατά του 
κοµιστού µόνον, εάν ούτος απέκτησε την επιταγήν κακή τη πίστει ή εάν κατά την 
κτήσιν αυτής διέπραξε βαρύ πταίσµα». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι η επιταγή 
µπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία φέρουσα απλή υπογραφή του εκδότη, µε την πρόθεση 
να δηµιουργηθεί θεληµατικά ατελής επιταγή, η οποία, όµως, µπορεί να συµπληρωθεί 
µε βάση τη συµφωνία που έγινε µε το λήπτη. Η µη τήρηση της συµφωνίας αυτής για 
συµπλήρωση της λευκής επιταγής δεν αποτελεί πλαστογράφηση αυτής. Τέτοια 
υπάρχει εάν συµπληρωθεί ατελής επιταγή, για την οποία δεν υπάρχει συµφωνία για 
τη συµπλήρωση της.  
- Κατά το άρθρο 460 ΚΠολ∆ κάθε έγγραφο µπορεί να προσβληθεί ως πλαστό, τα 
ιδιωτικά και όταν µε παραβολή προς άλλα αποδείχθηκαν γνήσια, ενώ κατά το άρθρο 
461 ιδίου κώδικα, όταν η πλαστογραφία αποδίδεται σε ορισµένο πρόσωπο, µπορεί να 
προταθεί σε οποιαδήποτε στάση της δίκης µε κύρια ή παρεµπίπτουσα αγωγή ή, µε τις 
προτάσεις ή και προφορικά, όταν η υποβολή προτάσεων δεν είναι υποχρεωτική, όπως 
µε τους τρόπους που προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας. Επίσης, κατά το 
άρθρο 463 ΚΠολ∆, όποιος προβάλλει ισχυρισµούς για πλαστότητα εγγράφου είναι 
ταυτόχρονα υποχρεωµένος να προσκοµίσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την 
πλαστότητα και να αναφέρει ονοµαστικά τους µάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά 
µέσα, αλλιώς οι ισχυρισµοί του είναι απαράδεκτοι. 
Το ως άνω άρθρο είναι ενταγµένο στο κεφάλαιο της απόδειξης και παρά τη γενική 
του διατύπωση συνιστά, ενόψει της θέσης του στον ΚΠολ∆, κανόνα της αποδεικτικής 
µόνο διαδικασίας. ∆ηλαδή, προϋποθέτει εκκρεµή δίκη, ενώπιον της οποίας 
προσκοµίστηκε ως αποδεικτικό µέσο ένα έγγραφο, που προσβάλλεται ήδη κατ΄ 
ένσταση ως πλαστό. Εποµένως, ο περιορισµός που τάσσει δεν ανάγεται στο 
ουσιαστικό δικαίωµα της κήρυξης εγγράφου ως πλαστού. Για το λόγο αυτό η 
προβλεπόµενη από την άνω διάταξη υποχρέωση έχει εφαρµογή µόνον όταν ο 
ισχυρισµός της πλαστότητας προβάλλεται κατ΄ ένσταση ή µε παρεµπίπτουσα αγωγή 
και όχι όταν αυτή προτείνεται µε κύρια αυτοτελή αγωγή ή και µε ανακοπή, η οποία 
αποτελεί δικόγραφο αυτοτελούς δίκης, αφού, σύµφωνα µε το άρθρο 585 παρ. 1 
ΚΠολ∆ οι διατάξεις για την άσκηση της αγωγής, την εισαγωγή της για συζήτηση και 
τη συζήτηση στο ακροατήριο εφαρµόζονται και στην ανακοπή (ΑΠ 738/2006, ΑΠ 
1202/2005, ΕφΑθ 1278/2008, ΕφΘεσ 531/2008). 
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- Η ενοχή από την επιταγή είναι αναιτιώδης, µε την έννοια ότι η αιτία, η όποια έδωσε 
αφορµή για την έκδοση της, δεν αποτελεί, κατ΄ αρχήν, προϋπόθεση του κύρους της. 
Όµως, ο οφειλέτης από επιταγή και ειδικά ο εκδότης, µπορεί, όπως και σε κάθε 
περίπτωση αναιτιώδους δικαιοπραξίας, να αποκαλύψει την αιτιώδη σχέση 
(υποκείµενη αιτία), που τον συνδέει µε το λήπτη που ασκεί την απαίτηση από την 
επιταγή, αντιτάσσοντας εναντίον του την ένσταση ότι δεν υπάρχει αιτία για την 
έκδοση της µε την ευρεία έννοια, δηλαδή είτε διότι η αιτία είναι παράνοµη ή ανήθικη, 
είτε διότι αυτή έληξε ή δεν επακολούθησε ή δεν υπήρχε καθόλου αιτία από την αρχή 
κατά την έκδοση της επιταγής, καθώς και το τυχόν ελάττωµα της αιτιώδους σχέσης, 
οπότε, αν αποδειχθεί η ένσταση αυτή, καθίσταται ανενεργός η αξίωση από την 
επιταγή (ΕφΛαρ 194/2009, ΕφΠατρ 276/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 460, 461, 463, 585, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 2011.843 * ∆ΕΕ 2011.822  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1122 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Προσωπικές ενστάσεις. Επιταγή ευκολίας. Χρόνος εµφάνισης 
της επιταγής. Αναγωγή. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1, 12 παρ. 1, 14, 22 και 28 του Ν. 
5960/1933 «περί επιταγής» προκύπτει ότι η ενοχή από την επιταγή είναι αναιτιώδης, 
αφού η αιτία εκδόσεως της δεν αποτελεί στοιχείο αυτής, ο δε κοµιστής, ασκώντας 
αγωγή για πληρωµή, δεν έχει υποχρέωση να επικαλεσθεί και αποδείξει την αιτία 
εκδόσεως της, αλλά ο καλούµενος σε πληρωµή οφειλέτης µπορεί να προβάλει κατά 
του κοµιστή ότι η πληρωµή αυτής οδηγεί σε αδικαιολόγητο πλουτισµό του, διότι ο 
λόγος της εκδόσεως ή οπισθογραφήσεώς της εξέλιπε ή ήταν ανύπαρκτος ή 
ελαττωµατικός και έτσι να ελευθερωθεί. Τους ισχυρισµούς αυτούς, για έλλειψη 
υποκείµενης αιτίας, ο υπογραφέας µπορεί να τους προτείνει τόσο έναντι εκείνου ο 
οποίος αµέσως συνδέεται µαζί του, όσο και κατά των υπολοίπων δικαιούχων από την 
επιταγή. Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 22 του Ν. 5960/1993, για τη δυνατότητα 
αντιτάξεως κατά του τρίτου κοµιστή ενστάσεων, που στηρίζονται στις προσωπικές 
σχέσεις του εκδότη και προηγούµενων κοµιστών, απαιτείται, αφενός µεν γνώση από 
τον κοµιστή της επιταγής του λόγου της ενστάσεως, δηλαδή να γνώριζε το σχετικό 
γεγονός της ανυπαρξίας ή ελαττωµατικότητας της εσωτερικής (βασικής) έννοµης 
σχέσης µεταξύ προηγούµενου κοµιστή και οφειλέτη κατά το χρόνο της κτήσης της, 
αφετέρου δε σκοπός βλάβης του οφειλέτη, δηλαδή να απέκτησε την επιταγή για να 
τον εµποδίσει να αντιτάξει κατ΄ αυτού τον αδικαιολόγητο πλουτισµό του 
προηγούµενου κοµιστή και να επιτευχθεί έτσι η πληρωµή του τίτλου, η οποία χωρίς 
τη µεταβίβαση αυτή δεν θα επιτυγχανόταν (ΑΠ 8/1994 Ελ∆νη 36.347, ΑΠ 1312/1991 
Ελ∆νη 33.1183, ΑΠ 1664/1991 Ελ∆νη 34.336, ΕφΠειρ 1129/2004 ΠειρΝ 2005.53). 
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Τέτοια ένσταση είναι και ο ισχυρισµός ότι η επιταγή είναι «ευκολίας». Το 
περιεχόµενο της ένστασης αυτής είναι ότι ουδεµία έννοµη σχέση υπήρξε µεταξύ του 
εκδότη και του λήπτη της επιταγής, που να δικαιολογεί την έκδοση αυτής, ενώ, κατά 
την πρόθεση αµφοτέρων, η έκδοση αυτής της επιταγής δεν πρόκειται να 
δηµιουργήσει πράγµατι νοµικό δεσµό µεταξύ τους, ο δε σκοπός στον οποίο αυτοί 
απέβλεψαν ήταν η απόκτηση πίστωσης έναντι τρίτων προσώπων (ΑΠ 1672/1988 
Ελ∆νη 31.1415, ΕφΑθ 2623/2006 Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ∆ΣΑ, ΕφΑθ 
5757/2003 Ελ∆νη 45.862, ΕφΑθ 5916/2002 Ελ∆νη 44.833, ΕφΑθ 1324/2000 Ελ∆νη 
41.1392). Προϋπόθεση για να αντιταχθεί η ένσταση αυτή κατά του τρίτου κοµιστή, 
είναι να γνώριζε ο τελευταίος κατά το χρόνο κτήσης της επιταγής ότι πρόκειται περί 
επιταγής ευκολίας και ότι µε την προς αυτόν µεταβίβαση της επιτυγχάνεται η 
είσπραξη της, η οποία διαφορετικά θα ήταν αδύνατη. ∆εν αρκεί δηλαδή η γνώση του 
τρίτου ότι υπάρχει η σχετική ένσταση, αλλά απαιτείται να ενήργησε ο κοµιστής εν 
γνώσει προς βλάβη του οφειλέτη (ΕφΑθ 615/2007). 
- Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 «περί 
επιταγής», η επιταγή που εκδόθηκε και είναι πληρωτέα στην ίδια χώρα εµφανίζεται 
προς πληρωµή εντός προθεσµίας οκτώ ηµερών, ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 55 
του ίδιου νόµου, η εµφάνιση και το διαµαρτυρικό επιταγής µπορούν να γίνουν µόνον 
σε εργάσιµη ηµέρα, εάν δε η τελευταία ηµέρα της τασσόµενης από το νόµο 
προθεσµίας για την εµφάνιση ή για τη σύνταξη του διαµαρτυρικού ή για την ενέργεια 
ισοδύναµης πράξεως είναι ηµέρα νόµιµη εορτάσιµη, η προθεσµία αυτή παρατείνεται 
µέχρι την πρώτη µετά την έκπνευση της προθεσµίας εργάσιµη ηµέρα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 40 του ίδιου νόµου, ο κοµιστής µπορεί να ασκήσει την 
αναγωγή του κατά των οπισθογράφων, του εκδότη και των άλλων υπόχρεων, µόνον 
εάν η επιταγή, εµφανισθείσα εγκαίρως, δεν πληρώθηκε. Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών σαφώς προκύπτει ότι αν η επιταγή δεν εµφανιστεί για πληρωµή 
µέσα στην προβλεπόµενη οκταήµερη προθεσµία, η οποία αρχίζει από την εποµένη 
της εκδόσεως της (ΑΠ 1528/1992) και συµπληρώνεται την όγδοη ηµέρα, εάν αυτή 
είναι εργάσιµη, παρατείνεται δε για την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, αν η 
τελευταία ηµέρα αυτής είναι αργία, ο κοµιστής εκπίπτει από τα δικαιώµατα που 
πηγάζουν από αυτή έναντι όλων των υπόχρεων, περιλαµβανοµένου και του εκδότη.  
- Κατά το άρθρο 44 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 5960/1933 περί επιταγής «πάντες οι εξ 
επιταγής υπόχρεοι ευθύνονται αλληλεγγύως προς τον κοµιστή. Ο κοµιστής δικαιούται 
να εναγάγει πάντα τα πρόσωπα ταύτα ατοµικώς ή οµαδικώς, µη υποχρεούµενος να 
τηρήση την σειράν, καθ΄ ην είναι ούτοι υπόχρεοι. Το αυτό δικαίωµα έχει πας 
υπογραφεύς της επιταγής, ο οποίος επλήρωσεν αυτήν». Με το άρθρο δε 46 του ίδιου 
νόµου ορίζεται ότι «ο πληρώσας την επιταγή δύναται ν΄ απαιτήσει παρά των προς 
αυτόν ευθυνόµενων 1) ολόκληρον το υπ΄ αυτού πληρωθέν ποσόν 2) τους τόκους του 
ειρηµένου ποσού... 3) τα υπ΄ αυτού γενόµενα έξοδα». Περαιτέρω, µε το επόµενο 
άρθρο 47 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι «πας υπόχρεως, κατά του οποίου ασκείται 
αναγωγή ή όστις υπόκειται εις αναγωγήν, δύναται ν΄ απαιτήσει κατά την πληρωµήν 
την προς αυτόν παράδοσιν της επιταγής µετά του διαµαρτυρικού ή της ισοδυνάµου 
βεβαιώσεως και εξωφληµένου λογαριασµού. Πας οπισθογράφος, ο οποίος επλήρωσε 
την επιταγήν, δύναται να διαγράψει την οπισθογράφησίν του, ως και τας των 
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εποµένων οπισθογράφων». Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς συνάγεται ότι ο κάθε 
υπογραφέας της επιταγής και εξ αναγωγής υπόχρεος, ο οποίος πλήρωσε αυτήν στον 
κοµιστή της, δικαιούται να απαιτήσει κατά την πληρωµή της την προς αυτόν 
παράδοση της επιταγής µε εξοφληµένο λογαριασµό και -χωρίς να είναι 
υποχρεωµένος να τηρήσει τη σειρά τους- να εναγάγει ατοµικώς ή οµαδικώς τους 
προγενέστερους αυτού υπόχρεους (οπισθογράφο, εκδότη κ.λπ.), ζητώντας ολόκληρο 
το ποσό που πλήρωσε, µε τους τόκους από την ηµέρα της καταβολής του και τα 
έξοδα. Η πληρωµή του ποσού της επιταγής από τον υπογραφέα αυτής προς τον 
κοµιστή της, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση της ανωτέρω αξιώσεως 
αναγωγής προς απόδοση, η οποία στηρίζεται στην ιδιότητα του πληρώσαντος ως εξ 
επιταγής υπόχρεου και στο γεγονός της πληρωµής της επιταγής. ∆εν αποτελεί δε 
αναγκαία προϋπόθεση, για την έκδοση διαταγής πληρωµής από τον εξ αναγωγής 
κοµιστή σε βάρος των προηγούµενων αυτού οπισθογράφων, η εκ µέρους του 
προσκοµιδή, στο δικαστή που πρόκειται να εκδώσει τη διαταγή πληρωµής, εγγράφων 
που αποδεικνύουν την πληρωµή του ποσού της επιταγής στον επόµενο κοµιστής 
αυτής, ούτε και η διαγραφή της οπισθογράφησης αυτού (επόµενου κοµιστή), καθώς 
και της οπισθογράφησης του ίδιου του αιτούντος την έκδοση της διαταγής πληρωµής, 
καθόσον από την αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 47 του Ν. 5960/1933 προκύπτει 
ότι ο οπισθογράφος που πλήρωσε και εντεύθεν κατέστη νόµιµος κοµιστής της 
επιταγής δεν υποχρεούται, αλλά δύναται να απαιτήσει την παράδοση της επιταγής και 
εξοφληµένο λογαριασµό και να διαγράψει την οπισθογράφησή του, καθώς και αυτές 
των επόµενων αυτού οπισθογράφων. Στη σχετική όµως αίτηση για την έκδοση 
διαταγής πληρωµής, αλλά και στην ίδια τη διαταγή πληρωµής, πρέπει οπωσδήποτε 
για το έγκυρο της έκδοσης της να αναφέρεται ότι ο αιτών την έκδοση της υπογραφέας 
της επιταγής κατέβαλε το ποσό αυτής στον κοµιστή της (ΑΠ 1435/2003, ΕφΠειρ 
793/1999 Ελ∆νη 41. 493). 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 12, 14, 22, 28, 29, 40, 44, 47,  
∆ηµοσίευση: ΕπισκΕ∆ 2011.831, σχολιασµός Κωνσταντίνος Παµπούκης  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 215 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Η παράδοση της τραπεζικής επιταγής γίνεται χάριν καταβολής. Αποτελεί όργανο 
και όχι µέσο πληρωµής, δεν συνιστά καταβολή κατά την έννοια του άρθρου 416 ΑΚ, 
ούτε σε περίπτωση αµφιβολίας θεωρείται δόση ή υπόσχεση αντί καταβολής κατά τα 
άρθρα 419 και 421 ΑΚ. 
- Η παράδοση της τραπεζικής επιταγής, η οποία αποτελεί όργανο και όχι µέσο 
πληρωµής, δεν συνιστά καταβολή κατά την έννοια του άρθρου 416 ΑΚ, ούτε σε 
περίπτωση αµφιβολίας θεωρείται δόση ή υπόσχεση αντί καταβολής κατά τα άρθρα 
419 και 421 ΑΚ, αλλά γίνεται χάριν καταβολής. Ο οφειλέτης µε την έκδοση της 
επιταγής ή την ανάληψη υποχρέωσης από αυτήν υπόσχεται στο δανειστή του (λήπτη) 
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ότι θα εκπληρώσει την αρχική (βασική) του υποχρέωση µε την εκπλήρωση νέας, µε 
τη γένεση δηλαδή της ενοχής από την επιταγή δηµιουργείται µόνο ένας εναλλακτικός 
τρόπος πληρωµής. Έτσι, δεν επέρχεται απόσβεση της αρχικής υποχρέωσης παρά µόνο 
µε την πραγµατική πληρωµή (είσπραξη) της επιταγής, είτε αυτή γίνεται µε µετρητά 
είτε µε πίστωση του λογαριασµού του κοµιστή της. ∆εν αποκλείεται όµως η 
παράδοση της επιταγής να συνιστά υπόσχεση αντί καταβολής, κατά τον ερµηνευτικό 
κανόνα του ανωτέρω άρθρου 421 ΑΚ, όταν εκδηλώνεται σαφής (ρητή ή σιωπηρή) 
περί τούτου βούληση των µερών, οπότε η απόσβεση της απαίτησης του δανειστή 
επέρχεται άµεσα από το µεταγενέστερο χρόνο που τα µέρη συµφώνησαν (επί 
µεταχρονολογηµένης επιταγής). Τη συµφωνία αυτή πρέπει να επικαλείται και να 
αποδεικνύει αυτός που προβάλλει απόσβεση (εξόφληση) της απαίτησης του δανειστή 
µε την έκδοση ή οπισθογράφηση και παράδοση της επιταγής (βλ. ΑΠ 1277/2009, ΑΠ 
883/2000 Ελ∆νη 42.403).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 416, 419, 421,  
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2012.352  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 73 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επιταγή. Αδικοπραξία. Ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕ. Προσωποκράτηση. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 79 του Ν. 5960/1933 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972, 298 και 914 ΑΚ, συνάγεται ότι, 
όποιος εκδίδει τραπεζική επιταγή, αν και γνωρίζει ότι δεν έχει διαθέσιµα κεφάλαια 
στην πληρώτρια Τράπεζα ζηµιώνει τον κοµιστή αυτής από την πληρωµή της, 
υπαιτίως και παρανόµως, δηλαδή κατά παράβαση της πρώτης από τις 
προαναφερθείσες διατάξεις, που χαρακτηρίζει την πράξη αυτή ποινικό αδίκηµα. 
Συνεπώς, δηµιουργείται σε βάρος του αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζηµίωση του 
κοµιστή, καθόσον η διάταξη του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933 όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972 έχει θεσπιστεί, για να προστατεύσει όχι µόνον το 
δηµόσιο, αλλά και το οικονοµικό συµφέρον του δικαιούχου της επιταγής. Είναι δε 
υποχρεωµένος, κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις σε αποζηµίωση του κοµιστή και 
εάν ακόµη η επιταγή είναι µεταχρονολογηµένη, διότι η άνω διάταξη όπως 
προαναφέρθηκε, προστατεύει το ατοµικό συµφέρον του δικαιούχου. Στην περίπτωση 
αυτή µάλιστα, είναι ευρύτερα τα χρονικά όρια, µέσα στα οποία µπορεί, να υπάρξει ως 
ακάλυπτη, αφού η µεταχρονολογηµένη επιταγή είναι ακάλυπτη, όταν εµφανιστεί και 
δεν πληρωθεί, ελλείψει διαθεσίµων κεφαλαίων, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο του 
διαστήµατος, από την ηµέρα της πραγµατικής εκδόσεως, από της οποίας αρχίζει το 
χρονικό τούτο διάστηµα (άρθρο 56 του άνω νόµου) µέχρι την πάροδο της 
προθεσµίας, προς εµφάνιση, υπολογιζοµένη, από την ηµέρα που αναγράφεται στην 
επιταγή, ως χρονολογία εκδόσεως (ΕφΑθ 5661/2003, Ελ∆νη 2004.535). Η αξίωση 
αυτή προς αποζηµίωση, κατά το άρθρο 914 ΑΚ, συρρέει παράλληλα, µε την αξίωση 
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από το νόµο περί επιταγών (άρθρο 40, διότι όπως γίνεται δεκτό, επί συρροής 
αξιώσεων από συµβατική και αδικοπρακτική ευθύνη, οι οποίες τείνουν στον ίδιο 
σκοπό, δηλαδή στην ικανοποίηση της ίδιας παροχής, απόκειται στο δικαιούχο να 
ασκήσει οποιαδήποτε απ’ αυτές προτιµά, η ικανοποίηση όµως της µιας, επιφέρει την 
απόσβεση και της άλλης, εκτός εάν η άλλη, έχει ευρύτερο χρονικό περιεχόµενο, όπως 
σώζεται, για το επιπλέον (ΕφΑθ 5916/2002 Ελ∆νη 2003.833, ΕφΑθ 6286/2002 
Ελ∆νη 2001.202 και εκεί παραποµπές). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 71 του ΑΚ, 
προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των 
οργάνων του, τα οποία αντιπροσωπεύουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65, 
67 και 68 ΑΚ αυτό και εκφράζουν τη βούλησή του, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη 
έλαβε χώρα, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων, που τους είχαν ανατεθεί και 
παράγει υποχρέωση αποζηµιώσεως για τον πράξαντα ή τον παραλείψαντα, οπότε 
ευθύνεται και αυτός σε ολόκληρο µε το νοµικό πρόσωπο. Ειδικότερα, στην ανώνυµη 
εταιρεία και την εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, ο διαχειριστής αυτής δεν έχει µε 
προσωπική υποχρέωση, για τα χρέη της εταιρίας, είναι όµως δυνατή η ευθύνη του 
από αδικοπραξία, κατά τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ. Η αρχή δηλαδή της µη 
ευθύνης του διαχειριστή δεν ισχύει, όταν υπάρχει ευθύνη αυτού από αδικοπραξία, 
κατά τις γενικές αρχές, οπότε θεµελιώνεται και ιδιαίτερη αυτού ευθύνη. Έτσι, επί 
εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, από το διαχειριστή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης 
στο όνοµα και για λογαριασµό της, η υποχρέωση προς αποζηµίωση του κοµιστή της 
επιταγής βαρύνει κατά πρώτο λόγο, τον «εκδίδοντα την επιταγήν» εν γνώσει της 
ανεπάρκειας των διαθεσίµων κεφαλαίων και κατά δεύτερο λόγο, το ίδιο το νοµικό 
πρόσωπο της εταιρείας (ΕφΑθ 5661/2003 ο.π., ΕφΑθ 6286/2000 ο.π.). Εποµένως, 
σύµφωνα µε τις παραπάνω σκέψεις, ορθά το Πρωτοβάθµιο έκρινε την αγωγή νόµιµη, 
ως στηριζόµενη αυτή και στις περί αδικοπραξιών διατάξεις και πρέπει ν’ απορριφθεί 
ως αβάσιµος ο σχετικός λόγος της εφέσεως, που υποστηρίζει τα’ αντίθετα. 
- Η διάταξη του άρθρου 11 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά 
δικαιώµατα κλπ, που κυρώθηκε µε το Ν. 2462/1997 και τέθηκε σε ισχύ στις 5/8/1997 
και συνεπώς κατέστη εσωτερικό δίκαιο, που είναι κατ’ άρθρο 28 παρ.1 του 
Συντάγµατος υπέρτερη του κοινού νόµου και η οποία ορίζει, ότι «Κανείς δεν 
φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της αδυναµίας του να εκπληρώσει συµβατική 
υποχρέωση», περιορίζει από την έναρξη του ως άνω κυρωτικού νόµου την έκταση 
ισχύος της παρ.1 του άρθρου 1047 ΚΠολ∆. Όµως η προσωπική κράτηση, ως µέσον 
αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί από 
αδικοπραξία, κατά τους όρους του άρθρου 1047 παρ.1 ΚΠολ∆ δεν έχει καταργηθεί 
(ΑΠ 60/2001 Ελ∆νη 42.920, ΑΠ 25/2000 Ελ∆νη 41-712, ΑΠ 253 -4/2000 Ελ∆νη 
41.1001) από την ως άνω διάταξη, αφού το άρθρο 11 του ∆ιεθνούς Συµφώνου δεν 
επέφερε την κατάργηση της προσωπικής κράτησης, αλλά περιέστειλε µόνο το πεδίο 
εφαρµογής της. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 68, 71, 298, 914, 
ΚΠολ∆: 1047, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.887 * ∆ΕΕ 2012.940  
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Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 176 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συµπλήρωση ατελούς επιταγής. Λευκή επιταγή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής": "Εάν επιταγή, 
ατελής κατά την έκδοσιν, συνεπληρώθη εναντίον των γενοµένων συµφωνιών, η µη 
τήρησις των συµφωνιών τούτων δύναται να αντιταχθεί κατά του κοµιστού µόνον, εάν 
ούτος απέκτησε την επιταγήν κακή τη πίστει ή εάν κατά την κτήσιν αυτής διέπραξε 
βαρύ πταίσµα". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι η επιταγή µπορεί να τεθεί σε 
κυκλοφορία φέρουσα απλή υπογραφή του εκδότη, µε την πρόθεση να δηµιουργηθεί 
θεληµατικά ατελής επιταγή, η οποία όµως µπορεί να συµπληρωθεί µε βάση τη 
συµφωνία που έγινε µε το λήπτη. Η µη τήρηση της συµφωνίας αυτής για 
συµπλήρωση της λευκής επιταγής δεν αποτελεί πλαστογράφηση αυτής. Τέτοια 
υπάρχει εάν συµπληρωθεί ατελής επιταγή, για την οποία δεν υπάρχει συµφωνία για 
τη συµπλήρωσή της (ΑΠ 738/2006). 
- Το Εφετείο διέλαβε στην απόφαση του ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες σε 
σχέση µε το αν η επίµαχη επιταγή ήταν "λευκή", ως προς όλα τα στοιχεία της, πλην 
της υπογραφής στη θέση του εκδότη, και εάν στη συνέχεια πλαστογραφήθηκε ή όχι, 
ως προς τα ασυµπλήρωτα στοιχεία της, (τόπο, χρόνο εκδόσεως, πρόσωπο σε διαταγή 
του οποίου εκδόθηκε και ιδίως ως προς το ποσό αυτής), από τον αναιρεσίβλητο, 
δηλαδή για ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ειδικότερα: 
α) Ενώ αρχικώς δέχεται ότι, "... ο ανακόπτων (ήδη αναιρεσείων) ... είχε καταθέσει 
στην παραπάνω τράπεζα την από 25-6-2002 υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε 
την οποία δήλωνε ότι είχε απωλέσει στις 19-6-2002 την επιταγή αυτή, η οποία ήταν 
"λευκή" ως προς όλα τα στοιχεία της και έφερε µόνο την υπογραφή στη θέση του 
εκδότη, όπως προέκυπτε από το συνηµµένο στην υπεύθυνη δήλωση του σώµα αυτής 
..." στη συνέχεια, δέχεται ότι "η από 25-6-2002 υπεύθυνη δήλωση του ανακόπτοντα 
περί απώλειας της επιταγής δεν οδηγεί αβίαστα στο συµπέρασµα ότι η δήλωση αυτή 
κατατέθηκε πράγµατι την ίδια ηµεροµηνία (25-6-2002) στην πληρώτρια τράπεζα", 
καθώς και ότι "η µε αριθµό ΧΧΧ "λευκή" επιταγή, εκδόσεως του ανακόπτοντα η 
οποία κατά τους ισχυρισµούς του τελευταίου κατατέθηκε µαζί µε την από 25-6-2002 
υπεύθυνη δήλωση του και προσκοµίζεται σε ακριβές φωτοαντίγραφο από το 
πρωτότυπο, δεν φέρει επίσης οποιαδήποτε ένδειξη ως προς τον ακριβή χρόνο 
κατάθεσης στην πιο πάνω τράπεζα" χωρίς να διευκρινίζει, µε βάση ποιές παραδοχές 
προέκυπτε τυχόν διαφορετικός, από εκείνον που αναφερόταν στην εν λόγω Υπεύθυνη 
∆ήλωση (25-6-2002)], χρόνος καταθέσεως αυτής, στην πληρώτρια τράπεζα, το οποίο 
πρέπει να σηµειωθεί δεν προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση ότι 
αµφισβητήθηκε ειδικά και σε κάθε περίπτωση, ποιός ήταν ο διαφορετικός αυτός 
χρόνος και κυρίως αν η περί απωλείας της επιταγής δήλωση, είχε κατατεθεί σε χρόνο 
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που είχε ήδη δηµιουργηθεί το ως άνω χρέος του Ν. Μ.. Το ζήτηµα αυτό ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, καθόσον, κατά τις παραδοχές της 
εκκαλουµένης, το χρέος των 397.637 ευρώ, στο οποίο ανέρχονταν οι 
προαναφερθείσες πέντε επιταγές, εκδόσεως Ν. Μ. και πελατών του, (που επίσης 
γίνεται δεκτό ότι οπισθογραφήθηκαν από τον ανακόπτοντα -αναιρεσείοντα- και 
παραδόθηκαν στον καθού και ήδη αναιρεσίβλητο) και προς µεγαλύτερη εξασφάλιση 
του ζήτησε και έλαβε, επί πλέον, από τον ανακόπτοντα και ήδη αναιρεσείοντα και την 
επίµαχη επιταγή, δηµιουργήθηκε στα πλαίσια οικονοµικών συναλλαγών (ισόποσου 
δανεισµού) του Ν. Μ. από τον Ι. Ν., που έγινε "τµηµατικά κατά το διάστηµα από 
∆εκεµβρίου 2002 - Φεβρουάριο 2003", (δηλαδή σε χρόνο µεταγενέστερο της 25-6-
2002). β) ∆εν είναι σαφές ποιά ήταν, κατά το Εφετείο, η συναλλακτική σχέση που 
είχε προβάλει ο αναιρεσίβλητος ως συνδέουσα αυτόν και τον αναιρεσείοντα και η 
οποία δικαιολογούσε την εκ µέρους του τελευταίου ανάληψη του ενδίκου χρέους 
(καθιστώντας αβάσιµο τον περί πλαστότητος ισχυρισµό). Τούτο δε, διότι, ενώ δέχεται 
ότι η επίµαχη επιταγή εκδόθηκε από τον αναιρεσείοντα για "επιπρόσθετη 
εξασφάλιση" απαίτησης που ο αναιρεσίβλητος είχε κατά τρίτου προσώπου, ήτοι του 
Ν. Μ. από "δανειοδότηση", προσθέτει ότι ο αναιρεσίβλητος προέβαλε ισχυρισµό, 
σύµφωνα µε τον οποίο το χρέος προέκυψε στα πλαίσια συνεργασίας των τριών αυτών 
προσώπων "για την ίδρυση διαφηµιστικής εταιρείας" Ενόψει τούτων, ο πρώτος λόγος 
του αναιρετηρίου κατά το δεύτερο σκέλος του, ο τρίτος λόγος και ο πέµπτος λόγος 
αυτού κατά το δεύτερο σκέλος του, µε τους οποίους προβάλλεται η αιτίαση ότι, µε 
την προσβαλλόµενη απόφασή του, το Εφετείο παραβίασε εκ πλαγίου µε ανεπαρκή 
και αντιφατική αιτιολογία τις άνω διατάξεις ουσιαστικού δικαίου, και υπέπεσε έτσι 
στην πληµµέλεια του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, είναι βάσιµοι. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.885  
 
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 
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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 
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 
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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 
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 2012.1739 * ΕΕµπ∆ 2012.646  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1051 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Αδικοπραξία. Ευθύνη νοµίµου εκπροσώπου νοµικού 
προσώπου. Προσωποκράτηση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. 
- Η έκδοση ακάλυπτης τραπεζικής επιταγής, δηλαδή επιταγής η οποία κατά την 
εµπρόθεσµη εµφάνισή της στην πληρώτρια τράπεζα δεν πληρώθηκε λόγω έλλειψης 
αντίστοιχων κεφαλαίων του εκδότη, αποτελεί κατά τις διατάξεις του άρθρ. 79 του Ν. 
5960/1933, αξιόποινη πράξη (πληµµέληµα), όταν ο εκδότης ενήργησε από δόλο 
(άρθρ. 26 ΠΚ), που µπορεί να είναι και ενδεχόµενος (άρθρ. 27 ΠΚ), αφού µετά την 
αντικατάσταση του αρχικού άρθρ. 79 του Ν. 5960/1933 µε το άρθρ. 1 του Ν∆ 
1325/1972 δεν αποτελεί πλέον στοιχείο της ποινικής υπόστασης του οικείου 
εγκλήµατος η έκδοση της επιταγής εν γνώσει του ότι δεν υπάρχουν ή δεν θα 
υπάρξουν κατά την εµφάνισή της προς πληρωµή αντίστοιχα κεφάλαια. Έτσι δολίως 
ενεργεί ο εκδότης ακάλυπτης επιταγής όχι µόνο όταν γνωρίζει ότι δεν θα έχει κατά 
την έκδοση ή την πληρωµή της επιταγής αντίστοιχα κεφάλαια, αλλά και όταν 
γνωρίζει ότι ο λογαριασµός του κατά τους χρόνους αυτούς ενδέχεται να είναι χωρίς 
διαθέσιµα κεφάλαια και αποδέχεται το ενδεχόµενο αυτό. Οι διατάξεις του άρθρ. 79 
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του Ν. 5960/1933 έχουν θεσπισθεί για την προστασία τόσο δηµόσιου όσο και του 
ατοµικού συµφέροντος του δικαιούχου της επιταγής (ΑΠ 1536/2000, 571/2010, 
798/2010) και µάλιστα µετά την τροποποίηση και συµπλήρωση του παραπάνω 
άρθρου µε το άρθρ. 4§1 του Ν. 2408/1996 αυτό είναι το κατ' εξοχήν έννοµο 
συµφέρον που προστατεύεται. Συνεπώς η έκδοση ακάλυπτης τραπεζικής επιταγής 
αποτελεί για τον εκδότη της, που ενήργησε δολίως κατά την ανωτέρω έννοια, 
αδικοπραξία που τον υποχρεώνει κατά τα άρθρ. 914 και 932 ΑΚ σε ισόποση κατ' 
αρχήν µε το ποσό της επιταγής αποζηµίωση και εύλογη λόγω ηθικής βλάβης 
χρηµατική ικανοποίηση του νόµιµου κοµιστή της, ο οποίος µάλιστα δεν είναι 
αναγκαίο να είναι αυτός που την εµφάνισε στην πληρώτρια τράπεζα, αλλά µπορεί να 
είναι και προηγούµενος οπισθογράφος που πλήρωσε την επιταγή και έγινε κοµιστής 
µε δικαίωµα αναγωγής, αφού αυτός υφίσταται τελικά τη ζηµία από τη µη πληρωµή 
της επιταγής, είναι δε η ζηµία του απότοκη της παράνοµης συµπεριφοράς του εκδότη 
και τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια µ' αυτή (ΟλΑΠ 29/2007, ΑΠ 495/2010).  
- ∆εν αποκλείει την αδικοπρακτική ευθύνη του εκδότη ακάλυπτης επιταγής το 
γεγονός ότι την υπέγραψε ως νόµιµος εκπρόσωπος εταιρείας, αφού στην περίπτωση 
αυτή ευθύνεται κατά το άρθρ. 71 ΑΚ εις ολόκληρο µε το νοµικό πρόσωπο της 
εταιρείας (ΑΠ 495/2010) και µάλιστα ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας ως 
προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, αφού και στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών 
εταιρειών ο νόµιµος εκπρόσωπός τους ναι µεν δεν ευθύνεται ατοµικά για τα εταιρικά 
χρέη, ευθύνεται όµως κατά τις γενικές διατάξεις για τις αδικοπραξίες του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, εποµένως και για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής. 
Συνακόλουθα για τις εναντίον του απαιτήσεις από την αδικοπρακτική συµπεριφορά 
του µπορεί ως µέσο εκτέλεσης να διαταχθεί κατά το άρθρ. 1047 παρ. 1 ΚΠολ∆ και η 
προσωποκράτησή του, αφού η εξαίρεση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου 
εµποδίζει την προσωποκράτησή του για χρέη που βαρύνουν το νοµικό πρόσωπο της 
εταιρείας (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) και όχι ατοµικά τον ίδιο, έστω και αν αυτός αδικοπράκτησε 
στα πλαίσια των καθηκόντων που του είχαν ανατεθεί (ΑΠ 1720/2010).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 1, 12 παρ. 1, 14, 22 και 28 του Ν. 
5960/1933 "περί επιταγής" προκύπτει ότι η ενοχή από επιταγή είναι µεν αναιτιώδης, 
αφού η αιτία της έκδοσής της δεν αποτελεί στοιχείο του κύρους της και συνεπώς ούτε 
της αγωγής προς πληρωµή της, όµως ο οφειλέτης από επιταγή µπορεί να επικαλεσθεί 
και να αποκαλύψει την εσωτερική (υποκείµενη ή βασική) σχέση που τον συνδέει είτε 
µε τον κοµιστή της επιταγής, εφόσον διατελεί σε προσωπική σχέση µ' αυτόν, είτε µε 
προηγούµενο κοµιστή, εφόσον ο νέος κοµιστής ενήργησε κατά την κτήση της 
επιταγής εν γνώσει του προς βλάβη του οφειλέτη, προβάλλοντας την ένσταση ότι δεν 
υπάρχει αιτία για την έκδοση ή την οπισθογράφηση της επιταγής, είτε διότι αυτή ήταν 
εξ αρχής ανύπαρκτη, παράνοµη, ανήθικη ή ελαττωµατική (λχ. εικονική) είτε διότι 
έληξε ή δεν επακολούθησε, οπότε αν η ένστασή του αποδειχθεί, καθίσταται 
ανενεργός η αξίωση από την επιταγή και ο οφειλέτης ελευθερώνεται, αφού 
διαφορετικά η πληρωµή της επιταγής θα οδηγούσε σε αδικαιολόγητο σε βάρος του 
πλουτισµό του κοµιστή της επιταγής κατά τα άρθρ. 904 επ. ΑΚ (ΑΠ 1312/1991, 
8/1994, 692/2008). Ο οφειλέτης δεν είναι πάντως αναγκαίο για να ελευθερωθεί να 
επικαλεσθεί ρητά τον προκαλούµενο από την πληρωµή της επιταγής αδικαιολόγητο 
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σε βάρος του πλουτισµό του κοµιστή της, αλλά αρκεί να αναφερθεί στα στοιχεία που 
καθιστούν χωρίς νόµιµη αιτία την υποχρέωσή του και συνεπώς αχρεώστητη την 
πληρωµή της επιταγής, ο δε κοµιστής αυτής ενεργεί προς βλάβη του οφειλέτη, όταν 
κατά το χρόνο κτήσης της επιταγής γνώριζε την ανυπαρξία ή την ελαττωµατικότητα 
της αιτίας έκδοσης ή οπισθογράφησής της και την απέκτησε για να τον εµποδίσει να 
αντιτάξει ουσιώδεις ενστάσεις από τις προσωπικές του σχέσεις µε τον προηγούµενο 
κοµιστή της επιταγής και να επιτευχθεί έτσι η πληρωµή της, η οποία χωρίς τη 
µεταβίβασή της δεν θα επιτυγχανόταν (ΑΠ 1128/1994, 298/2010, 662/2010). Η 
αξίωση προς αποζηµίωση για τη ζηµία από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής συρρέει 
µε την αξίωση από την ίδια την επιταγή κατά τα άρθρ. 40 - 47 του Ν. 5960/1933 και 
απόκειται στο δικαιούχο να ασκήσει αυτή που προκρίνει (ΟλΑΠ 23/2007, ΑΠ 495/ 
2010, 571/2010). Ωστόσο οι ενστάσεις από την αιτία έκδοσης ή οπισθογράφησης της 
ακάλυπτης επιταγής µπορούν να προταθούν και ως άµυνα κατά της αγωγής 
αποζηµίωσης µε στόχο να αποκλεισθεί τελικά η ύπαρξη αντίστοιχης ζηµίας του 
κοµιστή της επιταγής, δηλαδή οι ενστάσεις αυτές, µε τις οποίες αµφισβητείται η 
υποχρέωση εξόφλησης της επιταγής, κατατείνουν στην ουσία σε άρνηση της ζηµίας 
του κοµιστή ακάλυπτης επιταγής, όταν αυτός δεν επιδιώκει ευθέως την πληρωµή της 
επιταγής, αλλά την καταβολή ισόποσης αποζηµίωσης µε βάση το αδίκηµα.  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8β του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, µε τον οποίο 
προσάπτεται στο δικαστήριο της ουσίας η πληµµέλεια ότι παρά το νόµο δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, δηλαδή αυτοτελείς ισχυρισµούς των διαδίκων που τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 1225/2004), δεν 
ιδρύεται αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε µεν υπόψη του τον κρίσιµο ισχυρισµό 
του αναιρεσείοντος, όµως τον απέρριψε, ρητά ή και σιωπηρά (ΑΠ 839/ 2010), για 
οποιονδήποτε τυπική ή ουσιαστική αιτία (ΟλΑΠ 12/1991, ΑΠ 1668/2005). Αυτό 
συµβαίνει και όταν το δικαστήριο δέχεται ως αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά 
αντίθετα προς αυτά που συγκροτούν τον κρίσιµο ισχυρισµό (ΟλΑΠ 11/1996).  
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 270§2 εδ.α&β, 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆, 
όπως ισχύουν µετά το Ν. 2915/2001, συνάγεται ότι το δικαστήριο της ουσίας, 
προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για πραγµατικούς ισχυρισµούς των 
διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λάβει 
υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία παραδεκτά προσκόµισαν µε επίκληση 
οι διάδικοι, διαφορετικά υποπίπτει στην πληµµέλεια που ιδρύει το λόγο αναίρεσης 
από τον αριθµό 11γ του άρθρ. 559 ΚΠολ∆. Ειδικότερα ο λόγος αυτός αναίρεσης 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη του υποστατά και αναλόγως 
έγκυρα αποδεικτικά µέσα που παραδεκτά επικαλέσθηκε ο αναιρεσείων και νόµιµα 
προσκόµισε ο ίδιος ή οποιοσδήποτε από τους λοιπούς διαδίκους (ΑΠ 70/2008, 
222/2008) προς άµεση ή έµµεση απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµων γεγονότων ή 
ισχυρισµών, δηλαδή λυσιτελών που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, διαµορφώνοντας το διατακτικό της απόφασης (ΟλΑΠ 42/2002, ΑΠ 953/2005), 
το οποίο θα ήταν διαφορετικό χωρίς τη σχετική παράλειψη (ΑΠ 1874/2008). Κατά 
την έννοια αυτή ο ισχυρισµός για την απόδειξη ή ανταπόδειξη του οποίου έγινε η 
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προσκόµιση και η επίκληση του κρίσιµου αποδεικτικού µέσου, πρέπει να είναι 
νόµιµος και να προτάθηκε παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας, δηλαδή δεν αρκεί ο 
ισχυρισµός να είχε προταθεί παραδεκτά µόνο στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, αλλά θα 
πρέπει να επαναφέρθηκε παραδεκτά (µε λόγο έφεσης ή αναλόγως, κατά το άρθρ. 240 
ΚΠολ∆, µε τις προτάσεις) και στο δεύτερο βαθµό, εφόσον αναιρεσιβαλλόµενη είναι 
απόφαση δευτεροβάθµιου δικαστηρίου. Για την ίδρυση πάντως του παραπάνω λόγου 
αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας επικληθέντων και προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, τα 
οποία όφειλε αυτό να λάβει υπόψη του. Ωστόσο στην προσβαλλόµενη απόφαση δεν 
είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση κάθε αποδεικτικού 
µέσου, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της απόφασης ότι 
συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι 
διάδικοι, έστω και αν στην απόφαση έχει γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ορισµένα µόνο 
από τα αποδεικτικά µέσα, επειδή θεωρήθηκαν µεγαλύτερης σηµασίας κατά την 
ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου (ΑΠ 22/2005, 798/2010). Για την πληρότητα όµως 
του ίδιου λόγου αναίρεσης πρέπει στο αναιρετήριο να καθορίζεται το αποδεικτικό 
µέσο που δεν λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, µολονότι ήταν 
παραδεκτό και νόµιµο και να εκτίθεται ότι έγινε επίκληση και παραδεκτή προσαγωγή 
του στο δικαστήριο της ουσίας προς απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµου, κατά τα 
προεκτεθέντα, ισχυρισµού, ο οποίος πρέπει επίσης να εξειδικεύεται στο αναιρετήριο 
µε παράλληλη αναφορά ότι υπήρξε παραδεκτή επίκλησή του στο δικαστήριο της 
ουσίας (ΑΠ 567/1996). Εξ άλλου στοιχεία απαραίτητα για τη θεµελίωση της αγωγής 
αποζηµίωσης ή και χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από το αδίκηµα 
της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, προκειµένου αυτή να είναι κατά το άρθρ. 216§1 
ΚΠολ∆ ορισµένη, είναι α) η έκδοση έγκυρης επιταγής από τον εναγόµενο, β) η 
εµπρόθεσµη, µέσα σε οκτώ ηµέρες από τη χρονολογία της έκδοσης της επιταγής, 
εµφάνισή της προς πληρωµή, γ) η µη πληρωµή της επιταγής κατά την εµφάνισή της 
λόγω έλλειψης στην πληρώτρια τράπεζα αντίστοιχων µε το ποσό της επιταγής 
κεφαλαίων στο λογαριασµό του εκδότη της, είτε εξ αρχής κατά το χρόνο της έκδοσής 
της είτε µεταγενέστερα και µέχρι την εµφάνισή της προς πληρωµής, δ) η απότοκη της 
µη πληρωµής ζηµία του νόµιµου κοµιστή της επιταγής (ενάγοντος) και ε) ο δόλος 
έκδοσης ακάλυπτης επιταγής (ΑΠ 798/2010). Συνεπώς ο ισχυρισµός του εναγοµένου 
ότι η υπογραφή στη θέση του εκδότη της επιταγής δεν είναι δική του, αποτελεί απλό 
αρνητικό ισχυρισµό και δεν έχει αυτοτέλεια, ώστε η παράλειψη του δικαστηρίου της 
ουσίας να απαντήσει ειδικά στον ισχυρισµό αυτό να συνιστά πληµµέλεια από τον 
αριθµό 8β του άρθρ. 559 ΚΠολ∆. Αποδεικτικά όµως µέσα που σε συνάρτηση µε τον 
αρνητικό αυτό ισχυρισµό παραδεκτά προσκόµισε στο δικαστήριο της ουσίας ο 
εναγόµενος προκειµένου ανταποδεικτικά να ανατρέψει το βασικό αγωγικό ισχυρισµό 
ότι αυτός είναι ο εκδότης της ακάλυπτης επιταγής, είναι υποχρεωµένο να λάβει 
υπόψη και να αξιολογήσει το δικαστήριο της ουσίας, διαφορετικά υποπίπτει στην 
πληµµέλεια από τον αριθµό 11γ του άρθρ. 559 ΚΠολ∆. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 1047 παρ. 1εδ.α ΚΠολ∆, προσωπική κράτηση 
διατάσσεται, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόµος, και κατά εµπόρων 
για εµπορικές απαιτήσεις, µπορεί δε να διαταχθεί και για απαιτήσεις από 
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αδικοπραξίες. Εξ άλλου µε το Ν. 2462/1997 κυρώθηκε το "∆ιεθνές Σύµφωνο για τα 
Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα", που καταρτίσθηκε µεταξύ των κρατών-µελών 
του Ο.Η.Ε στη Νέα Υόρκη στις 16.12.1966 και έκτοτε έχει κατά το άρθρ. 28§1 του 
Συντάγµατος υπερνοµοθετική ισχύ. Με το άρθρ. 11 του Συµφώνου αυτού ορίζεται ότι 
"κανείς δεν φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της αδυναµίας του να εκπληρώσει 
συµβατική υποχρέωση". Έτσι από την ίδια τη διατύπωση της διάταξης αυτής 
προκύπτει λεκτικά και νοηµατικά ότι δεν υπήρξε επιθυµία των συντακτών του 
Συµφώνου να καταργήσουν ολοσχερώς την προσωπική κράτηση, αλλά µόνο να 
ορίσουν ως εξαίρεση, ειδικά για τις απαιτήσεις από σύµβαση, ότι ο οφειλέτης δεν 
επιτρέπεται να προσωποκρατηθεί όταν η µη πληρωµή των χρεών του οφείλεται 
αποκλειστικά σε οικονοµική αδυναµία του. Συνεπώς το µεν άρθρ. 1047§1 ΚΠολ∆ 
εξακολουθεί να προβλέπει την προσωπική κράτηση ως µέσο αναγκαστικής εκτέλεσης 
κατά εµπόρων για εµπορικές απαιτήσεις, το δε άρθρ. 11 του ως άνω Συµφώνου 
εισάγει δικαιοκωλυτικό κανόνα που αποκλείει γενικότερα την απαγγελία προσωπικής 
κράτησης για υποχρεώσεις από σύµβαση, εποµένως και κατά εµπόρων για εµπορικές 
απαιτήσεις, όταν η µη πληρωµή οφείλεται αποκλειστικά σε αντίστοιχη οικονοµική 
αδυναµία, ενώ σε κάθε περίπτωση διατηρείται ανέπαφη η δυνατότητα απαγγελίας 
προσωπικής κράτησης για απαιτήσεις από αδικοπραξία (ΟλΑΠ 23/ 2005, ΑΠ 
889/2010, 33/2011, 272/2011). Επανάληψη της ρύθµισης του άρθρ. 11 του Συµφώνου 
για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα αποτελεί η διάταξη του άρθρ. 1 του 
Τέταρτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της από 4.11.1950 Ευρωπαϊκής Σύµβασης 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), που ορίζει, ως εξαίρεση και πάλι από τον 
κανόνα του επιτρεπτού της προσωπικής κράτησης, ότι κανείς δεν φυλακίζεται λόγω 
της αδυναµίας του να εκπληρώσει συµβατική υποχρέωσή του, ενώ η στέρηση της 
προσωπικής ελευθερίας ως µέτρο για την είσπραξη γενικώς απαιτήσεων προβλέπεται 
και από την ίδια την ΕΣ∆Α, που κυρώθηκε αρχικά µε το ν. 2329/1953 και εκ νέου µε 
το Ν∆ 53/1974, µε το άρθρ. 5 παρ. 1περ.β της οποίας ορίζεται σχετικά ότι επιτρέπεται 
κατ' εξαίρεση η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, µεταξύ άλλων περιπτώσεων, 
και όταν το πρόσωπο υποβλήθηκε σε κανονική σύλληψη και κράτηση "εις εγγύησιν 
εκτελέσεως υποχρεώσεως οριζοµένης υπό του νόµου". Η δυνατότητα απαγγελίας 
προσωπικής κράτησης στις παραπάνω περιπτώσεις δεν προσκρούει στις επιταγές των 
άρθρ. 2 παρ. 1, 5 παρ. 1-4, 7 παρ. 2 και 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, εφόσον η 
επερχόµενη µ' αυτή στέρηση της προσωπικής ελευθερίας προβλέπεται µε νόµο και 
δεν έρχεται εξ ορισµού σε αντίθεση οπωσδήποτε µε την αρχή της αναλογικότητας 
(ΑΠ 495/2010). Ειδικότερα ναι µεν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας αποτελούν 
ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου (άρθρ. 2 παρ. 1 Συντ.), πυρήνας 
της οποίας είναι η απαραβίαστη κατά το άρθρ. 5 παρ. 3 του Συντάγµατος προσωπική 
ελευθερία, όµως, όπως ρητά περαιτέρω ορίζεται στην ίδια συνταγµατική παράγραφο, 
επιτρέπεται µε νόµο και αυτή η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας (ΟλΑΠ 1/2009), 
εφόσον βέβαια η στέρησή της είναι αναγκαία για την προάσπιση του δηµόσιου 
συµφέροντος, όπως ερµηνευτικά θα πρέπει να γίνει δεκτό. Αυτό ασφαλώς ισχύει για 
την προσωπική κράτηση, η οποία ως µέσο εκτέλεσης για την ικανοποίηση ιδιωτικών 
απαιτήσεων συµβάλλει στη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης µε την εµπέδωση 
αισθήµατος δικαίου, υπό την επιφύλαξη πάντως ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση θα 



 

[35] 
 

διασφαλίζεται παράλληλα και η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, µε την έννοια 
ότι θα πρέπει να σταθµίζονται από το δικαστήριο οι συνθήκες της κάθε ατοµικής 
περίπτωσης σε σχέση µε το σκοπό που εξυπηρετεί το µέτρο της προσωπικής 
κράτησης και να λαµβάνεται έτσι το µέτρο αυτό µόνο όταν τελεί σε εύλογη σχέση µε 
τον επιδιωκόµενο σκοπό και είναι όχι απλώς πρόσφορο, αλλά απόλυτα αναγκαίο για 
την ικανοποίηση της σχετικής απαίτησης, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια να µην 
υπολείπεται της βλάβης που θα προκαλέσει (πρβλ. τη µειοψηφία στην υπ' αριθ. 
1/2010 απόφαση του ΑΕ∆). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 71, 904 επ., 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 1047,  
ΠΚ: 26, 27, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 12, 14, 22, 28, 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 90 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Μεταχρονολογηµένη επιταγή. Ευθύνη 
εκπροσώπου νοµικού προσώπου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, κατά την οποία όποιος ζηµιώνει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, προκύπτει ότι µεταξύ των 
προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης είναι ο παράνοµος χαρακτήρας της 
πράξεως και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος και της ζηµίας. 
Παράνοµη είναι και η έκδοση ακάλυπτης επιταγής σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1 
του Ν. 5960/1933, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.1325/1972, κατά το 
οποίο τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες σε αυτό ποινές εκείνος που εκδίδει επιταγή 
χωρίς να έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια Τράπεζα κατά το 
χρόνο της έκδοσης ή της πληρωµής της επιταγής. Από την ποινική αυτή διάταξη, που 
θεσπίστηκε για την προστασία όχι µόνο του δηµοσίου, αλλά και του ιδιωτικού 
συµφέροντος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 επ. ΑΚ, 
προκύπτει ότι εκείνος που εκδίδει ακάλυπτη επιταγή, ζηµιώνοντας έτσι παράνοµα και 
υπαίτια άλλον, υποχρεούται να τον αποζηµιώσει. Η αξίωση προς αποζηµίωση από το 
άρθρο 914 επ. ΑΚ συρρέει µε την αξίωση από την επιταγή από τα άρθρα 40 - 47 του 
Ν. 5960/1933 και απόκειται στον δικαιούχο να ασκήσει αυτήν που προκρίνει (ΟλΑΠ 
23/2007). Για τη θεµελίωση αυτή της αγωγής από αδικοπραξία αρκεί ο ενάγων να 
επικαλεσθεί ότι ο εκδότης - εναγόµενος εξέδωσε την επιταγή αυτή δόλια, δηλαδή ενώ 
γνώριζε ότι δεν είχε αντίστοιχα µε την αξία της διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια 
Τράπεζα κατά τον χρόνο εκδόσεως και πληρωµής και ότι η επιταγή αυτή 
εµφανίσθηκε εµπροθέσµως εντός προθεσµίας οκτώ ηµερών.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 28, 29 εδ. α' και δ' και 79 του 
Ν. 5960/1933 προκύπτει ότι η επιταγή που φέρει µεταχρονολογηµένη ηµεροµηνία 
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εκδόσεως µπορεί να εµφανισθεί για πληρωµή οποτεδήποτε, µέσα στο χρονικό 
διάστηµα που αρχίζει από την εποµένη της ηµέρας, κατά την οποία πράγµατι εξεδόθη 
και λήγει την τελευταία ηµέρα του οκταηµέρου, το οποίο αρχίζει από την εποµένη 
της ηµέρας που σηµειώνεται επ’ αυτής ως χρονολογία εκδόσεώς της (ΑΠ 213/2003). 
∆ηλαδή, στην περίπτωση αυτή είναι ευρύτερα τα χρονικά όρια µέσα στα οποία η 
επιταγή µπορεί να υπάρξει ως ακάλυπτη, ενώ έχει τη µεταχείριση της “επιταγής 
ενόψει”.  
- Από το άρθρο 71 του ΑΚ προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για τις 
πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που κατά τα άρθρα 65, 67 και 68 ΑΚ το 
αντιπροσωπεύουν και εκφράζουν τη βούλησή του, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη 
έλαβε χώρα κατά την ενάσκηση 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 προς 
αποζηµιώσεως, ευθύνεται και αυτός εις ολόκληρο µε το νοµικό πρόσωπο (ΑΠ 
263/2008, ΑΠ 29/2006, ΑΠ 218/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 68, 71, 281, 297, 298, 300, 914,  
ΚΠολ∆: 1047, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 2, 28, 29, 40 - 47, 79,  
Νόµοι: 3994/2011, 62, 72,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο ∆ωδεκανήσου 
Αριθµός απόφασης: 101 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Προσωπικές ενστάσεις κατά του κοµιστή. Η ενοχή από 
τραπεζική επιταγή είναι αναιτιώδης. Προσωπική κράτηση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 5960/1933, τα εξ επιταγής εναγόµενα 
πρόσωπα δεν µπορούν να αντιτάξουν κατά τον κοµιστή ενστάσεις που στηρίζονται σε 
προσωπικές τους σχέσεις µε τον εκδότη ή τους προηγούµενους κοµιστές, εκτός αν ο 
κοµιστής κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει και προς βλάβη του 
οφειλέτη. Από τη διάταξη αυτή, που εκφράζει το αναιτιώδες της ενοχής από επιταγή, 
συνάγεται ότι προϋπόθεση προβολής από τον κοµιστή ή προηγούµενο οπισθογράφο 
ενστάσεις, η οποία στηρίζεται σε προσωπικές του σχέσεις µε τον εκδότη ή 
προηγούµενους οπισθογράφους, όπως είναι και η ένσταση ότι ουδεµία έννοµη σχέση 
υπήρξε µεταξύ εκδότη και λήπτη της τραπεζικής επιταγής που να δικαιολογεί την 
έκδοση αυτής (επιταγή «ευκολίας») βλ. ΕφΑθ 5757/2003 Ελ∆νη 45.862, ΕφΑθ 
1324/2000 Ελ∆νη 41.1392) είναι να γνωρίζει ο κοµιστής κατά το χρόνο κτήσης της 
επιταγής, την ύπαρξη των ενστάσεων και ότι µε την µεταβίβαση σε αυτόν του τίτλου 
επιτυγχάνεται η είσπραξη του, η οποία διαφορετικά θα ήταν αδύνατη (ΑΠ 8/1994, 
ΑΠ 623/1994 Ελ∆νη 36 σελ 347, 348 αντίστοιχα ΑΠ 1664/1991 Ελ∆νη 34.336, 
ΕφΑθ 1998/1999 και 446/1999 Ελ∆νη 40 σελ 397 και 1137 αντίστοιχα). Η κακή 
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πίστη του κοµιστή πρέπει να υπάρχει κατά την οπισθογράφηση της επιταγής και 
ουδεµία ασκεί επίδραση µεταγενέστερη γνώση του. Τα περιστατικά της κακής πίστης 
του κοµιστή και η δι’ οπισθογραφήσεως αποδοχή εκ µέρους αυτού της µεταβιβάσεως 
της επιταγής προς βλάβη του πληρωτή, πρέπει να εκτίθεται στο δικόγραφο της 
ανακοπής ή την ένσταση κατά τρόπο σαφή και ορισµένο και να αποδεικνύεται εκ 
µέρους του προτείνοντος τις ενστάσεις, διότι η καλή πίστη τεκµαίρεται πάντοτε στις 
συναλλαγές, διαφορετικά οι προβαλλόµενες ενστάσεις είναι αόριστες (βλ. 
Αναστασιάδη Πιστωτ. τίτλοι παρ. 26, Εφ∆ωδ 69/2007 ∆ωδΝοµ 12. 553, ΕφΑθ 
446/1999 οπ).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 10, 22 και 28 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής 
προκύπτει ότι η ενοχή από τραπεζική επιταγή είναι αναιτιώδης. Συνεπώς ο κοµιστής 
της όταν στρέφεται κατά κάποιου υπογραφέα που ευθύνεται έναντι του, δεν είναι 
υποχρεωµένος να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι υπάρχει κάποια νόµιµη αιτία για 
την ανάληψη υποχρέωσης από την επιταγή, αλλά στον καθ΄ ού στρέφεται απόκειται 
να επικαλεσθεί κατά τις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισµού, και να αποδείξει ότι 
λείπει υποκείµενη αιτία ή ότι εκείνη που υπάρχει είναι ελαττωµατική, και µε τον 
τρόπο αυτό να ελευθερωθεί. Μάλιστα για την προβολή της έλλειψης υποκείµενης 
αιτίας, δεν αρκεί ο ισχυρισµός του υπογραφέα, ότι χωρίς αιτία υπέγραψε την επιταγή, 
αλλά χρειάζεται να προσδιορίζεται και σε περίπτωση αµφισβήτησης να 
αποδεικνύεται, ότι ο υπογραφέας αναδέχθηκε την υποχρέωση από το τίτλο της 
επιταγής για κάποια ορισµένη και ότι αυτή είναι ανύπαρκτη (ΑΠ 1512/2006 Ελ∆νη 
47.1650).  
 - Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ 12 του Ν. 3994/2011, όπου δηµοσιεύθηκε και ισχύει 
από 25.7.2011 (ΦΕΚ Α΄165/25-7-2011), η παράγραφος 2 του τροποποιηθέντος 
άρθρου 1047 του ΚΠολ∆ εφαρµόζεται άµεσα και επί αγωγών που κατά τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού εκκρεµούν στα δικαστήρια της χώρας. Εποµένως, δεν 
µπορεί να εφαρµοσθεί εν προκειµένω η γενική διάταξη του άρθρου 535 παρ 2 
ΚΠολ∆, κατά την οποία το δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο εφαρµόζει το νόµο που ίσχυε 
όταν δηµοσιεύθηκε η πρωτόδικη απόφαση, αλλά εφαρµοστέα είναι η διάταξη αυτή 
του άρθρου 1047 παρ. 2 ΚΠολ∆. Κατά τη διάταξη αυτή, «δεν διατάσσεται 
προσωπική κράτηση για απαίτηση µικρότερη των 30.000 ευρώ». Εξ’ άλλου αν η 
αγωγή, η οποία ήταν νόµω αβάσιµη, αόριστη ή απαράδεκτη έγινε, πρωτοδίκως δεκτή 
κατ’ ουσίαν (εν όλω η εν µέρει), το δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο µπορεί και χωρίς την 
υποβολή ειδικού παραπόνου να εξετάσει αυτεπαγγέλτως τις άνω ελλείψεις ως ένεκα 
αυτών να την απορρίψει, αρκεί να ζητεί την απόρριψη της ο εναγόµενος και να µην 
εκδοθεί επιβλαβέστερη γι’ αυτόν απόφαση, χωρίς έφεση ή αντέφεση του ενάγοντος 
(Β. Βαθρακοκοίλη: Ερµηνευτική - Νοµολογιακή Ανάλυση ΚΠολ∆ κατ’ άρθρο, τόµος 
Η’ Συµπληρωµατικός, έκδοση 2006 σελίδα 555 αριθµός 4 στο άρθρο 535, Σαµ. 
Σαµουήλ: η έφεση κατά τον ΚΠολ∆, εκδ. Ε, σελ. 185 επ. βλ. σχ. ΑΠ 159/2010, ΑΠ 
706/2002, ΑΠ 731/1991).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 1047, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 10, 22, 28, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αξιόγραφα - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1847 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Ειδική εκκαθάριση. Άφεση χρέους. Συµβιβασµός. 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Προσωποκράτηση. 
- Από την διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, κατά την οποία «όποιος ζηµιώνει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει» , προκύπτει ότι µεταξύ 
των προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης είναι ο παράνοµος χαρακτήρας της 
πράξεως και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος και της ζηµίας. 
Παράνοµη είναι και η έκδοση ακαλύπτου επιταγής, συµφώνως προς το άρθρο 79 παρ. 
1 του Ν. 5960/1933, όπως έχει αντικατασταθεί δια του άρθρου 1 του Ν. 1325/1972, 
κατά το οποίο τιµωρείται, δια των προβλεποµένων σ' αυτό ποινών, ο εκδίδων επιταγή 
χωρίς έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά τον χρόνο 
της εκδόσεως ή της πληρωµής της επιταγής. Από την ποινική αυτή διάταξη, η οποία 
θεσπίσθηκε προς προστασία όχι µόνον του δηµοσίου αλλά και του ιδιωτικού 
συµφέροντος, εν συνδυασµώ προς τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 και 
εποµ. ΑΚ, προκύπτει ότι εκείνος ο οποίος εκδίδει ακάλυπτη επιταγή και ούτω 
ζηµιώνει παρανόµως και υπαιτίως τον (τελευταίο ή εξ αναγωγής) κοµιστή 
της,υποχρεούται ν΄ αποζηµιώσει τούτον (ΟλΑΠ 29/2007 ΕΕµπ∆ 2008.323, ΟλΑΠ 23 
/2007 ΝοΒ 2007.1852 , ΟλΑΠ 25/2007 & 24/2007). Εξ ετέρου, κατά τους ορισµούς 
του άρθρου 71 εδάφ. α΄ ΑΚ., το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται εκ των πράξεων ή των 
παραλείψεων των οργάνων τα οποία αντιπροσωπεύουν αυτό κατά τα άρθρα 67 και 68 
ΑΚ και εκφράζουν την βούλησή του, εφ΄ όσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την 
ενάσκηση των ανατεθειµένων καθηκόντων τους και παράγει υποχρέωση 
αποζηµιώσεως. Στην περίπτωση δε που η πράξη ή παράλειψη ενέχει υπαιτιότητα του 
αρµοδίου οργάνου και παράγει υποχρέωση αποζηµιώσεως, συνευθύνεται, κατά το 
εδάφ.β' του ιδίου άρθρου (ΑΚ 71), και το (πράξαν ή παραλείψαν) υπαίτιο όργανο εις 
ολόκληρον µετά του νοµικού προσώπου υπό την έννοια των άρθρων 481 και 926 ΑΚ. 
Ειδικώτερον, επί ανωνύµου εταιρείας, ο διοικών αυτήν δεν έχει µεν ιδίαν υποχρέωση 
εκ των χρεών της είναι όµως δυνατή η ευθύνη του προσωπικώς εξ αδικοπραξίας. 
∆ηλαδή, η αρχή της µη ευθύνης του διοικούντος την ανώνυµη εταιρεία κάµπτεται και 
δεν ισχύει όταν υπάρχει πταίσµα αυτού (δόλος ή αµέλεια) εκ της αδικοπραξίας οπότε 
θεµελιούται ατοµική ευθύνη του κατ΄ άρθρον 914 ΑΚ. Έπεται, εκ τούτων, ότι επί 
εκδόσεως ακαλύπτου επιταγής από ανώνυµη εταιρεία, ο νόµιµος εκπρόσωπος ο 
οποίος επ΄ ονόµατι και για λογαριασµό της εξέδωσε την επιταγή δολίως, ήτοι, εν 
γνώσει της ελλείψεως αντικρίσµατος, κατά τον χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωµής 
της, είναι ποινικώς υπεύθυνος υπό τους όρους του άρθρου 76 Ν. 5960/1933 και άρα 
αυτοτελώς υπόχρεως προς αποζηµίωση του κοµιστού της επιταγής ενεχόµενος εις 
ολόκληρον µετά του νοµικού προσώπου της εταιρείας (ΑΠ 157/2010 & ΑΠ 
840/2009, ΑΠ 263/2008 ΕφΑ∆ 2009.72 , ΑΠ 838/2002 ΝοΒ 2003. 43 ). 
- Κατ΄ άρθρον 44 παρ. 1 του Ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί δια των άρθρων 7 
παρ.1 Ν. 2359/1995, 2 παρ. 6 Ν. 2302/1995 και 4 παρ.1 Ν.2556/1997, συµφωνίες 
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πιστωτών και επιχειρήσεως, περιλαµβανοµένης σε µία από τις περιπτώσεις α, β, γ ή δ 
της παρ. 1 του άρθρου 5 Ν. 1386/1983, οι οποίες ρυθµίζουν ή περιορίζουν χρέη 
αυτής, δεσµεύουν και τους µη συµβεβληµένους πιστωτές..., εφ΄ όσον : α) οι 
συµβεβληµένοι πιστωτές εκπροσωπούν το 60% του συνόλου των απαιτήσεων, στο 
οποίο πρέπει να περιλαµβάνεται και το 40 % των τυχόν εµπραγµάτως 
ασφαλισµένων..., β) συναινούν γραπτώς εταίροι ή µέτοχοι στους οποίους ανήκει κατά 
πλειοψηφία το καταβεβληµένο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο της επιχειρήσεως, γ) 
επικυρωθούν από το Εφετείο της έδρας της επιχειρήσεως δι΄ αποφάσεως εκδιδοµένης 
κατά την διαδικασία της Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας, κατόπιν αιτήσεως της επιχειρήσεως 
ή ενός τουλάχιστον από τους συµβεβληµένους πιστωτές. Συναφώς, τα αποτελέσµατα 
της δεσµεύσεως των πιστωτών της επιχειρήσεως, της οποίας τα χρέη περιορίσθηκαν ή 
ρυθµίσθηκαν επί τη βάσει του άρθρου 44 Ν. 1892/1990, είναι, αναλόγως προς την 
περίπτωση, τα εξής. Εάν πρόκειται περί περιορισµού εκάστης εκ των απαιτήσεων, 
επέρχεται οριστική απώλειά της κατά το υπόλοιπον, συνέπεια η οποία έχει αναγκαίο 
επεκτατικό αποτέλεσµα επί των εµπραγµάτων και ενοχικών ασφαλειών οι οποίες 
διατηρούνται δια ρητής διατάξεως ως προς την απαίτηση, όπως αυτή περιορίσθηκε 
κατά την συµφωνία. Εάν πρόκειται περί (ή και περί) ρυθµίσεως εκάστης εκ των 
απαιτήσεων λ.χ δια θέσεως προθεσµίας, ορισµού δόσεων, ελάσσονος επιτοκίου, η 
δέσµευση αφορά και την ρύθµιση αυτή (ΕφΑθ 5541/2004 ΕπισκΕ∆ 2006.108). Επί 
τούτοις, µοναδικός όρος προς δέσµευση των µη συµβληθέντων από την συναπτοµένη, 
υπό την συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων, συµφωνία τάσσεται υπό του νόµου η 
επικύρωση αυτής δι΄ αποφάσεως του Εφετείου. Μεταξύ δε των δεσµευοµένων από 
την συναφθείσα κατά τα προεκτεθέντα συµφωνία είναι και µη συµβληθέντες σ΄ αυτήν 
πιστωτές οι οποίοι έχουν κατά της επιχειρήσεως απαίτηση αποζηµιώσεως εξ 
αδικοπραξίας. Η τοιαύτη συµφωνία, όπως προκύπτει σαφώς από την διάταξη του 
άρθρου 44 Ν. 1892/1990 , αποτελεί ενοχική σύµβαση εν όψει του ότι δηµιουργούνται 
δι΄ αυτής ενοχικές υποχρεώσεις και µάλιστα µορφή συµβιβασµού, κατά την έννοια 
του άρθρου 871 ΑΚ, από τον οποίο διαφέρει ως προς τον κύκλο των δεσµευοµένων 
προσώπων, αφού δεσµεύει µετά την δικαστική επικύρωσή της, εν αντιθέσει προς τον 
συµβιβασµό του άρθρου 871 ΑΚ, και τους µη συµβληθέντες πιστωτές (ΑΠ 907/2008 
∆ΕΕ 2008.1382). 
- Κατ΄ άρθρον 484 ΑΚ, η άφεση χρέους ως προς έναν εκ των συνοφειλετών ισχύει 
και για τους λοιπούς, µόνον εφ΄ όσον συνεφωνήθη µε τοιούτον σκοπό, το ίδιο δε 
ισχύει και για την παροχή προθεσµίας σε έναν εξ αυτών (συνοφειλετών). 
- Κατά δε το άρθρον 871 ΑΚ δια της συµβάσεως του συµβιβασµού οι συµβαλλόµενοι 
διαλύουν δι΄ αµοιβαίων υποχωρήσεων έριδα (φιλονικία) αυτών ή αβεβαιότητα περί 
τίνος εννόµου σχέσεως. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο συµβιβασµός τον 
οποίο συνάπτει ο δανειστής µεθ΄ ενός εκ των εις ολόκληρον συνοφειλετών, έχει, κατ΄ 
αρχήν, υποκειµενική ενέργεια, δηλαδή, ισχύει µεταξύ των συµβληθέντων και δεν 
επεκτείνεται σε άλλον (µη συµβληθέντα) συνοφειλέτη, εκτός εάν συνεφωνήθη να 
ισχύει και για τον άλλον αυτόν συνοφειλέτη. Εκ των ανωτέρω ακολουθεί ότι ο 
δανειστής δύναται, αγνοών τον συµβιβασµό τον οποίο συνήψε µεθ΄ ενός 
συνοφειλέτου, να επιδιώξει το όλον της απαιτήσεώς του από τον άλλον συνοφειλέτη. 
Ο δε άλλος (µη συµβληθείς) συνοφειλέτης οφείλει, προς απόκρουση της αξιώσεως 
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ταύτης του δανειστού, να επικαλεσθεί κατ΄ ένσταση και ν΄ αποδείξει έγκυρη αντίθετη 
συµφωνία µεταξύ των συµβληθέντων στον συµβιβασµό, δηλαδή ότι ο συναφθείς 
συµβιβασµός έχει αντικειµενική ενέργεια και ότι αυτός ισχύει και για τον άλλον 
συνοφειλέτη (ΑΠ 150/2007, ο.α ΑΠ 907/2008). 
- Η απαγόρευση της ασκήσεως δικαιώµατος την οποία ορίζει το άρθρο 281 ΑΚ υπό 
τους προβλεποµένους σ΄ αυτό όρους είναι παραδεκτή µόνον περί δικαιώµατος το 
οποίο απορρέει από διατάξεις ουσιαστικού νόµου και όχι από διατάξεις δικονοµικές 
αφού το άρθρο 281 ΑΚ, όπως προκύπτει από το πνεύµα και τον σκοπό του, ρυθµίζει 
την άσκηση δικαιωµάτων τα οποία απορρέουν από ουσιαστικούς νόµους και όχι από 
δικονοµικούς (ΑΠ 1003/2008, ΕφΛαρ 340/2010 Αρχ. Νλγίας 2001.55). Συνεπώς, το 
Πρωτοδικείο δεν έσφαλε και απέρριψε τον ισχυρισµό του εναγοµένου ο οποίος, κατ΄ 
εκτίµηση, νυν επαναφέρεται και δια του οποίου προβάλλεται ότι η άσκηση της 
αγωγής ενέχει κατάχρηση δικονοµικού δικαιώµατος, ο δε ενάντιος και τελευταίος 
λόγος της εφέσεώς του είναι απορριπτέος ως αβάσιµος. Κατόπιν τούτων, η από 4-6-
2009 έφεση πρέπει ν΄ απορριφθεί και να καταδικασθεί ο εκκαλών (εναγόµενος), λόγω 
της ήττης του, στα δικαστικά έξοδα της εφεσιβλήτου (ενάγουσας), του παρόντος 
βαθµού δικαιοδοσίας (ΚΠολ∆ 176,183, 191 παρ.2). 
- Κατά την παρ.1 εδάφιον πρώτον του άρθρου 1047 Κ.Πολ.∆ , - όπως αντικατεστάθη 
δια του άρθρου 62 του Ν. 3994/2001 (ΦΕΚ Α'25-7-2011 ) και έχει κατ΄ άρθρον 72 
παρ. 12 του ιδίου νόµου εφαρµογή και επί δικών εισέτι εκκρεµών κατά την 
δηµοσίευσή του - , « 1.προσωπική κράτηση διατάσσεται, εκτός από τις περιπτώσεις 
που ορίζει ρητώς ο νόµος, και για απαιτήσεις από αδικοπραξίες... 2... 3 « Αν 
πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, εκτός από τις ανώνυµες εταιρείες ... , ως προς τα χρέη 
της παρ. ... εδαφ. πρώτο του άρθρου αυτού, η προσωπική κράτηση διατάσσεται κατά 
των εκπροσώπων τους ». Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι επί εναγωγής του 
διοικούντος ανώνυµη εταιρεία προς αποζηµίωση εξ αδικοπραξίας και επί τω λόγω ότι 
παρέβη υπαιτίως νόµιµη υποχρέωσή του κατά την ενάσκηση των ανατεθειµένων 
καθηκόντων του, δεν υφίσταται το εκ της παρ.3 του άρθρου 1047 Κ.Πολ.∆ κώλυµα 
και νοµίµως απαγγέλλεται προσωπική κράτηση επί τη βάσει της παρ.1 του ιδίου 
άρθρου, αφού θεµελιούται, στην περίπτωση αυτή , αυτοτελής αδικοπρακτική ευθύνη 
του κατά το εδάφ. β΄ του άρθρου 71 ΑΚ πρόσθετη προς την ευθύνη του νοµικού 
προσώπου της εταιρείας (627/2009 Ελλ.∆/νη 2001.485, ΑΠ 418/2007 ΝοΒ 
2007.1168). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 67, 68, 71, 281, 481, 484, 871, 914, 926,  
ΚΠολ∆: 1047, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 76, 79,  
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 44,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ∆ΕΕ 2012.688  
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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 
"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 
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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∆ 2012.138 * ΕΕµπ∆ 2012.371 * Ελ∆νη 
2012.1325, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφάλιση αστικής ευθύνης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 492 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τη λειτουργία µηχανήµατος (γερανού). Επί 
προαιρετικής ασφαλίσεως, όπως είναι αυτή της αστικής ευθύνης για την περίπτωση 
ατυχήµατος κατά τη λειτουργία ενός µηχανήµατος ως εργαλείου, ο ζηµιωθείς τρίτος 
δεν έχει ευθεία αξίωση έναντι του ασφαλιστή παρά µόνο κατά του λήπτη της 
ασφαλίσεως από τις υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του οποίου γεννήθηκαν οι 
αξιώσεις του. Ο τρίτος µπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή µόνο πλαγιαστικώ. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 489/1976 "ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου που 
κυκλοφορεί µέσα στην Ελλάδα επί οδού, υποχρεούται να έχει καλύψει µε ασφάλιση 
την εκ τούτου έναντι τρίτων αστική ευθύνη σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος", 
κατά δε το άρθρο 5 παρ. 1 του ίδιου νόµου "επιφυλασσοµένων των διατάξεων του 
άρθρου 3, απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου στην Ελλάδα, αν δεν υπάρχει 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη", ενώ, κατά το άρθρο 10 παρ. 1 
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του ίδιου νόµου, "το πρόσωπο που ζηµιώθηκε, έχει από την ασφαλιστική σύµβαση 
και µέχρι το ποσό αυτής, ιδία αξίωση κατά του ασφαλιστή". Εξάλλου, κατά το άρθρο 
4 του ν. ΓπΝ/1911, "δια πάσαν υπό του αυτοκινήτου κατά τη λειτουργίαν του ζηµίαν 
προς τρίτους ενέχεται εις αποζηµιώσεις ο τε οδηγός και ο κατά το άρθρο 2 κάτοχος". 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη θεµελίωση ευθύνης µε βάση το ν. 
ΓπΝ/1911, καθώς και για τη θεµελίωση ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας, σε 
περίπτωση τροχαίου αυτοκινητικού ατυχήµατος, είτε µε βάση τον αµέσως πιο πάνω 
νόµο είτε µε βάση το κοινό δίκαιο (αρθρ. 914 επ. ΑΚ) βασική προϋπόθεση είναι ότι 
το ατύχηµα προκαλείται "κατά τη λειτουργία" του αυτοκινήτου. Πάντως δεν αποτελεί 
ατύχηµα κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου αυτό που προέρχεται από µηχάνηµα, 
όπως είναι ο γερανός φορτοεκφορτώσεως, που είναι σταθερά προσαρµοσµένος σε 
φορτηγό αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Και αυτό γιατί η ζηµία 
δεν συνδέεται µε τους ειδικούς τυπικούς κινδύνους του αυτοκινήτου, αφού το 
προέχον εδώ είναι η λειτουργία του εν λόγω µηχανήµατος ως εργαλείου (ΑΠ 
1168/2007).  
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 2496/1997 "Ασφαλιστική σύµβαση, 
τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση ...", µε την ασφαλιστική 
σύµβαση η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συµβαλλόµενο της (λήπτη της ασφάλισης) ή σε 
τρίτον, παροχή (ασφάλισµα) σε χρήµα ή, εφόσον υπάρχει ειδική συµφωνία, άλλη 
παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συµφωνήθηκε να 
εξαρτάται η υποχρέωση του (ασφαλιστική περίπτωση), κατά δε τη διάταξη του 
άρθρου 25 του ίδιου νόµου, η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαµβάνει τις δαπάνες, 
που προέρχονται άµεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά 
του λήπτη της ασφάλισης, που γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του για τις 
οποίες είχε συµφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη, και, τέλος, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 26 παρ. 1 του αυτού νόµου, όταν η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι κατά 
νόµο υποχρεωτική, ο τρίτος έχει ευθεία αξίωση και πέρα από τα ασφαλιστικό ποσό, 
µέχρι το όριο για το οποίο η ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει ότι επί προαιρετικής ασφαλίσεως, όπως είναι αυτή της αστικής ευθύνης για 
την περίπτωση ατυχήµατος κατά τη λειτουργία ενός µηχανήµατος ως εργαλείου, ο 
ζηµιωθείς τρίτος δεν έχει ευθεία αξίωση έναντι του ασφαλιστή παρά µόνο κατά του 
λήπτη της ασφαλίσεως από τις υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του οποίου 
γεννήθηκαν οι αξιώσεις του. Ο τρίτος µπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή µόνο 
πλαγιαστικώς (ΑΠ 441/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914 επ.,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Νόµοι: ΓπΝ/1911, άρθ. 4,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 *ΕΕµπ∆ 2012.895  
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Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφάλιση ζηµίας 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1716 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση ζηµιών. Συνασφάλιση. Υπερηµερία οφειλέτη. Ανάκληση άδειας 
λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρείας. Στοιχεία αγωγής. 
- Σε περίπτωση απλής συνασφάλισης ή συνασφάλισης υπό στενή έννοια, που υπάρχει 
όταν κανένας από τους περισσότερους ασφαλιστές του ίδιου συµφέροντος κατά του 
αυτού κινδύνου ασφαλίζει, µε χωριστή ασφαλιστική σύµβαση, ποσοστό ή µέρος του 
ασφαλισµένου συµφέροντος, έτσι ώστε το σύνολο των ασφαλιστικών ποσών δεν 
υπερβαίνει την αρχική ασφαλιστική αξία, κάθε συνασφαλιστής καλύπτει το µέρος της 
ζηµίας που αντιστοιχεί στο λόγο της συµµετοχής του στο συνολικό ασφαλιστικό 
ποσό. Στην περίπτωση αυτή έχουµε τόσες ασφαλίσεις όσοι οι ασφαλιστές, ενώ το 
ασφαλιστικό συµφέρον είναι το ίδιο. Η τύχη της µίας σύµβασης δεν είναι 
συνδεδεµένη µε την άλλη, κάθε δε ασφαλιστής µπορεί να έχει διαφορετικούς όρους 
και να συµφωνεί µε την έκταση της ζηµίας που επέφερε η ασφαλιστική περίπτωση 
χωρίς να δεσµεύει τον άλλο (βλ. Σταυρόπουλο, ΕρµΕµπΝαυτ∆ικ, άρθρο 199 σελ. 
269, Άλκη Αργυριάδη, «Στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου», ∆' έκδοση σελ. 91, Ι. Ρόκα, 
«Εισαγωγή στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης» , Β' έκδοση, σελ. 37, ΕφΑθ 
4554/2006 ∆ΕΕ 2007.601, ΕφΠειρ 151/2006 ΠειρΝοµ 2007.76 ΕφΘεσ 514/2005 
ΕπισκΕµπ∆ 2006.747). Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 111 εδ. α' ΕισΝΑΚ, «Οι 
έµποροι έχουν δικαίωµα για τις µεταξύ τους απαιτήσεις, από εµπορική και για τους 
δύο αιτία, να αξιώσουν τόκο από την ηµέρα που το χρέος έγινε απαιτητό».  
- Κατά το άρθρο 346 ΑΚ, ο οφειλέτης χρηµατικής οφειλής, όπως είναι και ο 
ασφαλιστής για την καταβολή του ασφαλίσµατος, ακόµη και αν δεν είναι 
υπερήµερος, οφείλει νόµιµους τόκους από την επίδοση της αγωγής για το 
ληξιπρόθεσµο χρέος. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις των 
άρθρων 288 και 281 ΑΚ, συνάγεται ότι στην περίπτωση ασφάλισης κατά ζηµιών, και 
αν ακόµη η ασφαλιστική σύµβαση είναι αµφιµερώς εµπορική, ή χρηµατική, 
αποζηµιωτικού χαρακτήρα, απαίτηση του λήπτη της ασφάλισης έναντι του 
ασφαλιστή για πληρωµή του ασφαλίσµατος, γεννιέται µεν από την επέλευση της 
ασφαλιστικής περίπτωσης, δεν καθίσταται όµως έκτοτε απαιτητή, αφού προς τούτο 
απαιτείται να προηγηθεί αποτίµηση της ζηµίας που υπέστη ο ασφαλισµένος από την 
επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και να προσδιοριστεί, συγκεκριµένα, η έκτασή 
της (ΑΠ 1978/2009 ΕΕµπ∆ 2010.389, ΕφΑθ 3556/2010 ό.π.).  
- Με τις διατάξεις του άρθρου 12Α παρ. 1 και 6 του Ν∆ 400/1970 περί ιδιωτικής 
επιχειρήσεως ασφαλίσεως, όπως αυτές ισχύουν µετά τις επελθούσες τροποποιήσεις, 
ορίζονται µεταξύ άλλων και τα εξής: 1. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης για παράβαση νόµου, καθώς και σε κάθε 
περίπτωση λύσης του νοµικού προσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης στην οποία έχει 
απαγορευθεί η ελεύθερη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, ακολουθεί το στάδιο 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης ... 6. Με τη θέση της επιχείρησης σε ασφαλιστική 
εκκαθάριση οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 



 

[45] 
 

µέτρων µε πρωτοβουλία των δικαιούχων ασφαλίσµατος ή του επόπτη εκκαθάρισης 
και του εκκαθαριστή ή του επόπτη πτώχευσης και του συνδίκου. Εκκρεµείς διαφορές 
στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας εισάγονται, µε κλήση οποιουδήποτε 
νοµιµοποιουµένου, στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης, 
ανεξάρτητα από το ποσό. Από τις προαναφερόµενες διατάξεις σαφώς συνάγεται, ότι 
σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης 
επακολουθεί το στάδιο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, οι δε εκκρεµείς δίκες 
συνεχίζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, µε πρωτοβουλία των 
δικαιούχων ασφαλίσµατος ή του επόπτη εκκαθάρισης και του εκκαθαριστή ή του 
επόπτη πτώχευσης και του συνδίκου, στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της 
επιχείρησης, ανεξάρτητα από το ποσό (ΕφΘεσ 1038/2009 ΕπισκΕµπ∆ 2009.730, 
ΕφΠειρ 279/2001 ∆ΕΕ 2001.870).  
- από τις διατάξεις των άρθρων 189 και 192 του ΕµπΝ, όπως ίσχυαν πριν από την 
κατάργησή τους µε το Ν. 2496/1997 και εφαρµόζονται στην προκείµενη περίπτωση, 
λόγω του χρόνου κατάρτισης της ασφαλιστικής σύµβασης, την οποία επικαλείται ο 
ενάγων - εκκαλών και στηρίζει τις αξιώσεις του, συνάγεται ότι ουσιώδη στοιχεία της 
ασφαλιστικής σύµβασης, για τη σύναψη της οποίας απαιτείται πρόταση από τον 
αντισυµβαλλόµενο και αποδοχή αυτής από τον ασφαλιστή, είναι τα στοιχεία του 
ασφαλιστή (ασφαλιστικής επιχείρησης) και του ασφαλισµένου, το αντικείµενο της 
ασφάλισης, το ποσό για το οποίο αυτή γίνεται, ο κίνδυνος που καλύπτεται, το ποσό 
του ασφαλίστρου και ο χρόνος διάρκειας (ΟλΑΠ 9/2000 41.668, ΑΠ 1400/2007 ∆ΕΕ 
2008.332, ΕφΑθ 3556/2010 προσκοµιζόµενη).  
Από το συνδυασµό όλων των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, ότι για το ορισµένο 
της αγωγής µε την οποία ζητείται η επιδίκαση ασφαλιστικής αποζηµίωσης, διότι 
επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, αρκεί η επίκληση της ασφαλιστικής σύµβασης, 
κατά το περιεχόµενό της, και δη των στοιχείων αυτής που προβλέπονται από τα 
άρθρα 189 και 192 του ΕµπΝ, ότι δηλαδή, πρόκειται για µια σύµβαση, δυνάµει της 
οποίας ο ασφαλιστής ανέλαβε, έναντι ασφαλίστρου, την υποχρέωση προς καταβολή 
του ασφαλίσµατος σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. ∆εν είναι, 
δε αναγκαίο να περιλαµβάνεται στην αγωγή αυτή το ποσό του ασφαλίστρου, ο 
τρόπος και ο χρόνος καταβολής του, καθώς και ο αριθµός του ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου, διότι τα προαναφερόµενα στοιχεία δεν είναι από τα γεγονότα που τη 
θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο και δικαιολογούν την άσκησή της από τον 
ενάγοντα κατά του εναγοµένου. Εποµένως, η παράλειψη της επίκλησης των 
γεγονότων τούτων δεν καθιστά την ενλόγω αγωγή αόριστη και, συνακόλουθα, 
απαράδεκτη (ΑΠ 568/2007 Νόµος, ΕφΑθ 7033/2009 ΕΕµπ∆ 2010.397, ΕφΘεσ 
1385/2006, ΕΕµπ∆ 2006.989).  
- Στην προκείµενη περίπτωση, η ένδικη αγωγή, µε το περιεχόµενο που προεκτέθηκε 
περιλαµβάνει όλα τα κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ αναγκαία για την πληρότητα 
του δικογράφου της στοιχεία και ειδικότερα τα γεγονότα που θεµελιώνουν τη 
διωκόµενη αξίωση του ενάγοντος κατά της εναγοµένης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων που προηγήθηκαν, αφού αναφέρονται στο δικόγραφό της η ασφαλιστική 
σύµβαση κατά το περιεχόµενό της και δη τα στοιχεία αυτής που προβλέπονται από 
τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 189 και 192 του ΕµπΝ, χωρίς να είναι 
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απαραίτητη, για το ορισµένο της, και η αναφορά του αριθµού του ασφαλιστηρίου 
συµβολαίου, καθόσον το στοιχείο αυτό δεν ανήκει στα θεµελιωτικά γεγονότα της 
αγωγής, µε την έννοια της πληρότητας της ιστορικής βάσης της (ΕφΘεσ 1385/2006 
ό.π.). Εποµένως, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος ο σχετικός, περί αοριστίας της 
αγωγής, ισχυρισµός της εφεσίβλητης - εναγοµένης,  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 288, 346, 
ΚΠολ∆: 111, 118, 216, 
ΕµπΝ: 189, 192, 
Ν∆: 400/1970, άρθ. 12Α, 
Νόµοι: 2496/1997,  
∆ηµοσίευση: Αρµ 2012.1282, σχολιασµός Αχιλλέας ∆. Μπεχλιβάνης * ΕΕµπ∆ 
2012.890  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστική σύµβαση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 4267 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης. Ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών. Λλόϋδς Λονδίνου. Εγκατάσταση στην Ελλάδα ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Πολλαπλή ασφάλιση. Ικανότητα παράστασης στα ελληνικά 
δικαστήρια αλλοδαπού. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 410 επ., 412, 483, 487, 488, 
ΚΠολ∆: 66, 
Οδηγίες: 72/239/ΕΟΚ, 73/239/ΕΟΚ , 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 
Ν∆: 400/1970, άρθ. 2, 42α, 42β, 
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 1, 15, 
∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 2012.89 * ∆ΕΕ 2012.52  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Ασφαλιστικός σύµβουλος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1038 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστικός σύµβουλος.Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύµβουλο µε την 
ασφαλιστική επιχείρηση ή τον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον µεσίτη ασφαλίσεων είναι 
σύµβαση έργου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 του N. 765/1943, που διατηρήθηκε 
σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 38 ΕισΝΑΚ), συνάγεται ότι σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει όταν οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην παροχή της 
εργασίας που συµφωνήθηκε και στο µισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής 
του, και ο εργαζόµενος υπόκειται σε νοµική και προσωπική εξάρτηση από τον 
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εργοδότη. Η εξάρτηση αυτή εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του τελευταίου να δίνει 
δεσµευτικές για τον εργαζόµενο εντολές και οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και 
χρόνο παροχής της εργασίας και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της 
συµµορφώσεως του εργαζοµένου προς αυτές. Η υποχρέωση µάλιστα του 
εργαζοµένου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συµµορφώνεται προς τις 
οδηγίες του ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας, η οποία αποτελεί βασικά 
γνώρισµα της ως άνω εξαρτήσεως, µπορεί να είναι χαλαρότερη στις περιπτώσεις που 
ο εργαζόµενος αναπτύσσει πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση της εργασίας του, λόγω 
των επιστηµονικών ή τεχνικών του γνώσεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει για να 
θεωρηθεί η εργασία του ως εξαρτηµένη (ΟλΑΠ 28/2005). Η σύµβαση εργασίας 
διακρίνεται της κατά τα άρθρα 681 επ. ΑΚ σύµβασης έργου. Και τούτο γιατί στη 
σύµβαση εργασίας επιδιώκεται, αντίθετα προς ότι συµβαίνει µε τη σύµβαση έργου, η 
παροχή εργασίας καθαυτή και όχι το αποτέλεσµα αυτής. Αν δε η παροχή της 
εργασίας αποσκοπεί σε ορισµένο αποτέλεσµα, το οποίο όµως βρίσκεται έξω από την 
εξουσία του εργαζοµένου, που αναλαµβάνει όχι να το παράγει αλλά να συµβάλει 
ώστε να παραχθεί αυτό, τότε υπάρχει σύµβαση εργασίας έστω και αν τα µέρη 
χαρακτήρισαν τη σχέση ως µίσθωση έργου.  
- Το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 1569/1985, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 
1 του Ν. 2170/1993, επιτρέπει σε υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή 
επιχειρήσεων ασφαλιστικής πρακτόρευσης ή εταιριών µεσιτείας ασφαλίσεων να 
ασκούν διαµεσολάβηση στη σύναψη ασφαλίσεων για λογαριασµό των επιχειρήσεων 
στις οποίες εργάζονται ή άλλων συνδεοµένων µε αυτές, µετά από έγκριση του 
εργοδότη του, χωρίς τις προϋποθέσεις του άρθρου 17. Η σχέση του ασφαλιστικού 
υπαλλήλου µε τις προαναφερόµενες επιχειρήσεις, για λογαριασµό των οποίων 
διαµεσολαβεί κατά τα ανωτέρω, είναι σύµβαση έργου και ανεξάρτητη από την 
σύµβαση εργασίας. Ο ασφαλιστικός σύµβουλος, που είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
κατά το άρθρο 16 του Ν. 1569/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 του Ν. 
2170/1993, µελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής 
κάλυψης των αναγκών των πελατών µε ασφαλιστικές συµβάσεις για λογαριασµό 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτορείων ή µεσιτών, µε βάση 
σύµβαση, έναντι προµήθειας, για την πρόσκτηση εργασιών. Ο ασφαλιστικός 
σύµβουλος δεν έχει δικαίωµα υπογραφής ασφαλιστηρίων. Η σχέση που συνδέει τον 
ασφαλιστικό σύµβουλο µε την ασφαλιστική επιχείρηση ή τον ασφαλιστικό πράκτορα 
ή τον µεσίτη ασφαλίσεων είναι σύµβαση έργου. Η ιδιότητα του ασφαλιστικού 
υπαλλήλου, κατά το άρθρο 19 παρ. 3 Ν. 1569/1985, όπως αντικ. µε το άρθρο 14 Ν. 
2170/1993, είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του ασφαλιστικού συµβούλου. Η 
αµέσως παραπάνω διάταξη δεν απαγγέλλει ρητώς ακυρότητα της συµβάσεως 
εξαρτηµένης εργασίας που καταρτίζεται µεταξύ µιας ασφαλιστικής εταιρίας και του 
µισθωτού της, ο οποίος παραλλήλως έχει την ιδιότητα του ασφαλιστικού συµβούλου, 
ούτε από το συναγόµενο εκ της ερµηνείας προστατευτικό σκοπό της εν λόγω 
διάταξης, που συνίσταται στην αποφυγή συγχύσεως των καταναλωτών, µπορεί να 
εξαχθεί συµπέρασµα ότι η εν λόγω ρύθµιση αποβλέπει στην επαγωγή ακυρότητας της 
συµβάσεως εργασίας, πράγµα άλλωστε που θα ήταν αντίθετο µε το συνταγµατικώς 
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προστατευόµενο δικαίωµα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της 
συµµετοχής στην οικονοµική ζωή της χώρας (άρθρ. 5 παρ. 1 του Συντάγµατος).  
- 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 εν λόγω 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 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 στην αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται 
σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 648 επ., 684, 
ΕισΝΑΚ: 38, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 1569/1985, άρθ. 19,  
Νόµοι: 2170/1993, άρθ. 13, 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 991 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση αυτοκινήτων. Εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη. Οδήγηση 
αυτοκινήτου οχήµατος υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιώ.  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 περ. 1, 6 παρ. 1, 10 παρ. 1 και 11 παρ. 1 του Ν. 
489/1976 "περί της υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων 
αστικής ευθύνης" ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου που κυκλοφορεί µέσα στην 
Ελλάδα, επί οδού, υποχρεούται να έχει καλύψει µε ασφάλιση την εκ τούτου έναντι 
τρίτων αστική ευθύνη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος (2 παρ. 1). Η 
ασφάλιση πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε 
οδηγού ή προστηθέντος για την οδήγηση ή υπεύθυνου του ασφαλισµένου 
αυτοκινήτου (6 παρ. 1). Το πρόσωπο που ζηµιώθηκε έχει από την ασφαλιστική 
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σύµβαση και µέχρι το ποσό αυτής ιδία αξίωση κατά του ασφαλιστή (10 παρ. 1). Ο 
ασφαλιστής δεν µπορεί να αντιτάξει κατά του προσώπου που ζηµιώθηκε, όταν τούτο 
ασκεί την κατά το άρθρο 10 παρ. 1 αξίωση, ενστάσεις που απορρέουν από την 
ασφαλιστική σύµβαση, επιφυλασσοµένου σε αυτόν του δικαιώµατος αγωγής κατά 
του ασφαλισµένου, του αντισυµβαλλοµένου και του οδηγού (11 παρ. 1).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 8 της υπ' αριθ. Κ4/585/5-4-1978 απόφασης 
του Υπουργού Εµπορίου "περί καθορισµού των γενικών όρων του ασφαλιστηρίου 
του καλύπτοντος την εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικήν ευθύνη" (ΦΕΚ 795/1978 
ΑΕ και ΕΠΕ) αποκλείονται της ασφαλίσεως ζηµίες που προκαλούνται καθ' όν χρόνον 
ο οδηγός του αυτοκινήτου οχήµατος τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή 
τοξικών ουσιών κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 
2496/1997, τον λήπτη της ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την ασφαλιστική σύµβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να 
εκπληρωθούν από τον ασφαλισµένο. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων, της 
τελευταίας εφαρµοζοµένης συµπληρωµατικά και στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης 
εξ αυτοκινητικών ατυχηµάτων, συνάγεται, ότι η ρήτρα στο ασφαλιστήριο για 
εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη των ζηµιών που προκαλούνται κατά το χρόνο 
που ο οδηγός έχει καταναλώσει οινόπνευµα περισσότερο του επιτρεπτού από τον 
ΚΟΚ, αποτελεί αληθώς καλυµµένο συµβατικό ασφαλιστικό βάρος. Όµως 
προϋπόθεση για την λειτουργία αυτής, σε βάρος του λήπτη της ασφάλισης, ο οποίος 
δεν έχει τις υποχρεώσεις από την ασφαλιστική σύµβαση που µπορούν να 
εκπληρωθούν µόνο από τον ασφαλισµένο οδηγό του αυτοκινήτου, είναι να υφίσταται 
υπαιτιότητα αυτού (άρθρο 330 ΑΚ). Εποµένως ο ασφαλιστής που υποχρεώθηκε να 
καταβάλει αποζηµίωση σε ζηµιωθέντα τρίτο χωρίς να έχει ευθύνη, λόγω της 
συµβατικής εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη των ζηµιών που προκαλούνται 
όταν ο οδηγός του ασφαλισµένου αυτοκινήτου ευρίσκεται σε µέθη, δεν δικαιούται να 
στραφεί αναγωγικά κατά του κυρίου και µη οδηγού του ζηµιογόνου αυτοκινήτου και 
να αξιώσει από αυτόν τα καταβληθέντα ποσά, αν τον τελευταίο δεν βαρύνει 
υπαιτιότητα σε σχέση µε το γεγονός ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου του, βρισκόταν 
υπό την επίδραση οινοπνεύµατος όταν προξένησε το ατύχηµα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 2, 6, 10, 11,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 9, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 956 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη. Οδήγηση υπό την επήρεια 
οινοπνεύµατος.Αναίρεση κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και των 
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αποφάσεων των Πολυµελών Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των Ειρηνοδικείων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ, που ορίζει ότι για τη σύσταση ή αλλοίωση 
ενοχής µε δικαιοπραξία απαιτείται σύµβαση, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, 
σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 189, 192 του Εµπορικού Νόµου και του 
άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 489/1976, προκύπτει ότι µεταξύ ασφαλιστή και 
ασφαλισµένου µπορεί εγκύρως να συµφωνηθεί ότι αποκλείεται η κάλυψη από τον 
ασφαλιστή των ζηµιών που προκαλούνται από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου, 
όταν ο οδηγός του κατά τον χρόνο του ατυχήµατος τελούσε υπό την επίδραση 
οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
42 του Κ.Ο.Κ. Η συνοµολόγηση του όρου αυτού δεν απαλλάσσει µεν τον ασφαλιστή 
της υποχρεώσεώς του να αποζηµιώσει το ζηµιωθέντα τρίτο, παρέχει όµως στον 
ασφαλιστή το δικαίωµα να εναγάγει τον ασφαλισµένο και να ζητήσει από αυτόν ό,τι 
κατέβαλε στο ζηµιωθέντα τρίτο για την αποκατάσταση της ζηµίας του. Η 
συνοµολόγηση τέτοιου όρου µπορεί να γίνει είτε µε την ενσωµάτωσή του στη 
σύµβαση ασφαλίσεως είτε µε παραποµπή της συµβάσεως τους όρους της Κ 
4/585/1978 αποφάσεως του Υπουργού Εµπορίου, που έχει δηµοσιευθεί στο υπ' αριθµ. 
795 ΦΕΚ τ. ΑΕ και ΕΠΕ της 8-9-1978, στο άρθρο 25 παρ. 8 της οποίας ορίζεται, ότι 
αποκλείονται της ασφαλίσεως ζηµίας προξενούµενες κατά το χρόνο που ο οδηγός του 
αυτοκινήτου τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών κατά την 
έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 Κ.Ο.Κ. Το άρθρο αυτό ορίζει στην 
παράγραφο 3, ότι σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος ή σωµατικής βλάβης, εάν 
υπάρχουν ενδείξεις χρήσεως οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών, γίνεται υποχρεωτικώς 
έλεγχος προς διαπίστωση της µέθης του οδηγού ή πεζού και χρησιµοποιείται προς 
τούτο κάθε κατάλληλο επιστηµονικό µέσο και στην παράγραφο 5, ότι µε κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών ∆ηµοσίας Τάξεως και Συγκοινωνιών καθορίζονται οι 
επιστηµονικοί τρόποι διαπιστώσεως της χρήσεως οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών. 
Με τη νοµοθετική αυτή εξουσιοδότηση εκδόθηκε η υπ' αριθ. 13382/Φ 705.11/δ/25-
11-1977 κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ηµοσίας Τάξεως και Συγκοινωνιών που 
δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Β'1266). Σύµφωνα µε την 
απόφαση αυτή, ο τρόπος της εξακριβώσεως της χρήσεως οινοπνεύµατος ή τοξικών 
ουσιών από τους οδηγούς κατά την οδήγηση οχηµάτων ή σε περιπτώσεις ατυχηµάτων 
των οδηγών και θυµάτων περιλαµβάνει τρία στάδια, µεταξύ των οποίων και το τρίτο 
στάδιο της µεθόδου ποσοτικού προσδιορισµού της αλκοόλης στο αίµα από τα 
αρµόδια προς τούτο εργαστήρια µεταξύ των οποίων είναι και τα εργαστήρια της 
∆ιευθύνσεως των Εγκληµατολογικών Υπηρεσιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται 
ως ανώτατο ανεκτό όριο ποσοστού αλκοόλης στο αίµα 0,80 %ο, πέραν του οποίου το 
άτοµο δεν θεωρείται ικανό για την οδήγηση οιουδήποτε οχήµατος (ΑΠ 425/2000).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, 
καθώς και των αποφάσεων των Πολυµελών Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις 
κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνο: 1) αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου ..., 2) αν το δικαστήριο δεν 
συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόµος ..., 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη 
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δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα και 4) αν 
παράνοµα αποκλείστηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας. Από την προαναφερόµενη 
διάταξη προκύπτει ότι κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων και κατά των 
αποφάσεων των Πρωτοδικείων, οι οποίες εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων 
των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση για ορισµένους λόγους που αναφέρονται 
περιοριστικώς στο νόµο, αφού στη διάταξη αυτή ορίζεται ότι αναίρεση επιτρέπεται 
µόνο για τους αναφερόµενους σ' αυτή λόγους. Οι διατάξεις του άρθρου 560 ΚΠολ∆ 
είναι ειδικές ως προς τους λόγους αναιρέσεως των αναφερόµενων στο άρθρο αυτό 
αποφάσεων και αποκλείουν την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 559 ΚΠοΛ∆ 
που αναφέρονται στους λόγους αναιρέσεως των αποφάσεων των υπόλοιπων 
δικαστηρίων (ΑΠ 1894/2009).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου εσωτερικού ή διεθνούς. Ο κανόνας 
παραβιάζεται, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είτε µε ψευδή ερµηνεία , η οποία 
υπάρχει όταν αποδίδεται στον κανόνα δικαίου διαφορετική έννοια από την αληθινή, 
είτε µε µη ορθή εφαρµογή, η οποία συντελείται, όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή όταν δεν εφαρµόζεται, ενώ έπρεπε να 
εφαρµοστεί ή όταν εφαρµόσθηκε εσφαλµένως. Εποµένως, για να είναι ορισµένος ο 
αναιρετικός αυτός λόγος, δεν αρκεί να αναφέρονται στο αναιρετήριο οι ουσιαστικού 
δικαίου διατάξεις που φέρονται ότι παραβιάστηκαν, η ανάλυση των εννοιών που ο 
αναιρεσείων αποδίδει στις φερόµενες ως παραβιασθείσες διατάξεις και οι σχετικές 
παραδοχές του δικαστηρίου της ουσίας, αλλά πρέπει να εξειδικεύεται και το, κατά 
την εκδοχή του αναιρεσείοντος, ερµηνευτικό ή υπαγωγικό σφάλµα και ειδικότερα, 
στην τελευταία περίπτωση, που ακριβώς έγκειται το σφάλµα κατά την εφαρµογή του 
κανόνα, καθώς επίσης πρέπει τα στοιχεία αυτά να εξειδικεύονται σε σχέση µε καθένα 
από τους κανόνες του ουσιαστικού δικαίου που φέρονται ότι παραβιάστηκαν όταν 
αυτοί είναι περισσότεροι από ένας (ΑΠ 1975/2007, ΑΠ 1077/2008, ΑΠ 1290/2009). 
- Ο ερµηνευτικός κανόνας του άρθρου 200 ΑΚ που εκφράζει γενικότερες 
ερµηνευτικές αρχές εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κενό 
στην ερµηνευόµενη σύµβαση. Εξ άλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 περ. 
α' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκαν οι ερµηνευτικοί κανόνες των 
δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή ξένο, 
εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Το δικαστήριο παραβιάζει τον ερµηνευτικό αυτό 
κανόνα όταν, καίτοι ανέλεγκτα διαπιστώνει, έστω και εµµέσως, την ύπάρξη κενού ή 
αµφιβολίας στις δηλώσεις βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων και εντεύθεν την 
ανάγκη συµπληρώσεως ή ερµηνεία τους, παραλείπει να προσφύγει για η συµπλήρωση 
ή ερµηνεία τους στη διάταξη του ανωτέρω άρθρου ή προσφεύγει στην εφαρµογή της 
διάταξης αυτής και τη συµπλήρωση ή ερµηνεία της δικαιοπραξίας, καίτοι δέχεται, 
επίσης ανελέγκτως, ότι η δικαιοπραξία είναι πλήρης, σαφής και δεν έχει ανάγκη 
συµπληρώσεως ή ερµηνείας. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 200, 361, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 
ΕµπΝ: 189, 192,  
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ΚΟΚ: 42, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 2,  
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 2, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 731 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση ζηµιών. Αυτοκίνητα. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή 
τοξικών ουσιών. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 25 παρ. 8 της Κ4/585/1978 ΑΥΕ που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση 
του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 489/1976, αποκλείονται της ασφάλισης ζηµίες που 
προξενήθηκαν σε χρόνο που ο οδηγός του αυτοκινήτου οχήµατος τελούσε υπό την 
επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 42 του ΚΟΚ. Ο όρος αυτός για να είναι δεσµευτικός για τα µέρη της 
ασφαλιστικής σύµβασης πρέπει να έχει καταστεί περιεχόµενο της σύµβασης 
ασφάλισης. Τούτο µπορεί να γίνει, είτε µε ενσωµάτωση αυτούσιου του όρου στη 
σύµβαση ασφάλισης, είτε µε παραποµπή της σύµβασης στους όρους της Κ4/585/1978 
ΑΥΕ και συγκεκριµένα στον ανωτέρω όρο. Αρκεί και παραποµπή απευθείας στο 
ΦΕΚ που περιέχει την ως άνω υπουργική απόφαση. Αν στην πρόταση που απευθύνει 
ο αντισυµβαλλόµενος περιέχεται ο όρος που µνηµονεύτηκε, για να καταστεί αυτός 
περιεχόµενο της ασφαλιστικής σύµβασης απαιτείται και αρκεί αποδοχή του από τον 
ασφαλιστή του, χωρίς αποστολή νέας πρότασης µε το ίδιο περιεχόµενο από τον 
τελευταίο στον αντισυµβαλλόµενο. Για τη δέσµευση του ασφαλισµένου δεν είναι 
απαραίτητο να υπογράφεται το ασφαλιστήριο από αυτόν, αλλά αρκεί να καταβάλλει 
τα ασφάλιστρα και να παραλαµβάνει το ασφαλιστήριο, που είναι αποδεικτικό και όχι 
συστατικό της σύµβασης έγγραφο. Οι περιεχόµενοι σε αυτό γενικοί και ειδικοί όροι, 
από τους οποίους οι ειδικοί επικρατούν των γενικών, δεσµεύουν τον ασφαλιζόµενο 
και όταν ακόµη δεν το υπέγραψε, εφόσον σ' αυτό στηρίζει τις αξιώσεις του, το 
επικαλείται και το προσκοµίζει στο δικαστήριο. Τέλος, οι γενικοί όροι της ασφάλισης 
υπάγονται στην ευρύτερη κατηγορία των γενικών όρων των συναλλαγών. Στην ουσία 
επιβάλλονται από τον ασφαλιστή στον αντισυµβαλλόµενο και ισχύουν σε όλες τις 
ασφαλιστικές συµβάσεις ορισµένου τύπου. Ειδικά στα αυτοκινητικά ατυχήµατα οι 
γενικοί όροι δεν επιβάλλονται από τον ασφαλιστή, αλλά διατυπώνονται στην 
ανωτέρω Κ4/585/1978 ΑΥΕ. ∆εν δικαιολογείται άγνοια των όρων από τα 
συµβαλλόµενα µέρη και δεν επιτρέπεται τροποποίησή τους µε συµφωνία των µερών 
ή µονοµερώς από τον ασφαλιστή.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο 
παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά γεγονότα 
προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Παραµόρφωση υπάρχει όταν το δικαστήριο κάνει διαγνωστικό λάθος (εσφαλµένη 
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ανάγνωση) και αποδίδει σε ορισµένο αποδεικτικό έγγραφο, µε την έννοια των 
άρθρων 339 και 432 επ. ΚΠολ∆, περιεχόµενο διαφορετικό, όχι όµως όταν, 
εκτιµώντας το έγγραφο ως αποδεικτικό µέσο, προβαίνει στην εκτύπωση του 
περιεχοµένου του, δηλαδή σε αποδεικτική αξιολόγησή του. Η παραµόρφωση πρέπει 
να είναι προφανής και το έγγραφο να προσκοµίζεται για την απόδειξη ουσιώδους 
ισχυρισµού. Το δε δικαστήριο, πρέπει να µόρφωσε τη γνώµη του αποκλειστικά ή 
κατά κύριο λόγο από το περιεχόµενο του εγγράφου που παραµόρφωσε (ΑΠ 1/1999, 
ΑΠ 437/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 339, 432 επ., 559 αριθ. 20, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Επικουρικό Κεφάλαιο 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 3941 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οι διατάξεις του Ν. 4092/2012 σχετικά µε τον περιορισµό της ευθύνης του 
Επικουρικού Κεφαλαίου αντίκεινται στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία και παραβιάζουν την 
αρχή της µη αναδροµικότητας των νόµων. Τόκοι που υποχρεούται να καταβάλει το 
Επικουρικό Κεφάλαιο. 
- Μεταξύ των πηγών δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαµβάνονται και οι 
Οδηγίες, που προβλέπονται και ρυθµίζονται στο άρθρο 288 ΙΙΙ της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η Οδηγία είναι η πλέον ιδιόρρυθµη 
πράξη που προβλέπει το κοινοτικό/ενωσιακό δίκαιο·απευθύνεται µόνο στα κράτη 
µέλη και άρα καταρχήν όχι στα φυσικά και νοµικά πρόσωπα (βλ. και Ε. Σαχπεκίδου, 
ευρωπαϊκό δίκαιο, 2011, σελ. 460). Η Οδηγία δεσµεύει κάθε κράτος µέλος, στο οποίο 
απευθύνεται, όσον αφορά το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά αφήνει την επιλογή του 
τύπου και των µέσων στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών (βλ. σχετ. και Π. 
Κανελλόπουλο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010.288, Λ. Κοτσίρη, 
ευρωπαϊκό εµπορικό δίκαιο, τοµ. Ι, 2003, σελ. 72, Ε. Σαχπεκίδου, ό.π., σελ. 460). 
Εποµένως, η Οδηγία δεσµεύει το κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται ως προς το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, το οποίο (αποτέλεσµα) δεν είναι οι γενικοί κοινοτικοί 
σκοποί, αλλά τα από το περιεχόµενο της ίδιας της Οδηγίας απορρέοντα έννοµα 
αποτελέσµατα, στα οποία τα κράτη µέλη αποδέκτες πρέπει να δώσουν εσωτερική 
ισχύ (Λ. Κοτσίρης, ό.π., σελ. 72). Σε σχέση µε την ελευθερία επιλογής του τύπου και 
των µέσων πραγµάτωσης του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος πρέπει να παρατηρηθεί 
ότι αυτή είναι αρκετά περιορισµένη αφενός διότι συνήθως οι Οδηγίες 
χαρακτηρίζονται από ρυθµιστική ένταση αφετέρου διότι η ελευθερία επιλογής δεν 
επηρεάζει την υποχρέωση των κρατών µελών να επιλέγουν την πιο κατάλληλη µορφή 
και µέθοδο διασφάλισης του επιδιωκοµένου µε την Οδηγία αποτελέσµατος (Λ. 
Κοτσίρης, ό.π., σελ. 72-73). Περαιτέρω, το άρθρο 288 ΙΙΙ ΣΛΕΕ (βλ. αντίστοιχα και 
άρθρο 249 ΣΕΚ) δεν προσδίδει στην Οδηγία ρητά δύναµη άµεσης εφαρµογής, αφού 
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προϋποθέτει µεταφορά αυτής στο εθνικό δίκαιο µέσω των αρµόδιων εθνικών 
οργάνων. Ωστόσο η ίδια η διάταξη δεν αποκλείει την αµεσότητα εφαρµογής της 
Οδηγίας που έχει πληρότητα, εφόσον παρέλθει η προθεσµία µεταφοράς της στο 
εθνικό δίκαιο. Έτσι, το ∆ΕΚ έχει την τάση να αναγνωρίζει άµεσο αποτέλεσµα στην 
Οδηγία, όταν αυτή είναι σαφής και απονέµει δικαιώµατα στα άτοµα, τα οποία 
µπορούν να τα επικαλεστούν ενώπιον των εθνικών τους δικαστηρίων, ιδίως όταν το 
κράτος µέλος παρέλειψε να τηρήσει την προθεσµία που η Οδηγία έθεσε για τη 
µεταφορά της στο εθνικό δίκαιο. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσδοσης 
στην Οδηγία άµεσου αποτελέσµατος, τόσο οι εθνικές αρχές όσο και τα εθνικά 
δικαστήρια υποχρεούνται αυτεπαγγέλτως δυνάµει το κοινοτικού δικαίου να την 
εφαρµόζουν άµεσα (βλ. και Λ. Κοτσίρη, ό.π., σελ. 74). Γίνεται, εξάλλου, δεκτό ότι η 
προαναφερόµενη ευχέρεια του κράτους να επιλέξει µεταξύ περισσότερων δυνατών 
µέσων, προκειµένου να επιτύχει το επιδιωκόµενο µε την Οδηγία αποτέλεσµα, δεν 
αποκλείει τη δυνατότητα των ιδιωτών να επικαλεστούν ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων τα δικαιώµατα, των οποίων το περιεχόµενο µπορεί να καθοριστεί µε 
επαρκή ακρίβεια βάσει των διατάξεων της Οδηγίας και µόνο (βλ. έτσι και Λ. 
Κοτσίρη, ό.π., σελ. 76, µε περαιτέρω παραποµπές στη νοµολογία του ∆ΕΚ). 
Περαιτέρω, σε περίπτωση κανονικής συµµόρφωσης του κράτους µέλους προς την 
Οδηγία, οι έννοµες συνέπειες για τον ιδιώτη πηγάζουν αποκλειστικά και µόνο από τις 
πράξεις µεταφοράς των εθνικών αρχών και ουδέποτε από την ίδια την Οδηγία. 
Εντούτοις, οι πράξεις µεταφοράς των εθνικών αρχών δεν βρίσκονται στην απόλυτη 
διάθεση των εθνικών αρχών και εποµένως δεν µπορούν να τροποποιούνται, να 
ανακαλούνται ή να αντικαθίστανται από τις εθνικές αρχές που τις εξέδωσαν ή από 
τον ίδιο τον εθνικό νοµοθέτη, ακόµη κι αν πρόκειται για τον συντακτικό νοµοθέτη 
(Π. Κανελλόπουλος, ό.π., σελ. 294, Ε. Σαχπεκίδου, ό.π., σελ. 467). Η υλοποίηση του 
επιδιωκόµενου µε την Οδηγία αποτελέσµατος δεν πραγµατοποιείται απλώς και µόνο 
µε την κανονική έκδοση των πράξεων µεταφοράς της στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά το 
κράτος µέλος εξακολουθεί να δεσµεύεται από το κείµενό της και δεν επιτρέπεται να 
αποµακρυνθεί έστω και αργότερα από τις υποχρεώσεις του (Ε. Σαχπεκίδου, ό.π., σελ. 
467).  
- Σύµφωνα µε την ∆εύτερη Οδηγία του Συµβουλίου της 30.12.1983 «για την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών µε την ασφάλιση της 
αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων 
οχηµάτων»(84/5/ΕΟΚ), προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 4 αυτής ότι «κάθε κράτος 
µέλος ιδρύει ή εγκρίνει οργανισµό, αποστολή του οποίου είναι να αποκαθιστά, 
τουλάχιστον εντός των ορίων της υποχρέωσης ασφάλισης, τις υλικές ζηµίες ή τις 
σωµατικές βλάβες που προκαλούνται από όχηµα αγνώστων στοιχείων ή για το οποίο 
δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση ασφάλισης της παραγράφου 1». Στα πλαίσια του 
ελληνικού δικαίου το ζήτηµα της ίδρυσης και ευθύνης του προβλεπόµενου από την 
πιο πάνω Οδηγία οργανισµού είχε ήδη προβλεφθεί στα άρθρα 16 επ. Ν. 489/1976, 
που ήδη κωδικοποιήθηκε µε το Π∆ 237/1986, καθώς ιδρύθηκε το νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από 
Ατυχήµατα Αυτοκινήτων». 
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- Σύµφωνα µε την Οδηγία του Συµβουλίου της 24.4.1972 «περί εναρµονίσεως των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών µε την ασφάλιση της αστικής ευθύνης 
που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και µε τον έλεγχο της 
υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής»(72/166/ΕΟΚ) προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παρ. 1 αυτής ότι «κάθε κράτος µέλος λαµβάνει … όλα τα απαραίτητα µέτρα 
ώστε η αστική ευθύνη, η σχετική µε την κυκλοφορία οχηµάτων µε συνήθη 
στάθµευση στο έδαφός του να καλύπτεται από ασφάλιση». Στα πλαίσια του 
ελληνικού δικαίου η συµµόρφωση της Ελλάδας προς την Οδηγία αυτή έλαβε χώρα µε 
τις σχετικές ρυθµίσεις του Ν. 489/1976, που ήδη κωδικοποιήθηκε µε το Π∆ 
237/1986. Μάλιστα, εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η κάλυψη της αστικής ευθύνης από 
την κυκλοφορία οχηµάτων στην Ελλάδα γίνεται στα πλαίσια του εθνικού µας δικαίου 
αφενός µε την πρόβλεψη της υποχρεωτικής κάλυψης µε ασφάλιση της έναντι τρίτων 
αστικής ευθύνης (άρθρα 2 επ. Π∆ 237/1986) αφετέρου µε την πρόβλεψη της ευθύνης 
του Επικουρικού Κεφαλαίου σε περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιστή ή άκαρπης 
εκτέλεσης σε βάρος του ασφαλιστή ή τέλος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας 
ασφαλιστικής επιχείρησης (άρθρο 19 παρ. 1 περ. γ΄ Ν. 489/1976, όπως ισχύει µετά 
την τροποποίησή του µε το άρθρο τέταρτο του Ν. 4092/2012). Εποµένως, η 
εναρµόνιση της εθνικής µας νοµοθεσίας προς την αµέσως πιο πάνω Οδηγία γίνεται 
όχι µόνο µε την πρόβλεψη υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης των οχηµάτων που 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αλλά και µε την πρόβλεψη ευθύνης του Επικουρικού 
Κεφαλαίου για τις πιο πάνω περιπτώσεις, δεδοµένου ότι αφενός το Κράτος είναι 
υπεύθυνο για την άσκηση ελέγχου και εποπτείας των ασφαλιστικών εταιριών 
αφετέρου η προαναφερόµενη Οδηγία απαιτεί κατά τρόπο σαφή την λήψη µέτρων για 
ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και όχι για απλή σύναψη ασφαλιστικής 
σύµβασης.  Με άλλα λόγια η ως άνω Οδηγία απαιτεί από τα κράτη µέλη την 
πραγµατική ασφαλιστική κάλυψη, µε ευθύνη κάθε κράτους µέλους. 
- Με το άρθρο τέταρτο Ν. 4092/2012 τροποποιήθηκαν διατάξεις του Π∆ 237/1986 
και ειδικότερα µε το στοιχείο γ΄ του ως άνω άρθρου αντικαταστάθηκε το άρθρο 19 
παρ. 2 Π∆ 237/1986, το οποίο πλέον προβλέπει µεταξύ άλλων α) ότι η αποζηµίωση 
που καταβάλλει του Επικουρικό Κεφάλαιο για χρηµατικές ικανοποιήσεις λόγω 
ψυχικής οδύνης δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε 
δικαιούχο και β) ότι η αποζηµίωση στην περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιστή ή 
άκαρπης εκτέλεσης σε βάρος του ασφαλιστή ή τέλος ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας το συνολικό ποσό για την αποζηµίωση από το 
Επικουρικό Κεφάλαιο καταβάλλεται όχι ολόκληρο, αλλά µε βάση ορισµένα ποσοστά 
που η ως άνω διάταξη λεπτοµερώς ορίζει. Πλην, όµως, ο ποσοτικός αυτός 
περιορισµός της οφειλόµενης από το Επικουρικό Κεφάλαιο αποζηµίωσης σε 
περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος είναι ανίσχυρος µε βάση όσα προαναφέρθηκαν. 
Ειδικότερα, η περιορισµένη στο ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ αξίωση κατ’ αυτού για 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης είναι ευθέως αντίθετη προς την 
∆εύτερη Οδηγία του Συµβουλίου της 30.12.1983 (84/5/ΕΟΚ), η οποία ορίζει ότι η 
αξίωση για αποζηµίωση τόσο για υλικές ζηµίες όσο και για σωµατικές βλάβες (στις 
οποίες υπάγεται και η αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή 
ψυχικής οδύνης·βλ. έτσι ενδεικτικά ΟλΑΠ 9/1993, Ελ∆νη 1994.333, ΝοΒ 1994.375) 
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δεν µπορεί να είναι κατώτερη από τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, 
ο περιορισµός σε ορισµένο µόνο ποσοστό της οφειλόµενης από το Επικουρικό 
Κεφάλαιο αποζηµίωσης του παθόντος σε περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιστή ή 
άκαρπης εκτέλεσης σε βάρος του ασφαλιστή ή τέλος ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας είναι αντίθετος προς την Οδηγία του Συµβουλίου 
της 24.4.1972 (72/166/ΕΟΚ), η οποία όπως ήδη αναφέρθηκε επιβάλλει στα κράτη 
µέλη τη λήψη µέτρων ώστε κάθε όχηµα που κυκλοφορεί στο έδαφός τους να 
καλύπτεται ασφαλιστικά, δηλ. όχι απλά να έχει συνάψει σύµβαση ασφάλισης, αλλά 
και σε κάθε µεταγενέστερο του τροχαίου ατυχήµατος χρόνο να δύναται ο παθών να 
αποζηµιωθεί από ασφαλιστική εταιρία ή άλλο φερέγγυο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, 
εφόσον µε τις ως άνω διατάξεις του Ν. 4092/2012 τροποποιούνται οι πράξεις 
µεταφοράς των πιο πάνω Οδηγιών, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να µην συµµορφώνεται 
πλέον µε τις επιταγές των Οδηγιών αυτών, οι οποίες έχουν ένα σαφές περιεχόµενο και 
άρα άµεση εφαρµογή, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4092/2012 είναι ανίσχυρες, 
σύµφωνα εξάλλου και µε όσα αναφέρονται πιο πάνω στη µε στοιχείο Ι σκέψη της 
παρούσας. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι την αντίθεση των ως άνω διατάξεων του Ν. 
4092/2012 εντόπισε και επισήµανε και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής στην 
Έκθεση που συνέταξε σχετικά µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, που στη συνέχεια 
αποτέλεσε το κείµενο του Ν. 4092/2012. 
- Το άρθρο 2 ΑΚ εκφράζει τη γενικότερη αρχή του δικαίου περί µη αναδροµικότητας 
των νόµων, που αποβλέπει στην κατά το δυνατό βεβαιότητα των δικαιωµάτων 
ασφάλειας των συναλλαγών και σταθερότητας δικαίου, η οποία (αρχή) όµως δεν 
κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα και έτσι η διάταξη αυτή δεν έχει αυξηµένη τυπική 
ισχύ. Εποµένως, ο νοµοθέτης δεν εµποδίζεται, κατ’ αρχήν, να προσδώσει στο νόµο 
αναδροµική ισχύ, µε µόνο περιορισµό τη µη προσβολή συνταγµατικώς 
προστατευοµένων δικαιωµάτων. Στον νόµο µπορεί να δοθεί αναδροµική δύναµη 
ρητώς ή σιωπηρώς (έµµεσα), όταν δηλαδή από την έννοια και το σκοπό του 
συνάγεται νοµοθετική βούληση περί αναδροµικής ισχύος του, ώστε να ρυθµιστούν 
και περασµένα γεγονότα ή σχέσεις του παρελθόντος. Εξαιρέσεις από το επιτρεπτό της 
αναδροµικής ισχύος του νόµου προβλέπονται στο Σύνταγµα από τις διατάξεις των 
άρθρων 7 παρ. 1 και 78 παρ. 2. Από την απόλυτη απαγόρευση στο Σύνταγµα της 
αναδροµικότητας των νόµων που ορίζουν οι συνταγµατικές διατάξεις, συνάγεται, ότι 
στις άλλες περιπτώσεις η αναδροµική ισχύς είναι µεν επιτρεπτή, δεν µπορεί όµως να 
υπερβεί τα όρια που θέτουν τα άρθρα 4 και 17 του Συντάγµατος, καθώς και οι 
υπερνοµοθετικής ισχύος (άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος) διατάξεις των άρθρων 6 
παρ. 1 της ΕΣ∆Α και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α. Κατά το 
άρθρο 1 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, που κυρώθηκε 
(µαζί µε τη Σύµβαση) µε το Ν∆ 53/1974 και έχει, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 
του Συντάγµατος, αυξηµένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόµων «παν φυσικόν ή 
νοµικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να 
στερηθεί της ιδιοκτησίας του, ει µη δια λόγους δηµοσίας ωφελείας και υπό τους 
προβλεποµένους υπό του νόµου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. 
Αι προαναφερόµεναι διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωµα παντός κράτους, όπως θέση εν 
ισχύϊ νόµους, ους ήθελε κρίνη αναγκαίους προς ρύθµισιν της χρήσεως αγαθών, 
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συµφώνως προς το δηµόσιον συµφέρον, ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή 
άλλων εισφορών ή προστίµων». Στην κατά τα ανωτέρω προστατευόµενη περιουσία 
περιλαµβάνονται όχι µόνο τα από το άρθρο 17 του Συντάγµατος προστατευόµενα 
εµπράγµατα δικαιώµατα, αλλά και όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα και τα 
νοµίµως κεκτηµένα οικονοµικά συµφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά 
δικαιώµατα και µάλιστα οι περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις είτε αναγνωρισµένες 
µε δικαστική ή διαιτητική απόφαση είτε απλώς γεννηµένες κατά το εθνικό δίκαιο, 
εφόσον υπάρχει νόµιµη προσδοκία µε βάση το ισχύον πριν από την προσφυγή στο 
δικαστήριο νοµοθετικό καθεστώς ότι µπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά. Έτσι, 
σύµφωνα, µε τη ρύθµιση της ως άνω διεθνούς συνθήκης, µέσω της αναδροµικής 
ισχύος νόµου είναι δυνατόν να επέρχεται απόσβεση ή κατάργηση δικαιωµάτων που 
έχουν απονεµηθεί µε προγενέστερο νόµο, µόνο εφόσον, η κατάργηση ή απόσβεση 
επιβάλλεται για λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος ή 
ωφέλειας, η συνδροµή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων, αφού 
διαφορετικά η έναντι του κοινού νοµοθέτη προστασία των περιουσιακών αυτών 
δικαιωµάτων θα έµενε χωρίς πρακτικό αποτέλεσµα (βλ. για τα προαναφερόµενα και 
ΟλΑΠ 6/2007, ΕΕµπ∆ 2007.715, ∆ 2008.29, ΟλΑΠ 40/1998, ΝοΒ 1999.752, Αρµ 
1999.46, ∆ 1999.230, ΕΕµπ∆ 1999.28. 
- Με το άρθρο τέταρτο στοιχείο γ΄ Ν. 4092/2012, που τροποποίησε το άρθρο 19 παρ. 
2 Π∆ 237/1986, ορίζεται µεταξύ άλλων και ότι «η ρύθµιση της παρούσας 
παραγράφου καταλαµβάνει τις ήδη γεγεννηµένες αξιώσεις κατά του Επικουρικού 
Κεφαλαίου, χωρίς πάντως να θίγει αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί µε οριστική 
απόφαση». Εποµένως, οι καταργούµενες µε την ως άνω διάταξη ενοχικές αξιώσεις 
των ζηµιωθέντων από τροχαίο ατύχηµα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου εµπίπτουν 
στην έννοια του όρου «περιουσία» του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, καθώς και στην έννοια του όρου «ιδιοκτησία» του άρθρου 
17 του Συντάγµατος. Εξάλλου, υπάρχει νόµιµη προσδοκία µε βάση το µέχρι την 
έναρξη ισχύος του Ν. 4092/2012 νοµοθετικό καθεστώς ότι οι ως άνω αξιώσεις των 
παθόντων από τροχαία ατυχήµατα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου µπορούσαν να 
ικανοποιηθούν δικαστικά. Συνεπώς, η αναδροµική κατάργηση των πιο πάνω 
ενοχικών αξιώσεων είναι αντίθετη στα άρθρα 4 και 17 του Συντάγµατος και 1 του 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α. Μάλιστα, η προαναφερόµενη νοµοθετική 
µεταβολή δεν φαίνεται να επιβάλλεται από λόγους δηµόσιας ωφέλειας. 
Συγκεκριµένα, κατά την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4092/2012, µε τις πιο πάνω 
διατάξεις του Ν. 4092/2012 γίνεται προσπάθεια να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία 
του Επικουρικού Κεφαλαίου, επιχειρώντας να σταθµιστούν οι υποχρεώσεις του χωρίς 
να διακινδυνεύει η οικονοµική του θέση, λόγω ακριβώς του ιδιαίτερου επικουρικού 
του σκοπού. Πλην, όµως, αν ως δηµόσια ωφέλεια νοείται η θέση του Επικουρικού 
Κεφαλαίου και η αποζηµίωση παθόντων από τροχαία ατυχήµατα, στις περιπτώσεις 
που προαναφέρθηκαν, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι πιο πάνω διατάξεις του Ν. 
4092/2012 αναιρούν την ίδια τη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο 
πλέον δεν θα καταβάλει παρά µόνο ελάχιστο µέρος των αποζηµιώσεων που οι 
παθόντες τροχαίων ατυχηµάτων δικαιούνται, µε αποτέλεσµα να καταργούνται 
δικαιώµατα αυτών που κατ’ επίφαση ο Ν. 4092/2012 ήθελε να προστατέψει. 
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Εξάλλου, οι προαναφερόµενες διατάξεις του Ν. 4092/2012 προσβάλλουν και την 
συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της αναλογικότητας, καθώς προβλέπονται µέτρα 
που δεν είναι αναγκαία ούτε πρόσφορα για την προστασία του Επικουρικού 
Κεφαλαίου και την αποζηµίωση των παθόντων από τροχαία ατυχήµατα, αφού το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την προληπτική επιτήρηση 
και τον έλεγχο των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά και την µέριµνα για την 
ελαχιστοποίηση των οχηµάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα. Επίσης, οι πιο πάνω 
διατάξεις του Ν. 4092/2012 θίγουν τον πυρήνα του σχετικού δικαιώµατος των 
παθόντων να αξιώνουν την ικανοποίηση των ήδη γεννηµένων απαιτήσεών τους από 
το Επικουρικό Κεφάλαιο. 
- Με το άρθρο 19 παρ. 2 Π∆ 237/1986 ορίζεται ότι «οι τόκοι που στις περιπτώσεις 
της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποχρεούται να καταβάλει το 
Επικουρικό Κεφάλαιο υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση µε επιτόκιο έξι τοις εκατό 
(6%) ετησίως». Η διάταξη αυτή αναγνωρίζει υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου 
ευνοϊκή µεταχείριση ως προς το θέµα της επιδίκασης τόκων, χωρίς να δικαιολογείται 
τούτο από λόγους δηµοσίου συµφέροντος, δοθέντος ότι το απλό ταµειακό συµφέρον 
του Επικουρικού Κεφαλαίου δεν ταυτίζεται µε το δηµόσιο ή το γενικό συµφέρον και 
δεν µπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση του δικαιώµατος των παθόντων από 
τροχαία ατυχήµατα να απαιτήσουν και να λάβουν τόκους για τις αξιώσεις τους σε 
ποσοστό ίδιο µε εκείνο που καταβάλλουν οι ιδιώτες. Εξάλλου, δεν συνιστά τέτοιο 
λόγο δηµοσίου συµφέροντος το γεγονός ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο, που είναι 
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του 
Κράτους. Εποµένως, η προαναφερόµενη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 Π∆ 237/1986 
έρχεται σε αντίθεση α) µε τα άρθρα 4 παρ. 1, και 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, αφού 
µε αυτή αναγνωρίζεται υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου ευνοϊκή µεταχείριση, β) µε 
το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, αφού δεν προκύπτει ότι υφίσταται λόγος δηµοσίου 
συµφέροντος, που να καθιστά ανεκτή τη διαφοροποίηση αυτή, γ) µε την διάταξη του 
άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, ενόψει του ότι γίνεται 
προσβολή της περιουσίας του κάθε παθόντος-δανειστή του Επικουρικού Κεφαλαίου, 
χωρίς να γίνεται επίκληση σοβαρού λόγου δηµοσίου συµφέροντος και δ) µε την ήδη 
και συνταγµατικώς κατοχυρωµένη (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος) αρχή της 
αναλογικότητας (βλ. για τα προαναφερόµενα OλΑΠ 4/2012, ΕφΑ∆ 2012.578, ΧρΙ∆ 
2012.440). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 2, 297, 298, 299, 330, 340, 345, 346, 481, 482, 914, 926, 932, 
ΣΛΕΕ: 288, 
Οδηγίες: 72/166/ΕΟΚ, 84/5/ΕΟΚ, 
Σ: 4, 17, 78, 
ΕΣ∆Α: 6, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 19,  
Π∆: 237/1986, άρθ. 19, 
Νόµοι: 4092/2012,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Επικουρικό Κεφάλαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 486 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανάκληση άδειας ασφαλιστικής εταιρείας. Ικανότητα διαδίκου. 
- Στην παρ. 4 του άρθρ. 25 του Κ.Ν. 489/1976 ορίζεται ότι "από την ηµεροµηνία που 
η ασφαλιστική επιχείρηση κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή ανακαλείται η 
άδεια λειτουργίας της για παράβαση νόµου, το Επικουρικό Κεφάλαιο (Ν.Π.Ι.∆.) 
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". Από την τελευταία αυτή διάταξη 
προκύπτει, ότι όταν επέλθει κατά νόµο ανάκληση της άδειας λειτουργίας 
ασφαλιστικής επιχειρήσεως η τελευταία καθόσον αφορά τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώµατα που πηγάζουν από τις προαναφερόµενες συµβάσεις παύει να υπάρχει και 
στη θέση της υπεισέρχεται αυτοδικαίως το Επικουρικό Κεφάλαιο. Αν λοιπόν στη 
δίκη ενώπιον του Εφετείου υπήρξε διάδικος ως εναγόµενη η ασφαλιστική επιχείρηση 
και µετά την έκδοση της αποφάσεως από το Εφετείο επήλθε οριστική ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας της, η αίτηση αναιρέσεως από τον νοµιµοποιούµενο διάδικο δεν 
µπορεί να απευθύνεται κατά της ασφαλιστικής επιχειρήσεως, αλλά πρέπει να 
απευθύνεται κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου που είναι εκ του νόµου καθολικός 
αυτής διάδοχος, εκτός αν ο αναιρεσείων αγνοεί την επελθούσα αυτή µεταβολή, οπότε 
η αναιρετική δίκη διεξάγεται έναντι του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να 
καλείται στη σχετική δίκη (ΑΠ 1755/2002).  
- Κατά το άρθρο 62 ΚΠολ∆ ικανός να είναι διάδικος είναι αυτός που έχει την 
ικανότητα να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Κατά δε το άρθρο 61 
ΑΚ ένωση προσώπων µπορεί να αποκτήσει προσωπικότητα και να καταστεί νοµικό 
πρόσωπο, αν τηρηθούν οι όροι που αναγράφει ο νόµος. Ειδικότερα προκειµένου περί 
ανώνυµης εταιρίας σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 η 
εταιρία αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώρηση στο οικείο µητρώο 
ανωνύµων εταιριών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την 
έγκριση του καταστατικού της, παύει δε να υπάρχει µε την καθ' οιονδήποτε νόµιµο 
τρόπο λύση της.  
- Κατά το άρθρο 73 ΚΠολ∆ το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως, αν συντρέχει 
η κατά το άρθρο 62 προϋπόθεση ενόψει και του άρθρου 313 παρ. 1 στ. δ' του ίδιου 
κώδικα κατά το οποίο δύναται να επιδιωχθεί µε αγωγή ή ένσταση η αναγνώριση της 
ανυπαρξίας δικαστικής αποφάσεως, αν εκδόθηκε σε δίκη που διεξήχθη κατ' 
ανυπάρκτου προσώπου, κατά δε το άρθρο 558 του ίδιου κώδικα, η αναίρεση 
απευθύνεται κατά εκείνων, οι οποίοι ήσαν διάδικοι στη δίκη, κατά την οποία 
εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση ή των καθολικών διαδόχων τους ή των 
κληροδόχων τους. Από τις διατάξεις αυτές, συνάγεται, ότι είναι απαράδεκτη η αίτηση 
αναιρέσεως που απευθύνεται εναντίον νοµικού προσώπου, στα δικαιώµατα και στις 
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υποχρεώσεις του οποίου υπεισήλθε πλέον αυτοδικαίως εκ του νόµου άλλο νοµικό 
πρόσωπο (βλ. ΟλΑΠ 27/1987).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 61, 
ΚΠολ∆: 62, 73, 313, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 10, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Καταγγελία ασφαλιστικής σύµβασης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 6015 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταγγελία της ασφαλιστικής σύµβασης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. α του Ν. 2496/1997, το οποίο ισχύει µετά την 
κατάργηση του άρθρου 33 Ν∆400/1970, από το άρθρο 33 παρ. 3 του Ν. 2496/1997, 
«ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα σε µετρητά, είτε 
εφάπαξ, είτε µε τµηµατικές καταβολές». Κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, «η 
καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσµης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωµα 
στον ασφαλιστή, να καταγγείλει τη σύµβαση. Η καταγγελία γίνεται µε γραπτή 
δήλωση στο λήπτη της ασφάλισης, στην οποία γνωστοποιείται, ότι η περαιτέρω 
καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, µετά πάροδο ενός (1) µηνός από 
την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύµβασης». Κατά δε το άρθρο 33 παρ. 1 
και 4 του ίδιου ως άνω νόµου, κάθε δικαιοπραξία που περιορίζει τα δικαιώµατα του 
λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισµένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσµατος είναι 
άκυρη, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο ειδικά στον παρόντα νόµο. Οι κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου υφιστάµενες συµβάσεις διέπονται εφεξής από τον 
παρόντα νόµο. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγονται τα εξής: 1) Η καταβολή του 
ασφαλίστρου βαρύνει τον αντισυµβαλλόµενο στη σύµβαση ασφάλισης και αποτελεί 
την κύρια αυτού υποχρέωση από τη σύµβαση, γίνεται δε, είτε εφάπαξ, είτε µε 
τµηµατικές καταβολές. 2) Η καθυστέρηση ως προς την καταβολή ληξιπρόθεσµης 
δόσης ασφαλίστρου, ανεξάρτητα από το χρόνο της καθυστέρησης, παρέχει στον 
ασφαλιστή το δικαίωµα να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση. 3) Το δικαίωµα 
της καταγγελίας της σύµβασης, υπό τους αναφερόµενους όρους, παρέχεται στον 
ασφαλιστή και για τις υφιστάµενες ασφαλιστικές συµβάσεις κατά την έναρξη ισχύος 
του νόµου αυτού (16-5-1997). Η παραπάνω καταγγελία αποτελεί άσκηση 
διαπλαστικού δικαιώµατος του ασφαλιστή, η δε σχετική δήλωση βούλησης, 
απευθυντέα προς τον αντισυµβαλλόµενο στη σύµβαση ασφάλισης, για να είναι 
έγκυρη πρέπει: α) να περιέχεται σε γραπτό κείµενο, στο οποίο να διατυπώνεται, 
σαφώς, η βούληση του ασφαλιστή, για τη λύση της σύµβασης ασφάλισης, χωρίς να 
είναι αναγκαία και η χρησιµοποίηση πανηγυρικών εκφράσεων και β) να αναφέρεται 
σ’ αυτή, ότι περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής του ασφαλίστρου θα επιφέρει, µετά 
πάροδο µηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύµβασης. Η µε το 
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παραπάνω περιεχόµενο έγγραφη δήλωση του ασφαλιστή επιφέρει τα νοµικά 
αποτελέσµατα από τότε που θα περιέλθει στον αντισυµβαλλόµενο (άρθρο 167 ΑΚ), 
ανεξάρτητα πότε αυτός θα λάβει γνώση του περιεχοµένου του. Αν δεν καταβληθούν 
τα ληξιπρόθεσµα ασφάλιστρα εντός µηνός από την κοινοποίηση της έγγραφης 
καταγγελίας, τότε µε τη συµπλήρωση αυτού επέρχεται η λύση της σύµβασης (βλ. ΑΠ 
1488/2008, ΑΠ 964/2003 ∆ΕΕ 2003, 107). Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 
167 ΑΚ, προκύπτει, ότι η καταγγελία, για τη λύση της σύµβασης ασφάλισης, είναι 
µονοµερής και ληψιδεής δήλωση της βούλησης του συµβαλλόµενου µέρους, η δε 
δήλωση θεωρείται συντελεσθείσα όχι, απλώς, από την αποτύπωσή της στον 
εξωτερικό κόσµο, ούτε από τη γνώση του περιεχοµένου της εκ µέρους του 
παραλήπτη προς τον οποίο απευθύνεται, αλλά από την παραλαβή της. Για να 
παραγάγει τα αποτελέσµατά της, είναι αναγκαία η περιέλευσή της στο νόµιµο 
παραλήπτη, απαιτείται δε να περιέχεται σε έγγραφο και µάλιστα συστηµένο, ή επί 
αποδείξει. Σε περίπτωση συστηµένης επιστολής µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων 
(ΕΛΤΑ), δεν αρκεί η εγχείρηση από τον ταχυδρόµο της γραπτής ειδοποίησης στον 
παραλήπτη ή η ρίψη του ειδοποιητηρίου ή της επιστολής στο γραµµατοκιβώτιο του 
παραλήπτη, αλλά απαιτείται και η παραλαβή της συστηµένης επιστολής, 
αυτοπροσώπως, από τον τελευταίο (χέρι µε χέρι), οπότε εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
γνώσης, από µέρους του, του περιεχοµένου της. Συνακόλουθα, δεν εξοµοιώνεται µε 
παράδοση της συστηµένης επιστολής στον παραλήπτη η αποστολή της από τον 
αποστολέα και η επιστροφή της σε αυτόν από το Ταχυδροµείο µε την ένδειξη 
«αζήτητο» ή «ανεπίδοτο» (βλ. ΑΠ 510/2009, ΑΠ 1951/2006 ΝοΒ 2007, 1154).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 167, 
Ν∆: 400/1970, άρθ. 33, 
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 6, 33, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012.899, σχολιασµός Ι. Ρόκας  
 
Ασφαλιστικό ∆ίκαιο - Παραγραφή - Πλαγιαστική αγωγή κατά ασφαλιστή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 957 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αξίωση κατά του ασφαλιστή. ∆ιετής παραγραφή. Παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.1 και 2 του Ν. 489/1976 ορίζεται, ότι το 
πρόσωπο που ζηµιώθηκε έχει από την ασφαλιστική σύµβαση και µέχρι του ποσού 
αυτής ιδία αξίωση κατά του ασφαλιστή. Η αξίωση αυτή παραγράφεται µετά πάροδο 
δύο (2) ετών από την ηµέρα του ατυχήµατος επιφυλασσοµένων των κειµένων 
διατάξεων για την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής. Από την ανωτέρω 
διάταξη σαφώς προκύπτει, ότι η ως άνω διετής παραγραφή αρχίζει, εν όψει και του 
άρθρου 241 ΑΚ, όχι από την ίδια ηµέρα, αλλά από την εποµένη ηµέρα του 
ατυχήµατος. Μέσα στη διετία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί η άσκηση της αγωγής 
(άρθρ.215 ΚΠολ∆), δηλαδή κατάθεση στη γραµµατεία του δικαστηρίου και επίδοση 
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αυτής στον ενάγοντα. Αν η επίδοση γίνεται µετά τη συµπλήρωση της διετίας, 
επιτρεπτά προτείνεται από τον εναγόµενο ασφαλιστή η ένσταση της διετούς 
παραγραφής. Για την έναρξη της παραπάνω διετούς παραγραφής δεν έχει σηµασία, 
αν και πότε λαµβάνει γνώση της ζηµίας ο ζηµιωθείς. Η διάταξη του άρθρου 937 ΑΚ 
δεν εφαρµόζεται εν προκειµένω, γιατί αυτή ισχύει στην αξίωση αποζηµιώσεως εξ 
αδικοπραξίας. Η διάταξη του άρθρου 10 παρ.2 του Ν. 489/1976, ειδικώς ρυθµίζουσα 
την αξίωση της αποζηµιώσεως κατά του ασφαλιστή, ευθυνοµένου έναντι του 
παθόντος όχι εξ αδικοπραξίας, αλλά εκ του νόµου, επικρατεί της γενικής διάταξης 
του άρθρου 937 ΑΚ. Η ανωτέρω διετής παραγραφή, ως προς την αφετηρία της, 
καλύπτει περίπτωση της προβλεπτής από την αρχή ζηµίας του παρόντος. ∆εν 
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. Και στην ως άνω διετή παραγραφή ισχύουν οι γενικές ρυθµίσεις του 
Αστικού Κώδικα ως προς την διακοπή (άρθρ. 255 επ. ΑΚ) και αναστολή της 
παραγραφής (άρθρ. 260 επ. ΑΚ). Ειδικά µε την άσκηση της αγωγής επέρχεται 
διακοπή της παραγραφής (άρθρ. 261 ΑΚ). Εξ άλλου, από τον συνδυασµό των 
διατάξεων των άρθρων 261 περ.α ΑΚ και 221 παρ.1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι σε 
περίπτωση ασκήσεως αγωγής για µέρος µόνο της αξιώσεως για αποζηµίωση, η 
επίδοση της αγωγής διακόπτει την παραγραφή µόνο για το µέρος αυτό, ως προς το 
οποίο δηµιουργείται αντιστοίχως εκκρεµοδικία (ΑΠ 24/2003, ΑΠ 1021/2001, ΑΠ 
603/2007).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, µε το να δεχθεί πραγµατικά περιστατικά 
προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Κατά τη 
σαφή έννοια της εν λόγω διάταξης έγγραφα, στα οποία αυτή αναφέρεται, είναι τα 
αποδεικτικά έγγραφα, δηλαδή εκείνα που προβλέπονται ως αποδεικτικά µέσα στα 
άρθρα 339 και 432-465 ΚΠολ∆, όχι δε άλλα, όπως τα διαδικαστικά έγγραφα της 
δίκης, π.χ. η αγωγή, η ανταγωγή, η έφεση, οι προτάσεις των διαδίκων, τα πρακτικά 
συνεδρίασης του δικαστηρίου, οι εισηγητές εκθέσεις που περιέχουν µαρτυρικές 
καταθέσεις κλπ. Εποµένως, ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο πλήττεται η 
προσβαλλόµενη απόφαση για παραµόρφωση του περιεχοµένου της από 30-12-2000 
αγωγής του αναιρεσείοντος, επί της οποίας έκρινε, µε αυτή, το Εφετείο, πρέπει να 
απορριφθεί ως απαράδεκτος (ΑΠ 980/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 241, 260 επ., 261, 937,  
ΚΠολ∆: 221, 432 - 465, 559 αριθ. 20,  
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Βιοµηχανική Ιδιοκτησία - Σήµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 338 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σήµα. Κίνδυνος σύγχυσης. Αδικοπραξία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παρά το 
νόµο λήψη υπόψη αποδείξεων. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τους ορισµούς και την έννοια των άρθρων 914, 297, 298, 932 ΑΚ η 
αδικοπρακτική ευθύνη για την θεµελίωση υποχρεώσεων προς αποζηµίωση και 
χρηµατική ικανοποίηση ηθικής βλάβης προϋποθέτει συµπεριφορά, παράνοµη και 
υπαίτια, από δόλο ή αµέλεια, επέλευση περιουσιακής ζηµίας και ηθικής βλάβης και 
ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του δράστη και της, 
περιουσιακού ή µη χαρακτήρα, ζηµίας. Παράνοµη είναι η συµπεριφορά που 
αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέµει 
δικαίωµα ή προστατεύει συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος, µπορεί δε η 
συµπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισµένης 
ενέργειας. Για την κατάφαση της παρανοµίας δεν απαιτείται παράβαση 
συγκεκριµένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της συµπεριφοράς στο 
γενικότερο πνεύµα του δικαίου ή στις επιταγές της έννοµης τάξεως. Έτσι παρανοµία 
συνιστά και η παράβαση της γενικής υποχρεώσεως πρόνοιας και ασφάλειας στο 
πλαίσιο της συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας των 
ατόµων, δηλαδή η παράβαση της κοινωνικώς επιβεβληµένης και εκ της θεµελιώδους 
δικανικής αρχής της συνεπούς συµπεριφοράς απορρέουσας, υποχρεώσεως για την 
αποφυγή προκλήσεως ζηµίας σε τρίτους. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει όταν η 
παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του δράστη ήταν σύµφωνα µε τα διδάγµατα της 
κοινής πείρας, ικανή, κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων και 
χωρίς τη µεσολάβηση άλλου περιστατικού, να επιφέρει την ζηµία, που επήλθε, και 
την επέφερε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ο ζηµιωθείς παθών, εκτός από την 
αποζηµίωση, δικαιούται και χρηµατικής ικανοποιήσεως για την ηθική βλάβη που 
υπέστη από την αδικοπραξία, την οποία βάσιµα αξιώνει και το νοµικό πρόσωπο όταν 
δι' αυτής πλήττεται η φήµη του και η αξιοπιστία του αναφορικά µε τα προϊόντα που 
παράγει και µε τον τρόπο αυτό προσβάλλεται η προσωπικότητά του και το 
ταυτόσηµο µε την επωνυµία σήµα του, του οποίου είναι δικαιούχος, όταν χωρίς 
δικαίωµα χρησιµοποιείται από το δράστη (ΑΚ 57, 58, 59).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 9, 14, 91, 92, 97 και 98 του Κανονισµού (ΕΚ) 
40/1994 του Συµβουλίου της 20.12.1993 "Για το κοινοτικό σήµα" που έχει άµεση 
εφαρµογή αποτελώντας µέρος του εφαρµοστέου ηµεδαπού εσωτερικού δικαίου 
(άρθρο 249 §§1, 2 ΣυνθΕΚ) προκύπτουν τα ακόλουθα :Το κοινοτικό σήµα είναι το 
πρώτο καθαρώς κοινοτικού δικαίου δικαίωµα. Απονέµεται από την κοινοτική έννοµη 
τάξη στα πλαίσια της αρµοδιότητας των κοινοτικών οργάνων για τη σύσταση 
κοινοτικών δικαιωµάτων, η οποία θεµελιώνεται στις διατάξεις των άρθρων 235 επ. 
Συνθήκης ΕΟΚ. Είναι απόλυτο δικαίωµα µε υπερεθνικό χαρακτήρα και ισχύ σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η θεµελιώδης αρχή του ενιαίου του κοινοτικού σήµατος που 
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αποτυπώνεται στο άρθρο 1 § 2 του Κανονισµού, συνεπάγεται ότι το δικαίωµα στο 
κοινοτικό σήµα γεννάται µε µία µόνη διαδικασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και 
απολαµβάνει σε όλα τα κράτη µέλη ενιαία και άµεση προστασία. Για τη διασφάλιση 
της αρχής του ενιαίου, το κοινοτικό σήµα υπόκειται στους κανόνες του κοινοτικού 
δικαίου και όχι των εθνικών δικαίων των κρατών µελών (αρχή της αυτονοµίας), εκτός 
εάν ρητώς οι διατάξεις του Κανονισµού παραπέµπουν σε ρυθµίσεις των εθνικών 
νοµοθεσιών (άρθρο 14 § 2 του Κανονισµού) συνυπάρχει δε παράλληλα µε τα εθνικά 
δικαιώµατα στο σήµα, τα οποία διατηρούν καθ' όλα την ισχύ τους και υπόκεινται 
στους εθνικούς κανόνες δικαίου (αρχή της συνύπαρξης). Βασικά χαρακτηριστικά του 
κοινοτικού δικαιώµατος στο σήµα είναι ότι αυτό γεννάται από και µε την καταχώριση 
του (τυπικό σύστηµα κτήσης), ενώ η χρήση του σήµατος έχει σηµασία µόνο για τη 
διακριτική δύναµη αυτού και τη διατήρηση του δικαιώµατος. ∆ικαιούχος αυτού 
µπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, υπήκοος ή µη, κάτοικος ή 
µη κράτους µέλους της κοινής Αγοράς, ενώ αρµόδια διοικητική αρχή για την 
κατάθεση, έλεγχο και γενικά διατήρηση και εποπτεία αυτού είναι τα κοινοτικά 
όργανα, δηλαδή το Γραφείο Εναρµόνισης στην Ενιαία Αγορά, που εδρεύει στο 
Alicante της Ισπανίας. Κοινοτικό σήµα, εξάλλου, µπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε 
σηµείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, ιδίως λέξεις, συµπεριλαµβανοµένων των 
ονοµάτων των προσώπων, σχεδιαγράµµατα, αριθµοί, το σχήµα προϊόντος ή της 
συσκευασίας του, υπό την προϋπόθεση ότι τα σηµεία αυτά είναι ικανά να διακρίνουν 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων 
επιχειρήσεων. Ο δικαιούχος, περαιτέρω, κοινοτικού σήµατος έχει αποκλειστικό 
δικαίωµα στη χρήση του, καθώς και δικαίωµα να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο 
κοινοτικών σηµάτων, προκειµένου να απαγορεύσει σε κάθε τρίτο, να χρησιµοποιεί 
στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεση του, µεταξύ άλλων, κάθε σηµείο που 
ταυτίζεται µε το κοινοτικό σήµα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται µε εκείνες 
για τις οποίες το σήµα έχει καταχωρηθεί, όπως και κάθε σηµείο, για το οποίο, λόγω 
του ταυτόσηµου ή της οµοιότητας του µε το κοινοτικό σήµα και του ταυτόσηµου ή 
της οµοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτονται από το κοινοτικό 
σήµα και το σηµείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης από µέρους του κοινού. Ο κίνδυνος 
σύγχυσης περιλαµβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης µεταξύ σηµείου και σήµατος. 
Εξάλλου, η βασική λειτουργία του σήµατος συνίσταται στο να εγγυάται στον 
καταναλωτή ή στον τελικό χρήστη, την ταυτότητα καταγωγής του φέροντος το σήµα 
προϊόντος ή υπηρεσίας, παρέχοντας του τη δυνατότητα να διακρίνει, χωρίς κίνδυνο 
σύγχυσης, το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία από αυτά που έχουν άλλη προέλευση 
και προκειµένου να µπορεί το σήµα να επιτελεί τη λειτουργία του ως ουσιώδες 
στοιχείο συστήµατος ανόθευτου ανταγωνισµού, που η Συνθήκη επιδιώκει να 
καθιερώσει, πρέπει να παρέχει την εγγύηση ότι όλα τα φέροντα αυτό προϊόντα ή 
υπηρεσίες έχουν κατασκευαστεί υπό τον έλεγχο µιας και µόνο επιχείρησης, που φέρει 
την ευθύνη για την ποιότητα τους. Τα κριτήρια περαιτέρω, του κινδύνου σύγχυσης 
είναι συνάρτηση τριών παραγόντων. Καταρχήν είναι η οµοιότητα µεταξύ των 
συγκρουόµενων σηµείων. Για τη διαπίστωση του βαθµού οµοιότητας τους, εκτιµάται 
η συνολική εντύπωση των δύο σηµείων, έτσι ώστε επουσιώδεις διαφοροποιήσεις να 
µην κρίνονται επαρκείς για την αποτροπή του κινδύνου σύγχυσης. Η εντύπωση που 
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προκαλεί ένα διακριτικό γνώρισµα και που πρέπει να εξετάζεται για τη διαπίστωση 
της οµοιότητας, µπορεί να είναι οπτικής, ηχητικής και εννοιολογικής φύσης ενώ ως 
µέτρο για την εκτίµηση της εντύπωσης των δύο σηµάτων πρέπει να λαµβάνεται ο 
µέσων γνώσεων, µέσης ευφυΐας, εµπειρίας και παρατηρητικότητας καταναλωτής. Για 
τη διαπίστωση του κινδύνου σύγχυσης δεν απαιτείται σχετική πρόθεση από την 
πλευρά του προσβολέα, ούτε απαιτείται η σύγχυση πραγµατικά να επέλθει ή να 
µπορεί να προκληθεί σε όλους ή στην πλειονότητα των καταναλωτών. ∆εύτερος 
παράγων είναι η οµοιότητα µεταξύ των φερόντων τα σήµατα προϊόντων ή υπηρεσιών 
και τρίτος είναι το πόσο γνωστό είναι το σήµα στην αγορά. Έτσι, ο κίνδυνος 
σύγχυσης πρέπει να εκτιµάται µε βάση τη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα 
σήµατα, λαµβανοµένων υπόψη, µεταξύ άλλων, των διακριτικών και κυρίαρχων 
στοιχείων τους. Στο πλαίσιο της συνολικής αυτής εκτίµησης της οµοιότητας των 
οικείων σηµάτων, λαµβάνεται υπόψη ο µέσος καταναλωτής, που έχει τη συνήθη 
πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενηµερωµένος. Πρέπει όµως να 
συνεκτιµάται το στοιχείο ότι σπανίως ο µέσος καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να 
προβαίνει σε άµεση σύγκριση των διαφόρων σηµάτων και συνήθως είναι 
αναγκασµένος να ανατρέχει στην ατελή εικόνα που έχει συγκρατήσει στη µνήµη του. 
Εξάλλου το δικαστήριο κοινοτικών σηµάτων, που καθιερώθηκε και στην Ελλάδα µε 
το νόµο 2943/ 2001 (άρθρα 6 έως 11), εφαρµόζει, όσον αφορά στις κυρώσεις, το 
δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο διαπράχθηκε ή απειλείται να διαπραχθεί η 
προσβολή. Μία από αυτές είναι και η επιδίκαση στον δικαιούχο χρηµατικής 
αποζηµίωσης, λόγω ηθικής βλάβης, που υπέστη από την προσβολή, µε τη συνδροµή 
βεβαίως των προϋποθέσεων της διάταξης του άρθρου 932 ΑΚ.  
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι το κανονιστικό περιεχόµενο των βασικών διατάξεων 
του κανονισµού 40/1994 είναι κατ' ουσίαν το ίδιο µε αυτό των αντίστοιχων 
διατάξεων της Οδηγίας 89/104 για την εναρµόνιση των νοµοθεσιών των κρατών 
µελών περί σηµάτων και κατ' επέκταση ταυτίζεται µε το περιεχόµενο των διατάξεων 
του νόµου 2239/1994.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο, κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των διαδικαστικών εγγραφών, παρά το νοµό 
δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν ή έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στην θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. ∆εν αποτελούν όµως "πράγµατα" και 
εποµένως δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως αν δεν ληφθεί υπόψη, µεταξύ 
άλλων, η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανταγωγής ή ενστάσεως, τα 
επιχειρήµατα η συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, οι νοµικοί 
ισχυρισµοί και η νοµική επιχειρηµατολογία των διαδίκων, οι αλυσιτελείς ισχυρισµοί 
που δεν θεµελιώνουν αυτοτελή ισχυρισµό, οι αποδείξεις ή περιστατικά που 
προκύπτουν από αυτές. ∆εν στοιχειοθετείται όµως ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν 
λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε ο ισχυρισµός για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή 
ουσιαστικό ή αν πρόκειται για ισχυρισµό µη νόµιµο και µε την έννοια αυτή δεν ασκεί 
επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 11 εδ. β' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
το δικαστήριο, παρά τον νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις, που δεν προσκοµίσθηκαν. 
Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής, που προκύπτει από το συνδυασµό της 
προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στιχ. Β' , 346, 453 παρ. 1 ΚΠολ∆, ως 
αποδείξεις, που δεν προσκοµίσθηκαν θεωρούνται και εκείνες, των οποίων δεν έγινε 
σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόµισε. 
Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση αποδεικτικού εγγράφου, όταν είναι ειδική και 
από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του. Μπορεί δε η επίκληση να είναι είτε µε τις 
προτάσεις της συζήτησης, µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, είτε µε αναφορά δια 
των προτάσεων αυτών, σε συγκεκριµένο µέρος των προτάσεων προηγούµενης 
συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου, κατ' ανάλογη 
εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ∆.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 559 αριθ. 20 και 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι ο θεσπιζόµενος µε την πρώτη από αυτές λόγος αναίρεσης, για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας 
υποπίπτει σε διαγνωστικό λάθος, όταν δηλαδή, σε αποδεικτικό έγγραφο, κατά την 
έννοια των άρθρων 339 και 432 επ. ΚΠολ∆ αποδίδει µε την λανθασµένη διάγνωσή 
του περιεχόµενο διαφορετικό από εκείνο που πράγµατι, έχει, στη δε συνέχεια 
καταλήγει, στηριζόµενο αποκλειστικά ή κυρίως σ' αυτό σε περίπτωση συνεκτίµησής 
του µε άλλα αποδεικτικά µέσα, σε επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα αποδεικτικό 
πόρισµα σχετικά µε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
όχι δε και όταν έχει απλώς συνεκτιµήσει το έγγραφο µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, 
χωρίς να το εξαίρει κατά το σχηµατισµό του πορίσµατός του ως προς την ύπαρξη ή 
µη του αποδεικτέου γεγονότος.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται για (ευθεία) 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου αν το δικαστήριο της ουσίας, µε βάση τα 
αναιρετικώς ανέλεγκτα γενόµενα δεκτά από εκείνο, ως αποδειχθέντα, πραγµατικά 
περιστατικά, δεν εφαρµόσει τον συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, η εφαρµόσει αυτόν, ενώ δε έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµόσει αυτόν εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται, είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, είτε µε κλοπή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη ή µη υπαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος 
απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξ 
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άλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται 
από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο 
αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε, Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε συνεκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθ. 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.∆ ούτε εξ αιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εκτίµηση από 
το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφ' όσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο 
δε λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει 
καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 58, 59, 297, 298, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1057 * ΧρΙ∆ 2012.620 * ΕΕµπ∆ 
2012.937  
 
∆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 
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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 
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 
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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 
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∆ 2012.348, σχολιασµός Κωνσταντίνος Γ. 
Παµπούκης * * ΕΕµπ∆ 2012.866  
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Εµπορικές Συµβάσεις - Factoring 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1482 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (Factoring). Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµη βάσης. 
- Η σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων Factoring είναι, κατά το 
άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1905/1990, µία σύµβαση, που καταρτίζεται εγγράφως, µεταξύ 
ενός πράκτορα επιχειρηµατικών απαιτήσεων, που είναι είτε τράπεζα, είτε ανώνυµη 
εταιρία, και µιας επιχείρησης-εµπορικής εταιρίας ή και φυσικού προσώπου, που 
ασχολείται κατ' επάγγελµα κύριο µε την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 
Περιεχόµενο της σύµβασης είναι ότι η εταιρία factoring (εφεξής πράκτορaς ή factor) 
αναλαµβάνει να παρέχει στην επιχείρηση του πελάτη της (εφεξής προµηθευτής), για 
το διάστηµα που συµφωνείται και έναντι αµοιβής, υπηρεσίες σχετικές µε την 
προεξόφληση, τη λογιστική και νοµική παρακολούθηση, καθώς και την είσπραξη των 
χρηµατικών απαιτήσεων κατά των πελατών της (εφεξής οφειλέτες)που προέρχονται 
ιδίως από συµβάσεις πώλησης αγαθών παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων όχι 
όµως περιοριστικά. Πρόκειται για χρηµατοδοτικό µηχανισµό µε τον οποίο 
επιδιώκεται σκοπός χρηµατοδοτικός ή διαχειριστικός ή ασφαλιστικός 
(εγγυητικός),σωρευτικά ή διαζευκτικά, µε αντίστοιχες λειτουργίες µε τις οποίες 
δυνατόν να εµπλέκεται και η παράδοση επιταγών προς είσπραξη, έναντι του 
τιµήµατος συναλλαγών της προµηθεύτριας εταιρείας µε πελάτες της ή επιταγών 
χρηµατοδότησης της προµηθεύτριας ανεξαρτήτως προηγηθεισών συναλλαγών. Η 
σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ του πράκτορα και του προµηθευτή είναι µία 
"σύµβαση πλαίσιο", µε την οποία ελεύθερα στο πλαίσιο της διάταξης του αρθ.361 
ΑΚ, καθορίζονται οι όροι συνεργασίας των µερών, όπως το είδος του factoring το 
ανώτατο ποσό (πλαφόν) µέχρι το οποίο δέχεται ο πράκτορας να χρηµατοδοτήσει τον 
προµηθευτή, η αµοιβή και οι προµήθειες του πράκτορα. Η λειτουργία της σύµβασης 
αυτής επιτελείται ιδίως µε τις εκχωρήσεις των απαιτήσεων του προµηθευτή προς τον 
πράκτορα και τις πιστώσεις από τον τελευταίο του λογαριασµού του πρώτου µε τα 
αντίστοιχα ποσά, αµέσως µετά την εκχώρηση ή µετά την είσπραξη των απαιτήσεων 
ανάλογα µε το είδος του factoring, που έχει συµφωνηθεί. ∆εδοµένου δε του διαρκούς 
χαρακτήρα της ενοχής που δηµιουργείται µε τη σύµβαση factoring, της συνεχούς 
εκχώρησης απαιτήσεων του προµηθευτή στον πράκτορα και της αντίστοιχης 
πίστωσης του προµηθευτή µετά ποσά που εισπράττονται ή πρόκειται να εισπραχθούν 
(ανάλογα µε το συµφωνηθέν είδος factoring), µείον αµοιβές, προµήθειες, 
προεξοφλητικούς τόκους κ.λπ., η εξυπηρέτηση της σύµβασης factoring γίνεται 
συνήθως µε την τήρηση από τον πράκτορα ενός ανοικτού λογαριασµού στο όνοµα 
του προµηθευτή. Στο πλαίσιο των πιο πάνω αρχών το factoring, διαµορφούµενο από 
την ευρηµατικότητα των συναλλασσοµένων, µπορεί να εµφανίζεται µε πολλές και 
ποικίλες µορφές, περιέχοντας έτσι, εκτός από την παροχή υπηρεσιών και την 
εκχώρηση των απαιτήσεων του προµηθευτή, στοιχεία και άλλων συµβάσεων του 
ενοχικού ή του εµπορικού δικαίου. Άλλωστε και η διατύπωση του άρθρου 1 παρ. 1 
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εδ. 2 του Ν. 1905/1990 είναι τέτοια, που να επιτρέπει και να ευνοεί αυτή την 
ελευθερία, στη δηµιουργία διαφόρων τύπων του factoring. Έτσι, στη συναλλακτική 
πρακτική το factoring, µπορεί και συνήθως εµφανίζει στοιχεία σύµβασης ανοίγµατος 
πιστώσεως και σύµβασης αλληλόχρεου λογαριασµού ο οποίος πιστώνεται είτε 
αµέσως µετά την εκχώρηση (προεξοφλητικό factoring), είτε όταν οι απαιτήσεις 
γίνουν ληξιπρόθεσµες ενώ κατά τη συµφωνία ο πράκτορας είτε αναλαµβάνει τον 
κίνδυνο της αφερεγγυότητας των οφειλετών είτε τον κίνδυνο αυτό διατηρεί ο 
προµηθευτής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παραδοθείσες προς είσπραξη στον 
πράκτορα (Τράπεζας) από τον προµηθευτή επιταγών, εκδοθείσες εις διαταγήν του 
προµηθευτή, που τελικά παρέµεινε ακάλυπτες και απλήρωτες στα χέρια του 
πράκτορα.  
- 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 κλπ, ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
- 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). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). 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 (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
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αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861 /1984). ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε 
είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος (ΑΠ 465/1988).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1987/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
Νόµοι: 1905/1990, άρθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΕΕµπ∆ 2011.348 * ΝοΒ 2011.570, σχολιασµός 
Κωνσταντίνος Αλεπάκος * Αρµ 2011.1506, σχολιασµός Α.∆.Μ.  
 
Εµπορικές Συµβάσεις - Leasing 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 178 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing). Προστασία νοµής. Παρακράτηση µισθίου. 
Αποζηµίωση χρήσης. Αδικοπραξία.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 976, 979, 980, 983, 984, 987, 992 και 994 ΑΚ 
προκύπτουν τα εξής: α) για την απόκτηση της νοµής επί πράγµατος, κινητού ή 
ακινήτου, απαιτείται, αφενός µεν βούληση του αποκτώντος να εξουσιάζει το πράγµα 
ως κύριος, αφ' ετέρου δε φυσική εξουσίαση στο πράγµα. Η ταυτόχρονη κατά κανόνα 
συνύπαρξη των στοιχείων αυτών, είναι δηµιουργική του µη εµπραγµάτου 
δικαιώµατος της νοµής. Η διάνοια κυρίου συνίσταται στην πρόθεση του κατέχοντος 
να κατέχει και εξουσιάζει το πράγµα κατά τρόπο διαρκή, απεριόριστο και 
αποκλειστικό, εκδηλώνεται δε µε πράξεις επί του πράγµατος που αρµόζουν στον 
κύριο αυτού. Αν λείπει το πνευµατικό στοιχείο της νοµής (βούληση) υπάρχει µόνο 
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κατοχή, η οποία, κατά κανόνα, ασκείται στο όνοµα και για λογαριασµό του κυρίου, 
δυνάµει ενοχικής σχέσεως ισχυρής ή όχι (ΑΠ 1025/02 Ελ∆νη 43.1680), β) η νοµή 
προσβάλλεται είτε µε αποβολή είτε µε διατάραξη, που γίνεται από τρίτο παράνοµα. 
Παράνοµη είναι η προσβολή όταν ο νοµέας δεν επιτρέπει αυτή (Μπαλής Εµπ. ∆ίκαιο 
έκδ. 4η σελ.44). Αποβολή συνιστά κάθε πράξη τρίτου, που συνεπάγεται για τον 
νοµέα στέρηση, ολική ή µερική, της δυνατότητας να εξουσιάζει το πράγµα, 
διατάραξη δε συνιστά κάθε παρεµπόδιση ή παρακώλυση της επί του πράγµατος 
εξουσιάσεως του νοµέα αυτού, που όµως δεν φτάνει µέχρι την αποβολή του (ΑΠ 
1260/98 Ελ∆νη 40.66, ΕφΠατρ 189/2004 ΑΧΑΝΟΜ 2005.144). Έτσι αποβολή 
αποτελεί π.χ η κλοπή του κινητού, η βίαιη ή λαθραία κατάληψη ακινήτου, η επίµονη 
και αδικαιολόγητη άρνηση του κατόχου ν' αποδώσει το πράγµα στο νοµέα µετά τη 
λήξη της έννοµης σχέσης κλπ. (βλ. Απ. Γεωργιάδη- Μιχ. Σταθόπουλου Ερµηνεία ΑΚ 
υπό το άρθρο 984 ΑΚ σηµ 1,2). Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 980 και 
982 ΑΚ σαφώς συνάγεται ότι όταν η νοµή ασκείται µέσω άλλου, δηλαδή διαµέσου 
ενός αντιπροσώπου ως κατόχου, όπως είναι και ο µισθωτής, απώλεια αυτής χωρίς τη 
θέληση του νοµέα επέρχεται αν ο κάτοχος είτε χάσει τη φυσική εξουσία του 
πράγµατος είτε, µεταβάλλοντας διάθεση, εκδηλώσει τη θέληση του να µην κατέχει 
πλέον το πράγµα για το νοµέα, όπως µέχρι τότε, αλλά για τον εαυτό του ή για 
κάποιον τρίτο, οπότε γίνεται λόγος για αντιποίηση της νοµής (ΑΠ 233/1982 ΝοΒ 
30.1273). Στην περίπτωση αυτή ο νοµέας χάνει τη νοµή του αφότου πληροφορηθεί µε 
οποιονδήποτε τρόπο την αντιποίηση (ΕφΑθ 2897/2001 Ελ∆νη 2001.1411, ΕφΑθ 
12534/ 1989 Ελ∆νη 1992.379). Αντίθετα, δεν αποτελεί αντιποίηση της νοµής η 
άρνηση του κατόχου να αποδώσει το πράγµα στο νοµέα, όταν δικαιολογείται από το 
νόµο, π.χ. όταν η µίσθωση δεν έληξε ακόµη κλπ. Στην περίπτωση αυτή, αφού ο 
αντιπρόσωπος κάτοχος δεν εκδηλώνει πρόθεση να εξουσιάσει στο εξής το πράγµα ως 
νοµέας, έστω και αν αρνείται την απόδοση του πράγµατος, η νοµή διατηρείται υπέρ 
του αντιπροσωπευοµένου και δεν υπάρχει διαφορά περί νοµής αλλά διαφορά από την 
έννοµη σχέση (π.χ. µίσθωση) µεταξύ νοµέα και κατόχου. Στην περίπτωση αυτή δεν 
χωρεί εναντίον του η αγωγή από το άρθρο 987 του ΑΚ, αλλά η αγωγή από τη 
µισθωτική σχέση.  
- Κατά το άρθρο 601 ΑΚ, ο µισθωτής για όσο χρόνο παρακρατεί το µίσθιο µετά τη 
λήξη της µίσθωσης, οφείλει ως αποζηµίωση το συµφωνηµένο µίσθωµα, χωρίς αυτό 
να αποκλείει δικαίωµα του εκµισθωτή να απαιτήσει και άλλη περαιτέρω ζηµία. Από 
την παρατεθείσα διάταξη προκύπτει ότι προϋποθέσεις για την απαίτηση του 
συµφωνηθέντος µισθώµατος ως αποζηµιώσεως είναι η λήξη της µίσθωσης και µετά 
ταύτα παράνοµη παρακράτηση του µισθίου από τον µισθωτή, χωρίς να ερευνάται αν 
υπέστη ο εκµισθωτής ζηµία από την καθυστέρηση της αποδόσεως. Εκτός όµως από 
την ως άνω αποζηµίωση χρήσεως ο εκµισθωτής δικαιούται να απαιτήσει για 
παρακράτηση του µισθίου και την αποκατάσταση κάθε άλλης περαιτέρω ζηµίας κατά 
τις γενικές διατάξεις περί υπερηµερίας του οφειλέτη (άρθρα 343 επ. ΑΚ) και των 
θετικών παραβάσεων της συµβάσεως (άρθρα 343 επ.,335 ΑΚ), έχει δε ως 
προϋπόθεση το πταίσµα του µισθωτή (342 επ., 335 ΑΚ), την ανυπαρξία του οποίου 
οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει αυτός. Εξάλλου η αθέτηση µόνη 
προϋφιστάµενης ενοχής δεν συνιστά αδικοπραξία, όµως µπορεί µια ζηµιογόνος 
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πράξη ή παράλειψη µε την οποία παραβιάζεται η σύµβαση να θεµελιώνει συγχρόνως 
και ευθύνη από αδικοπραξία. Αυτό συµβαίνει όταν η ενέργεια αυτή και χωρίς τη 
συµβατική σχέση που προϋπάρχει θα ήταν παράνοµη ως αντίθετη προς το γενικό 
καθήκον που επιβάλλει το άρθρο 914 ΑΚ να µη προκαλεί κανένας σε άλλον υπαιτίως 
ζηµία. Η ευθύνη από την αδικοπραξία θα κριθεί κατά τους γενικούς περί 
αδικοπραξιών όρους (ΟλΑΠ 967/1973). Κατά συνέπεια, όταν το πταίσµα που 
επέφερε τη ζηµία ταυτίζεται κατά το πραγµατικό αυτού περιεχόµενο προς την 
παραβίαση της σύµβασης και τη δηµιουργία της παρανοµίας δεν µπορούν να έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις περί αδικοπραξίας. (ΑΠ 212/2000 Ελ∆νη 2000. 758, Ε∆ικΠολ 
2000. 258).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 335, 342, 343, 601, 914, 974, 976, 979, 980, 982, 983, 984, 987, 992, 994, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Συµβάσεις - Ταχυδροµική σύµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1052 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ταχυδροµικές υπηρεσίες. Αδικοπραξία. Ευθύνη προστήσαντος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Ο Ν. 2668/18-12-1998 "Οργάνωση του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3185/2003, στο άρθρο 1§2 περ. 
ι' ορίζει, ότι: "Συστηµένη αποστολή" είναι η "Υπηρεσία που συνίσταται στη, µε κατ' 
αποκοπή, εγγύηση έναντι των κινδύνων κλοπής, απώλειας ή καταστροφής και η 
οποία παρέχει στον αποστολέα, εφόσον το ζητήσει, απόδειξη της κατάθεσης, του 
ταχυδροµικού αντικειµένου και, ενδεχοµένως, της επίδοσής του στον παραλήπτη", 
ενώ στην περίπτωση ια' ορίζει, ότι: "Αποστολή µε δηλωµένη αξία" είναι "Η υπηρεσία 
που συνίσταται στην ασφάλιση του ταχυδροµικού αντικειµένου για την αξία που 
δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής". 
Από την ως άνω διατύπωση του νόµου προκύπτει, ότι ο αποστολέας, για την 
ασφαλέστερη αποστολή του αντικειµένου, για το οποίο ενδιαφέρεται, έχει να επιλέξει 
µεταξύ της "συστηµένης αποστολής" οπότε σε περίπτωση απωλείας αποζηµιώνεται 
µε το οριζόµενο κατ' αποκοπήν ποσόν και της "αποστολής µε δηλωµένη αξία", οπότε 
αποζηµιώνεται για ποσόν ίσο προς την αξία, η οποία δηλώνεται από εκείνον. Τα εν 
λόγω όµως ποσά της "εγγυήσεως" αναφέρονται εν σχέσει προς την αξία του 
κλαπέντος κ.λ.π. πράγµατος και δεν έχουν σχέση µε την ζηµία την οποία µπορεί να 
υποστεί ο αποστολέας στην περίπτωση κατά την οποία ο προστηθείς υπάλληλος των 
Ταχυδροµείων υπεξαιρέσει το αποστελλόµενο αντικείµενο και ακολούθως το 
εκµεταλλευθεί ο ίδιος κατά τον προορισµό του, όπως µπορεί να συµβεί και στην 
περίπτωση πιστωτικών καρτών, τις οποίες υπεξήρεσαν οι προστηθέντες υπάλληλοι 
των Ταχυδροµείων και ακολούθως προέβησαν σε αθρόες αγορές αντικειµένων 
µεγάλης συνολικής αξίας, µε συνέπεια ο αποστολέας να υποστεί από την αδικοπραξία 
αφ' ενός µεν αντίστοιχη ζηµία, αφ' ετέρου δε ηθική βλάβη.  
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι 
προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζηµίωση από αδικοπραξία, είναι η υπαιτιότητα 
του υπόχρεου, το παράνοµο της πράξης ή παράλειψης αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και της επελθούσας ζηµίας. 
Περαιτέρω, κατά την διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ, ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον 
άλλον σε µία υπηρεσία ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς 
προξένησε σε τρίτον παράνοµα κατά την υπηρεσία του. Η εφαρµογή της άνω 
διατάξεως προϋποθέτει: 1) σχέση προστήσεως, η οποία υπάρχει όταν ο προστήσας 
διατηρεί το δικαίωµα να δίνει οδηγίες και εντολές στον προστηθέντα, σε σχέση µε 
τον τρόπο εκπληρώσεως της υπηρεσίας του, 2) ενέργεια του προστηθέντος παράνοµη 
και υπαίτια, πληρούσα τις προϋποθέσεις του άρθρου 914 ΑΚ και 3) η ενέργεια αυτή 
του προστηθέντος να έγινε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του είχε ανατεθεί ή 
επ' ευκαιρία ή εξ αφορµής της υπηρεσίας του ή ακόµη και κατά κατάχρηση της 
υπηρεσίας του αυτής.  
- Επί αγωγής αποζηµιώσεως, που στηρίζεται σε αδικοπραξία του εναγοµένου (αρθρ. 
914 ΑΚ), ο ισχυρισµός του τελευταίου, ότι αποκλειστικά υπαίτιος της ζηµίας του 
είναι ο ενάγων, συνιστά άρνηση της βάσης της αγωγής, ενώ ο ισχυρισµός του ιδίου, 
ότι στην επέλευση της ζηµίας συνετέλεσε και πταίσµα του ενάγοντος, συνιστά 
αυτοτελή ισχυρισµό, που θεµελιώνει ένσταση από το άρθρο 300 ΑΚ καταλυτική εν 
όλω ή εν µέρει της αγωγής, ο οποίος (ισχυρισµός) δεν δύναται να θεωρηθεί ότι 
περιέχεται στον πρώτο ισχυρισµό περί αποκλειστικής υπαιτιότητας, και γι' αυτόν τον 
λόγο πρέπει να προτείνεται από τον εναγόµενο µε πληρότητα, δηλαδή µε τα 
συνιστώντα αυτόν πραγµατικά περιστατικά και µε σχετικό αίτηµα, όπως επιβάλλεται 
από το άρθρο 262 Κ.Πολ.∆., δεν µπορεί δε να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως από το 
δικαστήριο (ΟλΑΠ 1115/1986, ΟλΑΠ 423/1985). 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίον 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 
ΑΚ). Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοσθεί, ενώ συντρέχουν οι 
πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του ή αν εφαρµοσθεί, ενώ δεν 
συντρέχουν 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, ΟλΑΠ 4/2005).  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο, κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των διαδικαστικών εγγράφων, έλαβε υπόψη 
πράγµατα, που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, αποτελεί δε µέσον διασφαλίσεως 
του συζητητικού συστήµατος (αρθρ. 106 ΚΠολ∆) και της αρχής της εκατέρωθεν 
ακροάσεως. Ως "πράγµατα", κατά την άνω διάταξη, νοούνται οι αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του 
ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού 
δικαιώµατος. Αποτελούν "πράγµατα" και άρα αν δεν ληφθούν υπόψη ιδρύεται ο 
ανωτέρω λόγος, µεταξύ άλλων, η κύρια ή επικουρική βάση της αγωγής και τα προς 
θεµελίωση αυτών και των επί µέρους αιτηµάτων περιστατικά συγκροτούντα ένσταση 
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κατ' ορθό νοµικό χαρακτηρισµό, τα προς θεµελίωση ουσιαστικών ή δικονοµικών 
ενστάσεων ή αντενστάσεων (αρθρ. 262, 338 ΚΠολ∆) περιστατικά, οι λόγοι εφέσεως 
και οι πρόσθετοι λόγοι, που αφορούν αυτοτελείς ισχυρισµούς ή η άρνηση αυτοτελών 
ισχυρισµών. ∆εν αποτελούν, όµως, "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο πιο πάνω 
λόγος αν δεν ληφθούν υπόψη, µεταξύ άλλων, και η αιτιολογηµένη άρνηση της 
αγωγής, ανταγωγής ή ενστάσεως, τα επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την 
εκτίµηση των αποδείξεων έστω και αν προτείνονται ως λόγοι εφέσεως, οι νοµικοί 
ισχυρισµοί και η νοµική επιχειρηµατολογία των διαδίκων, οι αλυσιτελείς ισχυρισµοί, 
περιστατικά επουσιώδη, που δεν θεµελιώνουν αυτοτελή ισχυρισµό, οι αποδείξεις, ή 
τα περιστατικά, που προκύπτουν από αυτές, ή τα διδάγµατα της κοινής πείρας, κατά 
την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 1573/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 297, 298, 300, 330, 914, 922, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8,  
Νόµοι: 2668/1998,  
Νόµοι: 3185/2003, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 186 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Λύση ανώνυµης εταιρείας. Εκκαθάριση. Εκπροσώπηση. Έγκριση διαδικαστικών 
πράξεων. 
- Κατά το άρθρο 72 του ΑΚ µόλις το νοµικό πρόσωπο διαλυθεί, βρίσκεται 
αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της 
θεωρείται ότι υπάρχει. Κατά το άρθρο 67 παρ. 1 εδ. α του ΚΠολ∆ αν υπάρχουν 
ελλείψεις σχετικά µε την ικανότητα των διαδίκων για δικαστική παράσταση µε το 
δικό τους όνοµα ή σχετικά µε την νόµιµη εκπροσώπησή 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. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες 
των άρθρων 777, 778 του ΑΚ, 62, 64 παρ. 2, 286 του ΚΠολ∆, 18 του ΕµπΝ, 47 α του 
Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, συνάγεται ότι η λύση ανώνυµης εταιρίας και 
η υπαγωγή της αυτοδικαίως στο στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν επιφέρει µεταβολή 
στην, µε την δικαιοπρακτική ικανότητα του (νοµικού) προσώπου ταυτιζόµενη, 
ικανότητα δικαστικής παραστάσεως της ανώνυµης εταιρίας, η οποία λογίζεται 
υφιστάµενη για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως, εξακολουθώντας έτσι να είναι 
υποκείµενο της έννοµης σχέσης συνεχιζόµενης δίκης, ούτε αποτελεί η υπαγωγή της 
ανώνυµης εταιρίας σε εκκαθάριση λόγο βίαιης διακοπής της δίκης. Εάν υπάρχουν 
ελλείψεις σχετικά µε την νόµιµη εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση ανώνυµης 
εταιρίας, οι οποίες σε µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας συµπληρώνονται χωρίς 
να έχει ταχθεί από το δικαστήριο σχετική προθεσµία, τότε εγκυροποιούνται 



 

[77] 
 

αναδροµικά και οι προηγούµενες διαδικαστικές πράξεις, κατά την εφαρµοζόµενη 
αναλογικά, ελλείψει αντίθετου δικονοµικού ορισµού, διάταξη του άρθρου 238 του 
ΑΚ. ∆ιότι η προθεσµία που, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 1 εδ. β του 
ΚΠολ∆, τάσσεται από το δικαστήριο για να συµπληρωθούν οι σ' αυτή αναφερόµενες 
ελλείψεις, σκοπό έχει την αποφυγή καθυστερήσεων και την ταχύτερη διεξαγωγή της 
δίκης, χωρίς η παράλειψη αυτής από το δικαστήριο να έχει ως συνέπεια την 
ακυρότητα είτε της προηγούµενης ελλιπούς εκπροσωπήσεως του νοµικού προσώπου 
είτε της διαδικασίας που ακολούθησε, ώστε να δηµιουργείται για την αιτία αυτή 
λόγος αναιρέσεως, κατά το εδάφιο 14 ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη του άρθρου 559 
του ΚΠολ∆.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 14 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν το ∆ικαστήριο 
παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η ακυρότητα ή έκπτωση από 
δικαίωµα ή απαράδεκτο πρέπει να προκύπτει από παραβίαση δικονοµικής διατάξεως 
(ΟλΑΠ 1/1999) και να έχει προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν 
παραβιάσθηκε κανόνας δηµόσιας τάξης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 562 
παρ. 2 εδ. γ' ΚΠολ∆ Κατά την έννοια δε της διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 
του ΚΠολ∆, για τη θεµελίωση των από αυτές προβλεπόµενων λόγων αναιρέσεως 
πρέπει να έχει παραβιασθεί ευθέως ή εκ πλαγίου κανόνας του ουσιαστικού δικαίου 
(ΑΠ 1234/1990, 913/1988).  
Σηµείωση INLAW: βλ. όµοια ΑΠ 187/2011 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 72, 238, 777, 778,  
ΚΠολ∆: 62, 64, 67, 238, 286, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
ΕµπΝ: 18, 
Νόµοι: 2190/1920, 47α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.393 * ΕΕµπ∆ 2012.869  
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 830 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιάσπαση ανώνυµης εταιρείας. Τύχη µισθωτικών σχέσεων. 
- Στις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. παρ. 1 και 3, 85 παρ. 1 και 88 παρ. 1 του Ν. 
2190/1920, που προστέθηκαν µε το Π∆ 498/31-12-1987 για την προσαρµογή της 
ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της από 9-10-1978 τρίτης κοινοτικής 
οδηγίας 78/855/ΕΟΚ για το εταιρικό δίκαιο, ορίζεται ότι, στην περίπτωση διάσπασης 
ανώνυµης εταιρείας που πραγµατοποιείται µε την σύσταση νέων εταιρειών, η 
διασπώµενη εταιρεία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και µεταβιβάζεται 
από αυτήν στις άλλες ανώνυµες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα 
(επωφελούµενες) το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό-παθητικό), έναντι 
απόδοσης στους µετόχους της µετοχών εκδιδοµένων από τις επωφελούµενες 
εταιρείες. Από την καταχώρηση δε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής 
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απόφασης της διάσπασης, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 84 του ίδιου 
νόµου, επέρχονται αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως, χωρίς καµµία άλλη διατύπωση, 
τόσο για τις εταιρείες που συµµετέχουν στη διάσπαση, όσο και έναντι των τρίτων, τα 
αποτελέσµατα της διάσπασης, µεταξύ των οποίων, η µεταβίβαση του συνόλου της 
περιουσίας (ενεργητικού και παθητικού) της διασπώµενης εταιρείας στις 
επωφελούµενες εταιρείες και η εξαφάνιση της διασπώµενης εταιρείας, η οποία παύει 
εφεξής να υπάρχει. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η µεταβίβαση του 
συνόλου της περιουσίας της διασπώµενης εταιρείας στις επωφελούµενες τοιαύτες, 
συνιστά καθολική διαδοχή, όπως άλλωστε ρητώς ορίζεται τούτο στο άρθρο 75 παρ. 1 
περ. α' του Ν. 2190/1920, για την περίπτωση της συγχώνευσης ανωνύµων εταιρειών 
µε την σύσταση νέας εταιρείας, η οποία συνιστά όµοια µε την διάσπαση περίπτωση, 
µε µόνη διαφοροποίηση, ότι στη συγχώνευση ολόκληρη η περιουσία των 
συγχωνευόµενων εταιρειών χωρίς να διανέµεται, όπως συµβαίνει στην διάσπαση, 
µεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία που συνιστάται. Εποµένως, µετά την ολοκλήρωση 
της διάσπασης, διά της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της 
εγκριτικής απόφασης της διάσπασης, αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, οι 
επωφελούµενες εταιρείες υποκαθίστανται σε όλα γενικά τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις της διασπώµενης εταιρείας και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε 
καθολική διαδοχή, τόσο µεταξύ της διασπώµενης και των επωφελούµενων εταιρειών, 
όσο και έναντι των τρίτων. Εποµένως, οι νέες εταιρείες, ως καθολικοί διάδοχοι της 
διασπώµενης-εκµισθώτριας εταιρείας, και κατά το µέρος που διανέµονται σε κάθε µία 
εξ αυτών τα περιουσιακά στοιχεία, υπεισέρχονται εκ του νόµου και στη µισθωτική 
σχέση, στη θέση της αρχικής εκµισθώτριας, χωρίς να απαιτείται, για την υπεισέλευση 
αυτή, ούτε µεταγραφή της πράξης της διάσπασης, ούτε και συναίνεση του µισθωτή 
(ΟλΑΠ 12/1999, ΑΠ 1018/2001).  
Για την τοιαύτη δε υπεισέλευση στη µισθωτική σχέση αρκεί και µόνο η µεταβίβαση 
της τελευταίας από τη διασπώµενη εκµισθώτρια εταιρεία, στις επωφελούµενες από τη 
διάσπαση τοιαύτες και δεν είναι αναγκαία και η κτήση της κυριότητος από αυτές 
(επωφελούµενες εταιρείες) του µισθίου ακινήτου, που αφορά την µεταβιβαζόµενη, 
κατά την έννοια της καθολικής διαδοχής, µίσθωση, κάτι που µπορεί να συµβαίνει 
στην περίπτωση που η εκµισθώτρια (διασπώµενη) εταιρεία δεν ήταν και κυρία αυτού, 
ή η πράξη της διάσπασης δεν έχει µεταγραφεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
1192, 1193 και 1198 ΑΚ, για να επέλθει η µεταβίβαση και της κυριότητας του 
µισθίου ακινήτου, καθόσον µεταγραφή απαιτείται για την µεταβίβαση της κυριότητας 
ακινήτου, στην περίπτωση που γίνεται αυτή µε την πράξη της διάσπασης σύµφωνα µε 
το άρθρο 85 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 (βλ. σχετ. ΟλΑΠ 12/1999, ΑΠ 1018/2001 ο.π.).  
- Στην περίπτωση που η διασπώµενη εταιρεία είχε εκµισθώσει περισσότερα αυτοτελή 
όµορα ακίνητα προκειµένου να χρησιµοποιηθούν από τον µισθωτή για ενιαία χρήση 
και µε την πράξη της διάσπασης µεταβιβάζεται η µισθωτική σχέση σε περισσότερες 
από µια επωφελούµενες εταιρείες, υπό την έννοια ότι σε µια µεταβιβάζεται η 
µίσθωση, ως προς ένα ή περισσότερα µίσθια ακίνητα και σε άλλη, ως προς τα 
υπόλοιπα, τότε δηµιουργούνται περισσότερες µισθώσεις µε διαφορετικούς 
εκµισθωτές. (βλ. σχετ. ΑΠ 183/1994).  
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Στην περίπτωση αυτή κάθε µια από τις νέες εκµισθώτριες εταιρείες, µπορεί να 
ασκήσει αγωγή για απόδοση µισθίου ακινήτου του οποίου κατέστη εκµισθώτρια, και 
το οποίο αποτελούσε µέρος της αρχικής ενιαίας µίσθωσης, λόγω λήξης της 
τελευταίας, ο δε µισθωτής, εναγόµενος προς απόδοση της χρήσης ενός ή 
περισσοτέρων από τα όµορα ακίνητα, λόγω λήξης της µίσθωσης, έχει δικαίωµα, 
επικαλούµενος την µίσθωση συνενωµένων µισθίων ακινήτων να προτείνει τον από το 
άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 813/1978 (ήδη άρθρο 20 του Π.∆/τος 34/1995) αποκλεισµό 
της λήξης, µόνο εάν δεν έχει λήξει επίσης, για τον ίδιο λόγο, και η µίσθωση των 
λοιπών συνενωµένων µισθίων (ΑΠ 583/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1192, 1193, 1198,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 75, 81, 85, 
Π∆: 34/1995,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2011.1405 * Αρµ 2012.1114, σχολιασµός Α. 
∆. Μ. *  ΕΕµπ∆ 2012.871  
 
 
Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1363 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανώνυµη Εταιρεία. Εκπροσώπηση. ∆ιοικητικό Συµβούλιο. ΕΡΤ ΑΕ. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 και 2 του κωδ/νου Ν. 2190/1920 "Περί 
Ανωνύµων Εταιριών" ρυθµίζονται τα θέµατα της οργανικής εκπροσωπήσεως του 
νοµικού προσώπου της ανώνυµης εταιρίας. Ειδικότερα ορίζεται ότι το διοικητικό 
συµβούλιο της Α.Ε. ενεργώντας συλλογικά, την εκπροσωπεί δικαστικώς και 
εξωδίκως και ότι το καταστατικό µπορεί να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα µέλη του 
συµβουλίου ή άλλα πρόσωπα (τρίτοι) µπορούν να εκπροσωπήσουν την εταιρία 
γενικώς ή σε ορισµένου είδους πράξεις. Κατά το άρθρο 22 του ίδιου νόµου, το 
διοικητικό συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη 
διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των 
σκοπών της και ότι το καταστατικό µπορεί να ορίσει θέµατα στα οποία η εξουσία του 
διοικητικού συµβουλίου ασκείται από ένα ή περισσότερα µέλη της εταιρίας ή από 
τρίτους. Από τις διατάξεις αυτές, που είναι αντίστοιχες µε εκείνες των άρθρων 65, 67, 
68 και 70 του Α.Κ., συνάγεται ότι το διοικητικό συµβούλιο αποτελεί το όργανο που 
διοικεί και εκπροσωπεί την ανώνυµη εταιρία και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της 
(εκτός από τις υπαγόµενες κατά το καταστατικό στην αρµοδιότητα της γενικής 
συνέλευσης), µη όντας απέναντι στην εταιρεία πρόσωπο διαφορετικό απ' αυτή αλλά 
όργανό της. Στην περίπτωση αυτή το µέλος του συµβουλίου ή ο ενεργεί ως όργανο 
εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου της εταιρείας και εκφράζει πρωτογενώς τη 
βούλησή της, αντλώντας την εξουσία του από το νόµο και το καταστατικό. Ο δεσµός 
του µε την εταιρία είναι αυτός του ∆.Σ. Η υποκατάσταση αυτή στις εξουσίες του ∆.Σ. 
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διαφέρει από τις σχέσεις της πληρεξουσιότητας και εντολής που προβλέπονται στα 
άρθρα 216 επ. και 713 επ. Α.Κ., καθόσον τόσον ο πληρεξούσιος, όσο και ο 
εντολοδόχος δεν αποτελούν όργανα που εκφράζουν τη βούληση του νοµικού 
προσώπου της εταιρείας, αλλά ενεργούν, ως αντιπρόσωποι, πράξεις που 
αποφασίστηκαν από το διοικητικό συµβούλιο ή το υποκατάστατο όργανο. Η σχετική 
απόφαση του ∆.Σ. ή των οργάνων που εκτελείται από τον τρίτο δεν είναι αναγκαίο να 
διατυπώνεται πανηγυρικά, αλλά πρέπει να συνάγεται η βούληση των οργάνων ότι η 
σύµβαση θα συναφθεί από τρίτο πρόσωπο. Εξάλλου, από τις διατάξεις του άρθρου 7α 
περ. γ και 7β παρ. 15 του ν. 2190, όπως προστέθηκαν µε το Π.∆. 409/1986, προκύπτει 
ότι οι αποφάσεις της διοίκησης για διορισµό των προσώπων που έχουν εξουσία να 
την εκπροσωπούν υποβάλλονται σε δηµοσιότητα. Η δηµοσιότητα αυτή, όσον αφορά 
το διορισµό εκπροσώπων της Α.Ε., δεν αποτελεί συστατικό τύπο, αλλά έχει 
βεβαιωτικό - δηλωτικό χαρακτήρα, γι' αυτό αν η απόφαση δεν έχει υποβληθεί στην 
προβλεπόµενη δηµοσιότητα δεν µπορεί να την επικαλεσθεί η εταιρεία, ενώ αντίθετα 
µπορούν να την επικαλεσθούν κατ' αυτής οι τρίτοι. Οι διατάξεις αυτές δεν 
αντιβαίνουν προς τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 2190/1920 που 
προστέθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 2339/1995, κατά την οποία οι συζητήσεις 
και οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό 
βιβλίο που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα. Περαιτέρω κάθε 
υπάλληλος της Α.Ε. όταν καταρτίζει δικαιοπραξία, ενεργεί ως άµεσος αντιπρόσωπος 
της εταιρείας, µόνον εφόσον οι εξωτερικές εκδηλώσεις της δράσεως του, οι 
εµφανιζόµενες στο κοινό, εν γνώσει, κατ' εντολή ή κατ' ανοχή του διοικητικού 
συµβουλίου ή των υποκατάστατων οργάνων του, παρέχουν, σύµφωνα µε τα κριτήρια 
που διαµορφώνονται στις συναλλαγές του είδους της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας της Α.Ε., την εντύπωση, ότι έχει ανατεθεί σ' αυτόν (υπάλληλο της) 
κύκλος εργασιών που περιλαµβάνει και την προαναφερόµενη δικαιοπραξία (ΑΠ 
1694/2009, 1187/2000). Η οργανική εκπροσώπηση βέβαια της εταιρείας, κατά το 
άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 2190/1920 γενικά ή για την ενέργεια συγκεκριµένου είδους 
πράξεων, καθ' υποκατάσταση του διοικητικού συµβουλίου αυτής, διαφέρει από την 
αντιπροσώπευση της, κατά το άρθρο 211 ΑΚ (κατόπιν πληρεξουσιότητας ή εντολής) 
για την ενέργεια συγκεκριµένης πράξεως ή είδους πράξεων, αφού κατά την οργανική 
εκπροσώπηση η βούληση της εταιρείας εκφράζεται πρωτογενώς (Α.Π. 470/2006, 
1659/2005).  
- Κατά το άρθρο 7 του Ν. 1730/1987 "Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε." το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τη 
διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του 
σκοπού της ΕΡΤ-ΑΕ, χωρίς να αναµειγνύεται στην τρέχουσα διαχείριση και 
διεκπεραίωση θεµάτων συνήθους διοικητικής, οικονοµικής και τεχνικής φύσης (παρ. 
1). Το διοικητικό συµβούλιο έχει και τις αρµοδιότητες διοικητικού συµβουλίου 
ανώνυµης εταιρίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του νόµου (παρ. 3). Το 
διοικητικό συµβούλιο µπορεί µε απόφαση του να µεταβιβάζει ορισµένες από τις 
αρµοδιότητες του στον πρόεδρο του (παρ. 4). Ο πρόεδρος του διοικητικού 
συµβουλίου προΐσταται σε όλες τις υπηρεσίες της ΕΡΤ-ΑΕ, διευθύνει το έργο τους 
και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις µέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη 
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λειτουργία της εταιρίας, των εγκεκριµένων προγραµµάτων και προϋπολογισµών και 
των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου. Στο πλαίσιο που καθορίζεται από το 
προηγούµενο εδάφιο, ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου ασκεί όλες τις 
ουσιαστικές διευθυντικές αρµοδιότητες. Στην άσκηση των καθηκόντων του ο 
πρόεδρος επικουρείται από τους εντεταλµένους συµβούλους, γενικούς διευθυντές και 
διευθυντές, στους οποίους µπορεί µε απόφαση του να µεταβιβάσει ορισµένες από 
αυτές (παρ. 5). Κατά τις προβλέψεις του ανωτέρω άρθρου το διοικητικό συµβούλιο 
της ΕΡΤ-ΑΕ µε την υπ' αριθ. 1023/2391/16-4-1991 απόφασή του κανόνισε τις 
αρµοδιότητες των καταστατικών οργάνων της ΕΡΤ. Ειδικότερα κράτησε για τον 
εαυτό του όλες τις εκ του νόµου και του κανονισµού προµηθειών αρµοδιότητες που 
ανατίθενται αποκλειστικά σ' αυτό και τις υπόλοιπες τις εκχώρησε στον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύµβουλο της ΕΡΤ-ΑΕ, όρισε δε ότι επί εγκρίσεων δαπανών και 
αναθέσεων εσωτερικών και εξωτερικών παραγωγών, αγορών, µισθώσεως ελληνικού 
και ξένου προγράµµατος και γενικώς καλύψεως διαφόρων γεγονότων, στα πλαίσια 
του προϋπολογισµού: α) µέχρι 60.000.000 δρχ. αποφασίζει ο καθύλην αρµόδιος 
Γενικός ∆ιευθυντής, β) από 60.000.001 - 120.000.000 δρχ. αποφασίζουν από κοινού ο 
καθύλην αρµόδιος Γενικός ∆ιευθυντής και ο Πρόεδρος - ∆ιευθύνων σύµβουλος της 
ΕΡΤ-ΑΕ και γ) από 120.0001 και άνω αποφασίζει το ∆ιοικητικό συµβούλιο της ΕΡΤ-
ΑΕ. Η απόφαση αυτή του ∆.Σ. δεν έχει δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 
και δεν δεσµεύει τους τρίτους που συναλλάσσονται µε την εταιρία. Περαιτέρω, από 
το άρθρο 84 του Ν∆ 321/1969 ορίζεται ότι "πάσα σύµβασις δια λογαριασµόν του 
∆ηµοσίου έχουσα αντικείµενον άνω των 10.000 δραχµών ή δηµιουργούσα 
υποχρεώσεις διαρκείας εφόσον δεν ορίζεται άλλως, υποβάλλεται εις τον τύπο του 
ιδιωτικού εγγράφου". Η διάταξη όµως αυτή δεν εφαρµόζεται επί της ΕΡΤ ΑΕ η οποία 
διέπεται από το Ν. 1730/1987. Το ανεφάρµοστο επί της ΕΡΤ ΑΕ της ως άνω διάταξης 
προκύπτει σαφώς από το άρθρο 14 παρ.5 του Ν. 1730/1987, το οποίο ορίζει για ποια 
θέµατα εφαρµόζονται στην ΕΡΤ ΑΕ οι διατάξεις που ισχύουν για το ∆ηµόσιο και δεν 
είναι επιτρεπτή η αναλογική εφαρµογή τους σε άλλες περιπτώσεις. Ειδικότερα 
ορίζεται από την ως άνω διάταξη ότι "οι διατάξεις για την παραγραφή αξιώσεων για 
τόκους προσωποκράτησης και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που ισχύον υπέρ 
του δηµοσίου εφαρµόζονται και υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ και των εταιρειών που ιδρύονται 
µε αποκλειστικά κεφάλαια της". Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, εκτός από 
εκείνες για τόκους, δεν εφαρµόζονται για τις αξιώσεις του προσωπικού των εταιρειών 
αυτών που προέρχονται από την παροχή εργασίας τους, για τις οποίες εφαρµόζεται η 
ισχύουσα νοµοθεσία. Από το άρθρο 3 παρ.1 του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού 
(ΓΚΠ) της ΕΡΤ ΑΕ που επέχει ισχύ νόµου, αφού εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του 
άρθρου 10 παρ.9 του Ν.1730/87 και έχει δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης (ΦΕΚ 283/Β/20-4-89) µε τίτλο "Εξωτερικοί συνεργάτες" ορίζεται ότι 
δεν αποτελούν προσωπικό της ΕΡΤ και δεν υπάγονται στον παρόντα Κανονισµό 
εκείνοι στους οποίους ανατίθεται για συγκεκριµένη εκποµπή µε έγγραφη σύµβαση η 
εκτέλεση συγκεκριµένου έργου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η αµοιβή 
(εργολαβικό αντάλλαγµα) που ρητά καθορίζεται από τη σχετική σύµβαση για το 
συγκεκριµένο έργο, ανεξάρτητα από το χρόνο που απαιτείται ή αναλώθηκε για την 
εκτέλεση του. Οι σχέσεις των εξωτερικών συνεργατών µε την ΕΡΤ ΑΕ διέπονται 



 

[82] 
 

αποκλειστικά από τη συγκεκριµένη ατοµική σύµβαση και τις οικείες διατάξεις του 
νόµου (681 επ. ΑΚ). Όµως δεν πρόκειται για περίπτωση ρυθµιζόµενη από το 
προαναφερόµενο άρθρο 3 στη σύµβαση πώλησης που συνάπτεται µεταξύ ΕΡΤ ΑΕ 
και εταιρείας, η οποία από την πλευρά της δυνάµει άλλης σύµβασης έχει εξασφαλίσει 
το αποκλειστικό δικαίωµα τηλεοπτικής µετάδοσης µιας αθλητικής εκδήλωσης και 
έχοντας προς τούτο τη σχετική δυνατότητα µεταβιβάζει στην ΕΡΤ ΑΕ, αιτία 
πώλησης, το δικαίωµα τηλεοπτικής µετάδοσης τέτοιας αθλητικής εκδήλωσης. Τούτο, 
γιατί η σύµβαση αυτή πώλησης κείται εκτός του ρυθµιστικού πεδίου του άνω άρθρου 
3 του Γ.Κ.Π. της ΕΡΤ ΑΕ. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του 
Εσωτερικού Κανονισµού Προµηθειών-Εκποιήσεων της ΕΡΤ που εκδόθηκε κατ' 
εξουσιοδότηση του άρθρου 17γ του ν. 230/1975, εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 
25831/Ε/336/16-11-1976 και ισχύει κατ' άρθρο 19 παρ.5 του ν. 1730/1987 σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1, 2 και 3 αυτού ουδόλως προκύπτει 
ότι επί πωλήσεως αποκλειστικού δικαιώµατος τηλεοπτικής µετάδοσης διεξαγόµενου 
(ζωντανού) αθλητικού αγώνος στην ΕΡΤ-ΑΕ απαιτείται ως συστατικός τύπος το 
έγγραφο, χωρίς το οποίο η σχετική σύµβαση είναι άκυρη. Αντίθετα από τις διατάξεις 
των άρθρων 4 παρ.1 και 3 του ίδιου Κανονισµού που ορίζουν ότι "εις τον 
προµηθευτήν επ" ονόµατι του οποίου εγένετο η κατακύρωσις ή εις όν ανατίθεται 
απευθείας η προµήθεια κατόπιν προσφοράς αυτού απευθύνεται από της αρµοδίας 
υπηρεσίας σχετική έγγραφος αναγγελία" και ότι "από της αναγγελίας της προµήθειας 
η συµβατική δέσµευσης θεωρείται αναληφθείσα υπ' αµφοτέρων των µερών το δε 
µετά ταύτα ακολουθούν έγγραφο της συµβάσεως έχει αποδεικτικόν χαρακτήρα" 
συνάγεται ότι το έγγραφο αυτό δεν είναι συστατικό της σύµβασης, πολύ δε 
περισσότερο όταν δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόµενη διαδικασία προµηθειών που 
προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΑΠ 1457/1998).  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 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 του 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 
Ελ∆νη 47.728, ΟλΑΠ 4/2005 Ελ∆νη 46.382).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 68, 70, 173, 200, 211, 216 επ., 713 επ.,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 7α, 7β, 18, 20, 22,  
Νόµοι: 1730/1987, άρθ. 10, 14, 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2011.1430, σχολιασµός Ι.Ν. Κατράς * ΧρΙ∆ 
2012.361  
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Εταιρείες - Ανώνυµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1188 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανώνυµη εταιρεία. Ενέχυρο σε µετοχές. Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
αναίρεση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι 
µε την αοριστία της αγωγής. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση ως προς ένα 
διάδικο. 
- Κατ' άρθρο 1244 ΑΚ, στο ενέχυρο ανώνυµων τίτλων εφαρµόζονται οι διατάξεις για 
το ενέχυρο κινητών, δηλαδή η σύσταση του δικαιώµατος του ενεχύρου, η ενεχυρική 
σχέση, η εκποίηση και η απόσβεση του ενεχύρου ρυθµίζονται από τις αντίστοιχες 
διατάξεις του ΑΚ περί ενεχύρου κινητών πραγµάτων, εκτός αν από ειδική διάταξη 
προκύπτει αντίθετη ρύθµιση. Περαιτέρω, επί συστάσεως ενεχύρου σε µετοχές 
ανώνυµης εταιρίας, ανεξάρτητα αν είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές, αν η αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου γίνεται "άνευ πληρωµής", είτε δια κεφαλαιοποιήσεως κερδών, 
κατά τη διάταξη 45 παρ. 2 κωδ. Ν. 2190/1920 ή αποθεµατικών (τακτικών έκτακτων ή 
αφανών), είτε δια αναπροσαρµογής των παγίων στοιχείων της εταιρίας και 
κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας τους, µε βάση τις σχετικές διατάξεις αναπτυξιακών 
νόµων, το δικαίωµα ενεχύρου στις µετοχές επεκτείνεται αυτοδικαίως και στις νέες 
µετοχές που θα εκδοθούν. Η θεµελίωση της επεκτάσεως αυτής του ενεχύρου 
συνίσταται στο ότι η ονοµαστική, αλλά και η εσωτερική αξία των νέων µετοχών 
αποτελεί εσωτερική αξία των παλαιών µετοχών, οι δε νέες µετοχές δεν αποτελούν 
καρπούς ή ωφελήµατα των παλαιών µετοχών, µε την έννοια των άρθρων 1220 και 
1221 ΑΚ. Τούτο, διότι το ενέχυρο, ανεξάρτητα από τον νοµοτεχνικό τρόπο της 
εκδόσεως των νέων µετοχών, καλύπτει έτσι και αλλιώς την εσωτερική αξία των 
παλαιών µετοχών σ' όλη της την έκταση, στην οποία περιλαµβάνεται και η εσωτερική 
αξία των νέων µετοχών. Αντίθετα, σε περίπτωση που γίνεται πραγµατική αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η επέκταση του ενεχύρου στις εκδιδόµενες 
µετοχές βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την άσκηση του δικαιώµατος 
προτιµήσεως του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύµων Εταιριών", 
σύµφωνα µε το οποίο, σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου, που 
δε γίνεται µε εισφορά σε είδος ή εκδόσεως οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους 
σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτιµήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ 
των κατά την έκδοση µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο 
µετοχικό κεφάλαιο. Το ως άνω δικαίωµα προτιµήσεως ανήκει στα γενικά µετοχικά 
δικαιώµατα, εκείνα που ανήκουν σε όλους τους µετόχους κατ` αναλογία της 
συµµετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Επί συστάσεως ενεχύρου σε µετοχές 
ανώνυµης εταιρίας το ως άνω δικαίωµα προτιµήσεως µπορεί να ασκηθεί µόνο από 
τον ενεχυράσαντα µέτοχο. Στην περίπτωση δε ασκήσεως του δικαιώµατος αυτού από 
τον τελευταίο, το ενέχυρο επεκτείνεται, εφόσον τούτο συµφωνήθηκε µε την παλαιά 
ενεχυρική συµφωνία, και στις νέες µετοχές που θα προέλθουν από την (πραγµατική) 
αύξηση του κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρίας. Το ενέχυρο στις µετοχές αυτές, καθώς 
και σε εκείνες, οι οποίες προέρχονται από τη λογιστική αύξηση του κεφαλαίου της 
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εταιρίας, (στις οποίες αυτοδικαίως κατά τα άνω αυτό επεκτείνεται), αποκτάται, µε 
βάση την παλαιά περί ενεχύρου συµφωνία από του χρονικού σηµείου της 
παραδόσεως στο δανειστή των νέων µετοχών µε ανάλογη, για την ταυτότητα του 
λόγου, εφαρµογή του άρθρου 1252 εδ. β' ΑΚ. Μέχρι την παράδοση των νέων 
µετοχών στον ενεχυρούχο δανειστή αυτός έχει ενέχυρο απαίτησης "προς είσπραξή" 
τους, κατ' άρθρο 1252 εδ. α' ΑΚ και στη συνέχεια ενέχυρο πάνω (και) σ' αυτές τις 
ίδιες µετοχές.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στους οποίους περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου 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). Με το λόγο 
αναιρέσεως 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.λ.π. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 10/2011).  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να εφαρµοσθεί, αποτελεί παράβαση που ελέγχεται 
αναιρετικά µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο της 
ουσίας αξίωσε περισσότερα στοιχεία από τα απαιτούµενα από το νόµο προς 
θεµελίωση του ασκουµένου δικαιώµατος για να κρίνει νόµιµη την αγωγή ή αντιθέτως 
αρκέστηκε σε λιγότερα από τα απαιτούµενα στοιχεία. Αντιθέτως, η ποιοτική αοριστία 
του δικογράφου της αγωγής υπάρχει αν ο ενάγων δεν αναφέρει στην αγωγή µε 
πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εφαρµογής 
του κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται το αίτηµα της αγωγής. Στην περίπτωση 
αυτή η σχετική παράβαση ελέγχεται αναιρετικά µε το λόγο του άρθρου 559 αριθ.14 
KΠολ∆.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 553 παρ. 1 στοιχ. β' , 309 εδ. 1, 321, 
495 παρ. 1 ΚΠολ∆, συνάγεται, ότι σε αναίρεση υπόκειται η απόφαση που έχει 
καταστεί τελεσίδικη κατά το χρόνο ασκήσεως του εν λόγω ένδικου µέσου, δηλαδή 
κατά τον χρόνο της καταθέσεως του οικείου δικογράφου στη γραµµατεία του 
δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, είναι δε τελεσίδικη η 
απόφαση, η οποία, απεκδύοντας το δικαστή από κάθε περαιτέρω εξουσία, περατώνει 
τη δίκη επί της αγωγής και δεν υπόκειται στα τακτικά ένδικα µέσα της ανακοπής 
ερηµοδικίας και της εφέσεως. Συνεπώς, η ερήµην οριστική απόφαση του Εφετείου 
υπόκειται σε αναίρεση µόνο αφότου έπαυσε να υπόκειται σε ανακοπή ερηµοδικίας, 
είτε διότι παρήλθε η, κατ' άρθρο 503 παρ. 1 ΚΠολ∆, δεκαπενθήµερη, προς άσκηση 
αυτής, προθεσµία από την επίδοση της ερήµην αποφάσεως, είτε διότι ο δικαιούµενος 
σε άσκηση αυτής, ερηµοδικασθείς διάδικος, παραιτήθηκε νοµίµως από το ασκηθέν 
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ένδικο ή από το δικαίωµα προς άσκηση αυτού, διότι έκτοτε αυτή καθίσταται 
τελεσίδικη και προσβλητή µε αναίρεση, σύµφωνα µε την παραπάνω αναφερόµενη 
διάταξη του άρθρου 553 παρ. 1β ΚΠολ∆. Η απόδειξη της τελεσιδικίας της 
προσβαλλόµενης µε αναίρεση αποφάσεως γίνεται µε την προσκοµιδή των σχετικών 
εκθέσεων επιδόσεως ή µε τη βεβαίωση του δικαστικού επιµελητή στο δικόγραφο που 
επιδόθηκε, σε συνδυασµό µε βεβαίωση της γραµµατείας του δικαστηρίου ότι δεν 
ασκήθηκε ένδικο µέσο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 1220, 1221, 1223, 1244, 1244, 1252,  
ΚΠολ∆: 277, 309, 321, 495, 503, 553, 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 13, 45,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 271 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αφανής εταιρεία. Υποχρεώσεις εµφανή εταίρου. Έννοια κέρδους. Λύση της 
εταιρείας µε καταγγελία. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
- Από τα άρθρα 47-50 ΕµπΝ προκύπτει ότι συµµετοχική ή αφανής εταιρία είναι 
εκείνη στην οποία ένας µόνο από τους συνεταίρους, ενεργώντας κατ΄ εξουσιοδότηση 
των λοιπών, οι οποίοι παραµένουν έναντι των τρίτων αφανείς, ασκεί είτε εµπορία είτε 
µία ή περισσότερες εµπορικές πράξεις στο όνοµα του, χωρίς να εµφανίζεται προς τα 
έξω ως διαχειριστής εταιρίας, η οποία παραµένει επίσης έναντι των τρίτων αφανής. Η 
εταιρία αυτή συνιστάται και ατύπως από µόνο το γεγονός της συµµετοχής, στερείται 
δε νοµικής προσωπικότητας και αυτόνοµης περιουσίας. Ο σχηµατισµός της εταιρίας, 
η αναλογία κάθε εταίρου στα κέρδη και τις ζηµίες και οι συνθήκες εν γένει της 
λειτουργίας της εξαρτώνται από τις συµφωνίες των εταίρων, ενώ, σε περίπτωση 
ανυπαρξίας τέτοιων συµφωνιών, κατά το άρθρο 18 ΕµπΝ έχουν ανάλογη εφαρµογή 
οι περί εταιριών διατάξεις του ΑΚ (άρθρα 741 επ.), οι οποίες αφορούν εταιρίες, που, 
όπως οι συµµετοχικές, δεν έχουν νοµική προσωπικότητα, και µε την προϋπόθεση 
βέβαια ότι συµβιβάζονται µε τη φύση της αφανούς εταιρίας, η οποία όπως ήδη 
σηµειώθηκε, χαρακτηρίζεται κυρίως από την έναντι των τρίτων αφάνεια της (Βλ. 
σχετ. ΑΠ 1324/2007 Ελ∆νη 48.1414). 
- Έτσι, όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 758 παρ. 2 και 762 ΑΚ σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 361 και 719 του ίδιου Κώδικα, καθετί που αποκτά 
ο «διαχειριστής» εµφανής εταίρος από τη λειτουργία της εταιρίας υποχρεούται να το 
καταστήσει κοινό όλων των συνεταίρων κατά το λόγο της εταιρικής τους µερίδας. 
Εκκαθάριση πάντως της εταιρίας αυτής µε την έννοια που δίνει στον όρο εκκαθάριση 
το άρθρο 777 ΑΚ δεν νοείται, σε όσες δε περιπτώσεις διενεργείται εκκαθάριση, 
αποτελεί τρόπο διακανονισµού των περιουσιακών σχέσεων των εταίρων, 
προκειµένου να προπαρασκευαστεί η διανοµή των κερδών. Ως κέρδος δε κατά την 
έννοια του νόµου νοείται το καθαρό προϊόν που αποµένει µετά την αφαίρεση από τα 
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ακαθάριστα έσοδα των εξόδων. Η ύπαρξη όµως εξόδων δεν αποτελεί στοιχείο της 
αγωγής απόδοσης των κερδών αλλά µπορεί να προβληθεί κατ΄ ένσταση από τον 
εναγόµενο εµφανή εταίρο (βλ. σχετ. ΑΠ 1629/2001 Ελ∆νη 43.418). 
Από τα παραπάνω παρέπεται ότι µετά τη λύση της εταιρίας δεν απαιτείται να 
επακολουθήσει στάδιο εκκαθάρισης, αφού δεν υπάρχει εταιρική περιουσία, εκτός εάν 
συµφωνήθηκε το αντίθετο µεταξύ των συνεταίρων ή το δικαστήριο την κρίνει 
αναγκαία. Εποµένως, εφόσον ο εµφανής εταίρος εµπορεύεται ατοµικά έναντι των 
τρίτων, είναι παραδεκτή η άσκηση αγωγής από την πλευρά του αφανούς εταίρου προς 
απόδοση της ανηκούσης σ΄ αυτόν µερίδας επί των εταιρικών κερδών καθώς και της 
εισφοράς του. Σε περίπτωση που η εισφορά συνίσταται σε αντικαταστατά πράγµατα, 
όπως είναι τα χρήµατα, ο «διαχειριστής» εµφανής εταίρος αποκτά µεν την κυριότητα 
τούτων, δεν καθίσταται όµως οφειλέτης του συνεταίρου που εισέφερε τα χρήµατα 
όσο διαρκεί ο εταιρικός δεσµός. Αφότου όµως η εταιρία λυθεί, ο εταίρος που 
εισέφερε στην εταιρία τα χρήµατα έχει αντίστοιχη αξίωση κατά του «διαχειριστή» 
απόδοσης αυτών από το προϊόν της εκκαθάρισης των λογαριασµών που τυχόν θα 
αποµείνει, µε την προϋπόθεση ότι παρέµεινε αναλλοίωτο στα χέρια του 
«διαχειριστή». Στην αντίθετη περίπτωση που το χρηµατικό ποσό της εισφοράς 
διατέθηκε για την αγορά περιουσιακών αντικειµένων, τα οποία τέθηκαν στη διαρκή 
χρήση της εταιρίας, τα περιουσιακά αυτά αντικείµενα αποτελούν πλέον στοιχεία προς 
διανοµή του ενεργητικού της εταιρίας κατά τη λύση της. Τα στοιχεία αυτά, εάν δεν 
υπάρχουν δαπάνες και χρέη µε την έννοια του παθητικού και εφόσον δεν µεσολαβεί 
αναγκαίο στάδιο εκκαθάρισης κατά την έννοια των άρθρων 777 και 782 ΑΚ, ως 
αντιστοιχούντα στην αξία της εταιρικής εισφοράς του συνεταίρου αποδίδονται σ΄ 
αυτόν είτε αυτούσια κατ΄ αναλογία προς την εταιρική µερίδα συµµετοχής του είτε µε 
την καταβολή ανάλογου µέρους της αξίας τους ή του τιµήµατος που επιτεύχθηκε 
κατά περίπτωση, εφόσον υπάρχει αδυναµία αυτούσιας απόδοσης τους, διότι είτε δεν 
σώζονται κατά την άσκηση της αγωγής είτε εκποιήθηκαν και ρευστοποιήθηκε η αξία 
τους είτε ο «διαχειριστής» εκδήλωσε την πρόθεση να τα κρατήσει για λογαριασµό 
του. Στην περίπτωση, συνακόλουθα, που η χρηµατική εισφορά διατέθηκε για την 
αγορά εξοπλισµού της εταιρίας και εφόσον δεν µεσολάβησε εκκαθάριση ούτε 
υπάρχει παθητικό, για τη νοµική θεµελίωση της αγωγής, µε την οποία ζητείται η 
απόδοση της χρηµατικής εισφοράς αυτούσιας ή της αξίας των κινητών που 
αγοράστηκαν µε αυτήν, σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις και εκείνες των άρθρων 
762-763Α, πρέπει να εκτίθεται στο δικόγραφο αυτής ότι είτε ο εξοπλισµός δεν 
σώζεται κατά την άσκηση της αγωγής είτε έχει ρευστοποιηθεί είτε ότι ο εναγόµενος 
«διαχειριστής» εκδήλωσε την πρόθεση να κρατήσει για λογαριασµό του τον 
εξοπλισµό (βλ. σχετ. ΑΠ 362/2008 Ελ∆νη 50.492). 
Από τις προαναφερόµενες διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 765 επ. 
ΑΚ, συνάγεται περαιτέρω ότι η αφανής εταιρία αορίστου χρόνου λύεται για τους 
ίδιους λόγους για τους οποίους λύεται και η αστική εταιρία και συνεπώς και µε 
καταγγελία, η οποία επιφέρει τα αποτελέσµατά της, έστω και αν δεν υπάρχει 
σπουδαίος λόγος. Εάν όµως η καταγγελία έγινε ακαίρως και χωρίς να συντρέχει 
σπουδαίος λόγος, ο οποίος να δικαιολογεί το άκαιρο αυτής, ο εταίρος που την άσκησε 
ενέχεται σε αποζηµίωση των λοιπών εταίρων (άρθρο 767 ΑΚ). Σπουδαίος λόγος 
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υπάρχει όταν, σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης, καθίσταται για τον 
καταγγέλλοντα υπέρµετρα επαχθής η συνέχιση της εταιρίας (Βλ. σχετ. ΑΠ 1466/1992 
Ελ∆νη 35.406), εκτός εάν ο λόγος αυτός ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα των 
σχέσεων του ίδιου του καταγγέλλοντος (Βλ. σχετ. ΑΠ 1836/2007 Ελ∆νη 50.1410). 
θεωρείται δε άκαιρη η καταγγελία, όταν έγινε σε χρόνο που η διατήρηση της εταιρίας 
έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα των εταίρων και ως εκ τούτου η λύση της 
συνεπάγεται γι΄ αυτούς την πρόκληση θετικής ζηµίας ή διαφυγόντος κέρδους. 
- Κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 767 του ΑΚ, που αποτελεί ειδικότερη 
εκδήλωση της αρχής της καλής πίστης (άρθρα 281 και 288 ΑΚ), δεν αποκαθίσταται 
ζηµία που προκλήθηκε στους λοιπούς εταίρους από το γεγονός της λύσης της 
εταιρίας αλλά µόνο εκείνη που συνάπτεται αιτιωδώς, κατά την έννοια του άρθρου 
298 ΑΚ, προς την άκαιρη λύση της, δηλαδή η ζηµία που προκλήθηκε από την 
αδικαιολόγητη επιλογή από τον καταγγείλαντα του χρονικού αυτού σηµείου και η 
οποία κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων και µε πιθανότητα δεν θα 
επερχόταν αν ο εταίρος, τηρώντας τους κανόνες της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών, δεν είχε καταγγείλει ακαίρως την εταιρία. Η προκαλούµενη 
από το απλό γεγονός της καταγγελίας στέρηση των κερδών που ο άλλος εταίρος 
προσδοκούσε από την εξακολούθηση της λειτουργίας της εταιρίας δεν αποκαθίσταται 
βάσει της ως άνω διάταξης του άρθρου 767 του ΑΚ, αφού, σύµφωνα µε την παρ. 1 
του άρθρου αυτού η καταγγελία εταιρίας αόριστης διάρκειας είναι δικαίωµα του 
εταίρου, µόνο δε το άκαιρο της καταγγελίας γεννά ευθύνη του εταίρου που ακαίρως 
κατήγγειλε. Έτσι, αν κατά ορισµένη χρονική στιγµή ή ορισµένη περίοδο υπήρχε 
ειδική προσδοκία κερδών ή άλλη ειδική περίσταση και ακριβώς πριν από αυτή τη 
χρονική στιγµή ή περίοδο καταγγέλθηκε η εταιρία χωρίς σπουδαίο λόγο, αντίθετα 
προς τις επιταγές της καλής πίστης, η απώλεια κερδών, τα οποία θα αποκόµιζαν οι 
λοιποί εταίροι κατά τη συγκεκριµένη στιγµή ή περίοδο, συνάπτεται αιτιωδώς µε το 
άκαιρο της καταγγελίας (Βλ. σχετ. ΟλΑΠ 31/1998 Ελ∆νη 39.1261).  
- Ως περιουσία που αποκτήθηκε από την εταιρική δραστηριότητα νοείται και η 
υπεραξία της εταιρικής επιχειρήσεως ως συνόλου, η οποία δηµιουργείται επιπλέον 
της τρέχουσας συναλλακτικής αξίας των επιµέρους υλικών περιουσιακών στοιχείων 
που τη συγκροτούν και οφείλεται στην καλή φήµη, την πελατεία και εν γένει την 
καλή πορεία των εταιρικών υποθέσεων (Βλ. σχετ. ΑΠ 5/2002 Ελ∆νη 44.182, ΑΠ 
424/2001 Ελ∆νη 43.435, ΕφΑθ 5447/2006 ΕπισκΕ∆ 2007,135 και Θ. Λιακόπουλο, 
Βιοµηχανική Ιδιοκτησία, έκδ. Ε΄ σελ. 104). 
- ∆εν αποκλείεται η καταγγελία της εταιρίας αορίστου διάρκειας, η οποία συνιστά 
πράξη αναγόµενη στην άσκηση του δικαιώµατος του άρθρου 767 ΑΚ, να οφείλεται 
σε δόλο του καταγγέλλοντος προς πρόκληση ζηµίας στους λοιπούς εταίρους κατά 
τρόπο που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Βέβαια, κάθε άκαιρη καταγγελία δεν είναι και 
καταχρηστική, ενώ κάθε καταχρηστική καταγγελία είναι άκαιρη (βλ. σχετ. ΕφΠατρ 
823/1997 ∆ΕΕ 1998.35), µπορεί δε να αποτελεί και αδικοπραξία, αν υπό τις συνθήκες 
που έγινε και ιδιαίτερα από τον τρόπο της δήλωσης αυτής και το περιεχόµενο της σε 
συνδυασµό µε τον εµπεριεχόµενο σ΄ αυτήν σκοπό του καταγγέλλοντος, ο 
αντισυµβαλλόµενος υπέστη ζηµία ή ηθική βλάβη. Εποµένως, στην περίπτωση αυτή 
έχει µεν η ?καταγγελία ως αποτέλεσµα τη λύση της εταιρικής συµβάσεως, εκείνος 
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όµως που την άσκησε µπορεί να υποχρεωθεί σε αποζηµίωση ή χρηµατική 
ικανοποίηση του αντισυµβαλλοµένου (πρβλ. ΟλΑΠ 967/1973 ΝοΒ 23.505 και Βλ. 
σχετ. ΕφΑθ 119/2002 ΕπισκΕ∆ 2002.425). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 288, 361, 719, 741 επ., 758, 762, 765, 767, 777, 782,  
ΕµπΝ: 18, 47, 48, 49, 50,  
∆ηµοσίευση: ∆ΕΕ 2011.895 * ΕΕµπ∆ 2011.839  
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 1561 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αφανής εταιρεία. Υποχρεώσεις εµφανούς εταίρου. Κέρδη. Εκκαθάριση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 18 και 47 - 50 του ΕµπΝ προκύπτει ότι, στην αφανή 
εταιρεία, η οποία δεν έχει νοµική προσωπικότητα, εφαρµόζονται οι περί εταιρειών 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα, δηλαδή τα άρθρα 741 επ. αυτού, στο µέτρο που δεν 
αντίκεινται στον ιδιάζοντα χαρακτήρα της. Έτσι, από τις διατάξεις των άρθρων 758 
παρ. 2 και 762 σε συνδυασµό µε εκείνα των άρθρων 361 και 719 του κώδικα αυτού 
συνάγεται ότι καθετί που αποκτά ο διαχειριστής, εµφανής εταίρος, υποχρεούται να το 
καταστήσει κοινό όλων των λοιπών, κατά το λόγο της εταιρικής µερίδας του καθενός 
και ότι αν η εταιρεία έχει διάρκεια µεγαλύτερη του έτους, ο λογαριασµός κλείνεται 
και τα κέρδη διανέµονται στο τέλος κάθε έτους.  
- Ως κέρδη, κατά την έννοια του νόµου, νοείται το καθαρό προϊόν που αποµένει µετά 
την αφαίρεση των εξόδων. Εποµένως, αναγκαίο στοιχείο της σχετικής περί διανοµής 
των κερδών αγωγής είναι, πλην άλλων, και ο ακριβής προσδιορισµός τους. Αντίθετα, 
η τυχόν ύπαρξη εξόδων που πρέπει να αφαιρεθούν είναι αρνητικός ισχυρισµός και όχι 
στοιχείο της αγωγής (βλ. ΑΠ 362/2008, ΕΕµπ∆ Ξ.61, ΑΠ 885/2005 Ελ∆νη 46.1100, 
ΕφΘεσ 77/2008 ΕΕµπ∆ Ξ.302). Η διανοµή των κερδών δεν προϋποθέτει αναγκαίως 
και εκκαθάριση. Υπό την συνήθη µορφή της, η εκκαθάριση αποσκοπεί στη διανοµή 
της εταιρικής περιουσίας, την οποία όµως δεν έχει η αφανής εταιρεία. Συνεπώς, 
εκκαθάριση της εταιρείας αυτής, µε την έννοια της διατάξεως του άρθρου 777 του 
ΑΚ, δεν νοείται. Σε όσες δε περιπτώσεις διενεργείται εκκαθάριση, αυτή αποτελεί 
τρόπο διακανονισµού των περιουσιακών σχέσεων των εταίρων, προκειµένου να 
προπαρασκευασθεί η διανοµή. Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι µετά τη λύση 
της αφανούς εταιρείας δεν απαιτείται να επακολουθήσει στάδιο εκκαθάρισης, διότι 
δεν υπάρχει εταιρική περιουσία, εκτός αν συµφωνήθηκε το αντίθετο µεταξύ των 
συνεταίρων, ή το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την εκκαθάριση, εφόσον δε ο εµφανής 
εταίρος εµπορεύεται ατοµικά έναντι των τρίτων, είναι παραδεκτή η άσκηση αγωγής 
εκ µέρους του αφανούς εταίρου προς απόδοση της ανήκουσας σ΄ αυτόν µερίδας από 
τα εταιρικά κέρδη, καθώς και της εισφοράς του, είτε µεταβίβασε αυτήν κατά 
κυριότητα στον εµφανή συνεταίρο του προς άσκηση της εταιρικής εµπορικής 
δραστηριότητας, ως ατοµικής του τελευταίου είτε παρέµεινε κύριος αυτής, τάσσοντας 
όµως αυτήν κατά προορισµό στην εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού µε 
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παραχώρηση της χρήσης της µόνο στον εµφανή εταίρο (βλ. ΑΠ 362/2008, ό.π., ΑΠ 
393/2006). Στην περίπτωση όµως εισφοράς αντικαταστατών πραγµάτων, όπως 
χρηµάτων, ο «διαχειριστής» αποκτά µεν την κυριότητα τούτων, δεν καθίσταται όµως 
οφειλέτης του συνεταίρου που εισέφερε τα χρήµατα εφόσον διαρκεί ο εταιρικός 
δεσµός. Αφότου όµως λυθεί η εταιρεία, ο εταίρος που εισέφερε στην εταιρεία το 
χρηµατικό ποσό, έχει αντίστοιχη αξίωση κατά του «διαχειριστή» απόδοσής του από 
το τυχόν αποµένον καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης των λογαριασµών, µε την 
προϋπόθεση ότι παρέµεινε αναλλοίωτο στα χέρια του διαχειριστή. Στην αντίθετη 
όµως περίπτωση, που το χρηµατικό ποσό της εισφοράς διατέθηκε για την αγορά 
περιουσιακών αντικειµένων που τέθηκαν στη διαρκή χρήση της εταιρείας, τα 
περιουσιακά αυτά αντικείµενα, αποτελούν πλέον στοιχεία προς διανοµή του 
ενεργητικού της εταιρείας κατά τη λύση της, τα οποία, εάν δεν υπάρχουν δαπάνες και 
χρέη µε την έννοια τόυ παθητικού, και εφόσον δεν µεσολαβεί αναγκαίο στάδιο 
εκκαθάρισης κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 779 έως 782 του ΑΚ, τα 
περιουσιακά αυτά «εταιρικά» αντικείµενα, ως αντιστοιχούντα στην αξία της 
χρηµατικής εισφοράς του συνεταίρου, αποδίδονται σ΄ αυτόν είτε αυτούσια κατ΄ 
αναλογία προς την εταιρική µερίδα συµµετοχής του, είτε, εφόσον µεσολάβησε 
αδυναµία αυτούσιας απόδοσής τους, επειδή δεν σώζονται κατά την άσκηση της 
αγωγής, είτε λόγω τυχόν εκποίησης και ρευστοποίησης της αξίας τους, είτε γιατί ο 
«διαχειριστής» εκδήλωσε την πρόθεση να τα κρατήσει για λογαριασµό του, µε την 
καταβολή ανάλογου µέρους της αξίας τους ή του επιτευχθέντος τιµήµατος (βλ. ΑΠ 
362/2008, ό.π., ΕφΘεσ 77/2008, ό.π.).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 719, 741 επ., 777, 779, 782, 
ΕµπΝ: 18, 47, 48, 49, 50, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Αφανής εταιρεία 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 13142 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αφανής εταιρεία. Αφηρηµένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 873 ΑΚ σαφώς συνάγεται ότι η αναφερόµενη σ΄ αυτή 
αυτοτελής και ετεροβαρής ενοχή από έγγραφη αφηρηµένη υπόσχεση ή αναγνώριση 
χρέους γεννιέται στην περίπτωση που τα µέρη είχαν πρόθεση να δηµιουργήσουν 
ενοχή ανεξάρτητα από την αιτία, πράγµα που θέλει εξακριβωθεί από αυτή την ίδια τη 
δήλωση και τις περιστάσεις, γι΄ αυτό δε και δεν βλάπτει απλή αναφορά της αιτίας 
όταν αυτή µάλιστα γίνεται αορίστως (ΟλΑΠ 2088/1986). Εξάλλου, η σύµβαση µε την 
οποία αναγνωρίζεται από κάποιον η υποχρέωση που αυτός έχει από ορισµένη αιτία 
δεν προβλέπεται µεν ρητά στον Αστικό Κώδικα, ισχύει όµως µε βάση το άρθρο 361 
του Κώδικα αυτού, το οποίο καθιερώνει την αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων. 
Αυτή η σύµβαση διαφέρει από την ως άνω σύµβαση αφηρηµένης υπόσχεση ή 
αναγνώρισης χρέους (άρθρο 873 ΑΚ), ιδρύει νέα, αυτοτελή και ανεξάρτητη από την 
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αιτία, βάση υποχρέωσης, µε συνέπεια εκείνος που αναγνωρίζει την από ορισµένη 
αιτία οφειλή του να µη µπορεί πλέον να προτείνει τις ενστάσεις τις οποίες είχε από 
την κύρια αιτία. Η εν λόγω αιτιώδης αναγνώριση χρέους, κατ΄ αντίθεση προς την 
αφηρηµένη αναγνώριση χρέους, δεν υπόκειται σε τύπο, εκτός εάν µε τη σύµβαση 
αναγνωρίζεται υποχρέωση, για την ανάληψη της οποίας ο νόµος απαιτεί την τήρηση 
τύπου, οπότε πρέπει να τηρηθεί ο τύπος αυτός και για τη σύµβαση αναγνώρισης (ΑΠ 
595/1999).  
- Από τα άρθρα 47 - 50 του ΕµπΝ προκύπτει ότι η µετοχική (αφανής) εταιρεία 
υφίσταται µόνο στις σχέσεις µεταξύ των εταίρων, στερούµενη δε αυτή νοµικής 
προσωπικότητας συναλλάσσεται µε τους τρίτους µόνο µε τον εµφανή εταίρο, ο 
οποίος ενεργεί πάντοτε µε το δικό του όνοµα και για δικό του λογαριασµό, χωρίς να 
εκπροσωπεί τον αφανή εταίρο. Έτσι, σε αφανή εταιρεία, συνιστώµενη µε σκοπό την 
ίδρυση και εκµετάλλευση εµπορικής επιχείρησης, η συµµετοχή σ΄ αυτήν του αφανούς 
εταίρου περιορίζεται µόνο στα κέρδη και τις ζηµίες της από τον εµφανή εταίρο 
ασκούµενης επιχείρησης (ΑΠ 288/2011 ΕΕµπ∆ 2012.72, ΑΠ 1038/2010 ∆ΕΕ 
2010.1183, ΑΠ 779/2004 Ελ∆νη 47.1407).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 340, 346, 361, 873,  
ΕµπΝ: 47, 48, 49, 50,  
ΚΠολ∆: 176, 707, 908, 1047,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Ετερόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 496 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ετερόρρυθµη εταιρεία. Λύση µε καταγγελία. Εκκαθάριση. ∆ιανοµή της περιουσίας. 
- Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων του άρθρου 483 ΚΠολ∆ µε εκείνες 
των άρθρων 741, 767, 777-783, 784 και 797-803 ΑΚ, συνάγεται ότι η λύση 
προσωπικής εταιρείας αόριστου αλλά και ορισµένου χρόνου επέρχεται µε την 
καταγγελία, που αποτελεί µονοµερή δήλωση απευθυνόµενη στους λοιπούς εταίρους 
και έχει διαπλαστικό χαρακτήρα, αφού διαµορφώνει νέα κατάσταση. Κατά το στάδιο 
της εκκαθάρισης, που ακολουθεί τη λύση της εταιρείας, δηµιουργείται µεταξύ των 
εταίρων κοινωνία, ανεξάρτητα από την, κατά πλάσµα δικαίου, εξακολούθηση της 
νοµικής προσωπικότητας της εταιρείας για τις ανάγκες µόνο της εκκαθάρισης. 
Συνεπώς, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προσωπικής εταιρείας, άσχετα αν αυτό 
έληξε ή όχι, µπορεί, µε αίτηση κάποιου από τους εταίρους- κοινωνούς, να διαταχθεί η 
επιδίκαση σε αυτόν της περιλαµβανόµενης στην τελευταία εµπορικής, βιοµηχανικής 
κλπ. επιχείρησης, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη µη διανοµή 
της. Ως επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 483 ΚΠολ∆, νοείται το σύνολο των 
πραγµάτων, δικαιωµάτων άυλων αγαθών ή πραγµατικών καταστάσεων (όπως η 
πελατεία, η εµπορική φήµη, η πίστη, η καλή πορεία της επιχείρησης κλπ.), τα οποία 
οργανώθηκαν σε οικονοµική ενότητα από τον επιχειρηµατία. Τέλος, ως σοβαρός 
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λόγος που δικαιολογεί τη µη διανοµή της επιχείρησης αλλά την επιδίκασή της σε 
έναν ή περισσότερους από τους εταίρους, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί κάθε 
περιστατικό που, σε συνδυασµό ή όχι µε τη συµπεριφορά των λοιπών εταίρων, 
καθιστά, κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, κατάδηλα ασύµφορη και 
βλαπτική τη διανοµή, τόσο, για τους εταίρους στο σύνολο τους, όσο και για την 
επιχείρηση ως οικονοµική µονάδα (ΑΠ 585/2004 ΑΠ 1061/2004, ΕφΑθ 6248/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 741, 767, 777 - 783, 784, 797 - 803, 
ΚΠολ∆: 483, 
∆ηµοσίευση: ΕπισκΕ∆ 2011.1008, σχολιασµός Κωνσταντίνος Γ. Παµπούκης  
 
Εταιρείες - Κοινοπραξία 
∆ικαστήριο: Εφετείο ∆ωδεκανήσου 
Αριθµός απόφασης: 125 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κοινοπραξία. Οµόρρυθµη εταιρεία «εν τοις πράγµασι» ή αφανής εταιρεία. 
∆ικαιώµατα οµορρύθµου εταίρου που κατέβαλε προς τους τρίτους δανειστές της 
εταιρίας ολόκληρο το εταιρικό χρέος. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 39, 42, 43, 44, 48 ΕµπΝ (όπως ίσχυαν πριν το Ν. 
4072/2012), σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παρ. 2 Π.∆. 99/77, προκύπτει ότι η 
εµπορική συνεργασία δύο ή περισσοτέρων προσώπων (αποκαλούµενη στις 
συναλλαγές κοινοπραξία), χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας που 
τάσσει ο νόµος, θα είναι είτε οµόρρυθµος εταιρεία «εν τοις πράγµασι» είτε αφανής 
εταιρεία (ΑΠ 1366/92 Ελ∆νη 35.1334, ΕφΘεσ 2186/2006, ΕφΑθ 3486/2002 Ελ∆νη 
2003/221, ΕφΑθ 6785/1987 Ελ∆νη 1988.357, βλ. Κ. Παµπούκης «Νοµική φύσις της 
κοινοπραξίας» και σχέσις αυτής προς τα µέλη της, Αρµενόπουλος σελ. 368 επ. Αθ. 
Λιακόπουλος «Ζητήµατα Εµπορικού ∆ικαίου» Ι σελ. 383 επ., Λεβαvτή «Προσωπικαί 
Εταιρίαι» (1977) σελ. 135, 136, Μελέτη Γ. Μητσόπουλου ∆ΙΚΗ 1992.9 επ.). Τον 
εταιρικό τύπο της οµόρρυθµης εταιρείας θα έχει η «κοινοπραξία», αν εκείνος που 
ενεργεί ως διαχειριστής της συµβάλλεται µε τους τρίτους επ΄ ονόµατι και για 
λογαριασµό όλων των εταίρων (Εφ∆ωδ 153/2008, Λεβαντής στο ΝοΒ 33.1092), ενώ 
της αφανούς αν συµβάλλεται µε το δικό του όνοµα και η εταιρία παραµένει αφανής 
απέναντι στους τρίτους (ΕφΠειρ 12/2005 ΠειρΝοµ 2005/32, ΕφΑθ 6785/1987 ό.π.). 
Αν λοιπόν η κοινοπραξία έχει χαρακτήρα οµόρρυθµης εταιρίας «εν τοις πράγµασι» 
τότε, εφόσον εµφανίστηκε στο κοινό και ανέλαβε υποχρεώσεις µε το διαχειριστή της, 
αποκτά και νοµική προσωπικότητα µε όλες τις συνέπειες που απορρέουν από το 
γεγονός αυτό (ΕφΑθ 2229/2008 ∆ΕΕ 2008.1377, ΕφΠειρ 549/2006 ∆ΕΕ 2006.1027, 
Λεβαντής, µελέτη ΝοΒ 33.1094). Συνεπώς, εφαρµόζεται το δίκαιο της οµόρρυθµης 
εταιρίας σε όλη του την έκταση (ΑΠ 36/2011 Ελ∆νη 2011.1389, ΟλΑΠ 22/1998).  
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 18, 22 ΕµπΝ, 481, 487, 488 και 759 
ΑΚ συνάγεται ότι ο οµόρρυθµος εταίρος, που κατέβαλε προς τους τρίτους δανειστές 
της εταιρίας ολόκληρο το εταιρικό χρέος, λόγω της εις ολόκληρον ενοχής του για 
χρέη της εταιρίας απέναντι στους τρίτους δανειστές αυτής, υποκαθίσταται στα 
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δικαιώµατα των τελευταίων (δανειστών) απέναντι των υπολοίπων εταίρων ή της 
εταιρίας, κατά το λόγο της εταιρικής µερίδας του καθενός και έχει αναγωγή κατ΄ 
αυτών για το µέρος του χρέους που βαρύνει τον καθένα από αυτούς (ΕφΘεσ 70/2010 
ΕπΕµπ∆ 2010.535, ΕφΘεσ 3174/2001 ΕΕµπ∆ 2002.119). Η αξίωσή του αυτή 
υφίσταται και µπορεί να ασκηθεί κατά των υποχρέων εταίρων και µετά τη λύση της 
εταιρίας, κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της που ακολουθεί υποχρεωτικώς 
(654/2010 Αρµ 2011.1177, ΕφΘεσ 2751.2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 341, 345, 346, 481, 487, 488, 759, 
ΕµπΝ: 1, 18, 22, 39, 42, 43, 44, 48, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 58 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαίωµα καταγγελίας οµόρρυθµης από εταίρο. Ρήτρα για καταγγελία της εταιρίας 
µε το δικαίωµα εξόδου του από αυτή. Αξίωση του αποχωρούντος εταίρου για την 
καταβολή της αξίας της εταιρικής του συµµετοχή.  
- Με τις διατάξεις των άρθρων 766 και 767 ΑΚ που τυγχάνουν εφαρµογής και επί 
οµορρύθµου εταιρίας, προβλέπεται ρητά µόνον το δικαίωµα των οµόρρυθµων 
εταίρων να καταγγείλουν την εταιρία και να την οδηγήσουν στη λύση και την 
εκκαθάριση της. Η ρήτρα, όµως, του καταστατικού οµορρύθµου εταιρίας ότι η 
καταγγελία της εταιρίας από έναν εταίρο δε θα επιφέρει τη λύση της, αλλά έξοδο από 
την εταιρία του εταίρου που έκανε την καταγγελία, είναι έγκυρη, διότι δεν 
προσκρούει στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 766, σύµφωνα µε την οποία είναι 
άκυρη κάθε συµφωνία που περιορίζει το δικαίωµα καταγγελίας, καθόσον µε τη ρήτρα 
αυτή δεν τίθεται περιορισµός στο δικαίωµα καταγγελίας, αλλά µεταβάλλονται οι 
συνέπειες της. Έτσι, στη περίπτωση αυτή το δικαίωµα καταγγελίας της εταιρίας 
αντικαθίσταται από το δικαίωµα καταγγελίας της ίδιας της εταιρικής συµµετοχής του 
καταγγέλλοντος εταίρου (βλ. ΕφΙωαν 135/1998 ∆ΕΕ 1999 66, ΕφΘεσ 612/1984 Αρµ 
1985 131, ΕφΑθ 3547/1978 ΕΕµπ∆ 1979 244, Γεωργακόπουλο, Το δίκαιο των 
εταιριών, τ. Α, σελ. 395, Ρόκα, σελ. 75 επ., Αλεξανδρίδου, σελ. 56 και 93, 
Αντωνόπουλο, σελ. 113, Παµπούκη, Σηµειώσεις δικαίου οµόρρυθµης εταιρίας, σελ. 
34). Η ρήτρα δε του καταστατικού οµορρύθµου εταιρίας, που αντικαθιστά το 
δικαίωµα του εταίρου για καταγγελία της εταιρίας µε το δικαίωµα εξόδου του από 
αυτή, πρέπει να προβλέπει και την απόδοση στον εξερχόµενο εταίρο της αξίας της 
εταιρικής του µερίδας (βλ. ΕΦΑθ 3547/1978 ΕΕµπ∆ 1979 246, ΕφΑθ 2815/1976 
ΕΕµπ∆ 1977 238, Γεωργακόπουλο, ό.π. σελ. 395, Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, ΑΚ 766 
αριθ. 4 Βαθρακοκοίλη, ΕρΝοµΑΚ 766 αριθ. 3 σελ. 115), για την αποτίµηση της 
οποίας πρέπει να προηγηθεί η εκτίµηση της αληθούς αξίας της ίδιας της εταιρικής 
επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ισολογισµός από τον οποίο εµφαίνεται 
η αξία της εταιρικής επιχείρησης και το ποσοστό της εταιρικής συµµετοχής του 
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αποχωρούντος (βλ. ΕφΑθ 6690/1973 ΕΕµπ∆ 1974.204, Ν. Ρόκα, Εµπορικές εταιρίες, 
έκδ. 7η, παρ. 13 αριθ. 10 σελ. 99, Σουφλερό, αριθ. 201, Μηνούδη, σελ. 117 επ.). Η 
αξίωση του αποχωρούντος εταίρου για την καταβολή της αξίας της εταιρικής του 
συµµετοχής απορρέει από την εταιρική σχέση (βλ. Ν. Ρόκα, Εταιρίες σελ. 45-46, 77, 
Αντωνόπουλου, ∆ίκαιο εµπορικών εταιριών Ι, Προσωπικές εταιρίες, 1997, σελ. 145-
149). Οι απαιτήσεις δε των εταίρων από την εταιρική σχέση ικανοποιούνται µόνον 
από την εταιρική περιουσία, δεν ευθύνονται δηλ. για τις απαιτήσεις αυτές οι λοιποί 
εταίροι µε την προσωπική (εξωεταιρική) τους περιουσία (βλ. Ν. Ρόκα, Εµπορικές 
εταιρίες, έκδ. 7η, παρ. 12 αριθ. 4 σελ. 89, Παπαγιάννη, Αρµ 2000.19, Μπεχλιβάνη, 
ΕπισκΕ∆ 2000 639, 643, 644, 653, 654). Έτσι, η αξία της εταιρικής συµµετοχής του 
αποχωρούντος εταίρου συνιστά αντικείµενο ενοχικής αξίωσης τούτου κατά της 
εταιρίας (βλ. Ν. Ρόκα, ό.π. παρ. 13 αριθ. 10 σελ. 99), η οποία και νοµιµοποιείται 
παθητικά προς τούτο στη δίκη επί της σχετικής αγωγής του εν λόγω εταίρου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 766, 767,  
∆ηµοσίευση: ΕπισκΕ∆ 2011.743, σχολιασµός Κωσνταντίνος Παµπούκης  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 58 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Καταγγελία από εταίρου και συνέχιση της λειτουργίας της 
εταιρείας. Αξίωση του αποχωρούντος εταίρου για την καταβολή της αξίας της 
εταιρικής του συµµετοχής. 
- Με τις διατάξεις των άρθρων 766 και 767 ΑΚ που τυγχάνουν εφαρµογής και επί 
οµορρύθµου εταιρίας, προβλέπεται ρητά µόνον το δικαίωµα των οµόρρυθµων 
εταίρων να καταγγείλουν την εταιρία και να την οδηγήσουν στη λύση και την 
εκκαθάριση της. Η ρήτρα, όµως, του καταστατικού οµορρύθµου εταιρίας ότι η 
καταγγελία της εταιρίας από έναν εταίρο δε θα επιφέρει τη λύση της, αλλά έξοδο από 
την εταιρία του εταίρου που έκανε την καταγγελία, είναι έγκυρη, διότι δεν 
προσκρούει στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 766, σύµφωνα µε την οποία είναι 
άκυρη κάθε συµφωνία που περιορίζει το δικαίωµα καταγγελίας, καθόσον µε τη ρήτρα 
αυτή δεν τίθεται περιορισµός στο δικαίωµα καταγγελίας, αλλά µεταβάλλονται οι 
συνέπειες της. Έτσι, στη περίπτωση αυτή το δικαίωµα καταγγελίας της εταιρίας 
αντικαθίσταται από το δικαίωµα καταγγελίας της ίδιας της εταιρικής συµµετοχής του 
καταγγέλλοντος εταίρου. Η ρήτρα δε του καταστατικού οµορρύθµου εταιρίας, που 
αντικαθιστά το δικαίωµα του εταίρου για καταγγελία της εταιρίας µε το δικαίωµα 
εξόδου του από αυτή, πρέπει να προβλέπει και την απόδοση στον εξερχόµενο εταίρο 
της αξίας της εταιρικής του µερίδας, για την αποτίµηση της οποίας πρέπει να 
προηγηθεί η εκτίµηση της αληθούς αξίας της ίδιας της εταιρικής επιχείρησης. Για το 
σκοπό αυτό συντάσσεται ισολογισµός από τον οποίο εµφαίνεται η αξία της εταιρικής 
επιχείρησης και το ποσοστό της εταιρικής συµµετοχής του αποχωρούντος. Η αξίωση 
του αποχωρούντος εταίρου για την καταβολή της αξίας της εταιρικής του συµµετοχής 
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απορρέει από την εταιρική σχέση. Οι απαιτήσεις δε των εταίρων από την εταιρική 
σχέση ικανοποιούνται µόνον από την εταιρική περιουσία, δεν ευθύνονται δηλ. για τις 
απαιτήσεις αυτές οι λοιποί εταίροι µε την προσωπική (εξωεταιρική) τους περιουσία. 
Έτσι, η αξία της εταιρικής συµµετοχής του αποχωρούντος εταίρου συνιστά 
αντικείµενο ενοχικής αξίωσης τούτου κατά της εταιρίας, η οποία και νοµιµοποιείται 
παθητικά προς τούτο στη δίκη επί της σχετικής αγωγής του εν λόγω εταίρου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 766, 767, 
∆ηµοσίευση: ΕπισκΕ∆ 2011.743  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 5227 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Θάνατος εταίρου. Λύση της εταιρείας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 72, 773, 774, 777 και 778 ΑΚ που εφαρµόζονται και 
στην οµόρρυθµη εµπορική εταιρία κατά το άρθρο 18 του ΕµπΝ, προκύπτει ότι ο 
θάνατος κάποιου εταίρου επιφέρει αυτοδικαίως τη λύση της εταιρίας, εκτός αν 
συµφωνηθεί ότι αυτή θα εξακολουθήσει να υφίσταται είτε µεταξύ των λοιπών 
εταίρων, είτε µεταξύ των τελευταίων και των κληρονόµων του αποβιώσαντα 
(εταίρου), οι οποίοι, στην περίπτωση αυτή, υπεισέρχονται στη θέση του 
κληρονοµουµένου-αποβιώσαντα εταίρου, κατά το ποσοστό συµµετοχής του στην 
εταιρία. Αν δεν υφίσταται τέτοια συµφωνία, η εταιρία λύεται και τίθεται αυτοδικαίως 
υπό καθεστώς εκκαθάρισης (άρθρο 777 ΑΚ) γεγονός που σηµαίνει ότι λογίζεται 
υφιστάµενη και µετά τη λύση της µόνον εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες της 
εκκαθάρισης της (ΑΠ 374/1997 Ελ∆νη 38.1832). Σε κάθε περίπτωση, η συµφωνία 
αυτή που πρέπει να είναι σαφής, να έχει γίνει εγγράφως και, προκειµένου να 
αντιταχθεί έναντι των καλόπιστων τρίτων, πρέπει να έχει δηµοσιευτεί όπως απαιτεί ο 
νόµος (άρθρα 42,43 και 46 ΕµπΝ), δηλαδή στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου της 
έδρας της εταιρίας, µπορεί να προβλέπει: α) τη συνέχιση της εταιρίας µεταξύ των 
επιζώντων εταίρων (εφόσον η εταιρία έχει περισσότερους από δύο), οπότε οι 
κληρονόµοι δεν υπεισέρχονται αλλά έχουν ενοχική αξίωση κατά της εταιρίας να τους 
καταβληθεί η αξία της µερίδας του θανόντα, είτε β) τη συνέχιση της εταιρίας µεταξύ 
των επιζώντων εταίρων και των κληρονόµων του θανόντα, οπότε, σύµφωνα µε αυτή 
τη ρήτρα, για συνέχιση δηλαδή της εταιρίας µε τους κληρονόµους, που συνήθως 
συµπεριλαµβάνεται στην εταιρική σύµβαση, επέρχεται άµεση, σύµφωνα µε τους 
κανόνες του κληρονοµικού δικαίου, µεταβίβαση της εταιρικής µερίδας στους 
τελευταίους µόλις επαχθεί σ΄ αυτούς η κληρονοµιά, εκτός και αν την αποποιηθούν, 
οπότε και δεν καθίστανται εταίροι (Βλ. Ν. Pόκας, Εµπορικές Εταιρίες, έκδ. 5η, σελ. 
100 επ., Β. Αντωνόπουλος, ∆ίκαιο Εµπορικών Εταιριών, Προσωπικές Εταιρίες, έκδ. 
1997, σελ. 245 επ., Λιακόπουλος σε ΕρµΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τόµ. ∆΄, 
άρθρα 773-774, σελ. 88 επ. ΕφΘεσ 599/2007, 1264/1999).  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 72, 773, 774, 777, 778, 
ΕµπΝ: 18, 42, 43, 46,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1417 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Λύση και εκκαθάριση οµόρρυθµης εταιρείας. ∆ιορισµός εκκαθαριστή. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 778 ΑΚ, το οποίο, σύµφωνα µε το άρθρο 18 ΕµπΝ, 
εφαρµόζεται και επί των κατά το άρθρο 22 ΕµπΝ οµορρύθµων εταιρειών, µετά τη 
λύση της εταιρείας και εάν δεν συµφωνήθηκε κάτι άλλο, η εκκαθάριση ενεργείται 
από όλους τους εταίρους µαζί ή από εκκαθαριστή, που έχει διορισθεί µε οµόφωνη 
απόφαση όλων, ενώ, σε περίπτωση διαφωνίας, ο εκκαθαριστής διορίζεται ή 
αντικαθίσταται από το δικαστήριο, µε αίτηση ενός από τους εταίρους και 
αντικατάσταση γίνεται µόνο για σπουδαίους λόγους. Το δικαστήριο είναι απολύτως 
ελεύθερο για την επιλογή του προσώπου του εκκαθαριστή, όπως επίσης έχει εξουσία 
να καθορίσει την έκταση και το περιεχόµενο του έργου του εκκαθαριστή και δεν 
δεσµεύεται από την σχετική πρόταση των εταίρων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 778, 
ΕµπΝ: 18, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Κερκύρας 
Αριθµός απόφασης: 36 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία οµόρρυθµης εταιρείας. Άκαιρη καταγγελία. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 766 εδ. α και 767 παρ. 2 ΑΚ, που εφαρµόζονται και 
επί οµορρύθµων εταιρειών (αρθ. 20 ΕΝ) προκύπτει ότι εάν ο εταίρος οµόρρυθµης 
εµπορικής εταιρείας, που έχει συσταθεί για ορισµένο χρόνο κατάγγειλε την εταιρεία 
άκαιρα και χωρίς σπουδαίο λόγο, που να δικαιολογεί το άκαιρο της καταγγελίας, 
ευθύνεται σε αποζηµίωση των λοιπών εταίρων (ΑΠ 1458/1995, ΑΠ 109/1997, ΑΠ 
536/2002). Σπουδαίο λόγο συνιστά οποιοδήποτε περιστατικό, αναγόµενο ή όχι στο 
πρόσωπο του καταγγέλλοντος, το οποίο, σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστεως και 
συναλλακτικών ηθών, καθιστά, στη συγκεκριµένη περίπτωση, επαχθή για τον 
καταγγέλλοντα την εξακολούθηση της εταιρείας έως το χρόνο λήξεως της διάρκειας 
της. Τέτοια περιστατικά είναι η αθέτηση των εταιρικών υποχρεώσεων, η κακή 
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, οι διαρκείς διαφωνίες, το µίσος µεταξύ των 
εταίρων, η έλλειψη συνεργασίας, κατανόησης κλπ. Εξάλλου, άκαιρη θεωρείται η 
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καταγγελία, όταν έγινε σε χρόνο που η διατήρηση της εταιρείας έχει ιδιαίτερη 
σηµασία για τα συµφέροντα των εταίρων και ως εκ τούτου η λύση της συνεπάγεται γι' 
αυτούς την πρόκληση θετικής ζηµίας ή διαφυγόντος κέρδους. Κατά την έννοια δε της 
παρ. 2 του άρθρου 767 ΑΚ, δεν αποκαθίσταται η ζηµία, που προκλήθηκε στους 
λοιπούς εταίρους από το γεγονός της λύσεως της εταιρείας, όπως είναι η ζηµία από 
την απώλεια του γενικού χαρακτήρα κερδών, που προσδοκούσαν αυτοί, αλλά µόνον 
εκείνη που συνάπτεται αιτιωδώς, κατά την έννοια του άρθρου 298 ΑΚ, προς την 
άκαιρη λύση της, δηλαδή η ζηµία, που προκλήθηκε από την αδικαιολόγητη επιλογή 
από τον καταγγείλαντα του συγκεκριµένου χρονικού σηµείου και η οποία, κατά τη 
συνήθη πορεία των πραγµάτων και µε πιθανότητα, δεν θα επερχόταν, αν ο εταίρος, 
τηρώντας τους κανόνες της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, δεν είχε 
καταγγείλει ακαίρως την εταιρεία (ΟλΑΠ 31/1998, ΑΠ 76/2001, ΑΠ 681/2010).  
- Από το συνδυασµό των προαναφεροµένων διατάξεων προς αυτή του άρθρου 281 
ΑΚ, η οποία αποσκοπεί στην πάταξη της ανεντιµότητας και κακοπιστίας στις 
συναλλαγές και απαγορεύει την καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος, συνάγεται 
περαιτέρω ότι η καταγγελία της εταιρείας ορισµένου χρόνου, αν ασκήθηκε 
καταχρηστικώς, έγινε, δηλαδή, κατά προφανή υπέρβαση των ορίων, που 
επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονοµικό 
σκοπό του δικαιώµατος, επιφέρει µεν τη λύση της εταιρείας, πλην όµως συνιστά 
αδικοπραξία, κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ, από την οποία γεννιέται ευθύνη 
προς αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση των λοιπών εταίρων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 932 ΑΚ (ΑΠ 841/2010).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 770 ΑΚ, αν ο σπουδαίος λόγος για τον οποίο 
καταγγέλθηκε η εταιρεία συνίσταται στο ότι κάποιος από τους εταίρους έχει παραβεί 
τις εταιρικές του υποχρεώσεις, ο εταίρος αυτός ενέχεται για τη ζηµία που προκάλεσε 
η λύση της εταιρείας στους λοιπούς εταίρους. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το 
δικαίωµα αποζηµιώσεως και τη σχετική, από τη διάταξη αυτή, αγωγή έχει ο 
ανυπαίτιος εταίρος προς αποκατάσταση της ζηµίας του, εφόσον αυτή συνδέεται 
αιτιωδώς µε τη λύση της εταιρείας και η παράβαση των εταιρικών υποχρεώσεων είναι 
υπαίτια, όταν δηλαδή οφείλεται σε δόλο, βαριά ή ελαφριά συγκεκριµένη αµέλεια του 
παραβάτη εταίρου. Αποκαθίσταται δε µε αυτή τόσο η θετική ζηµία όσο και το 
διαφυγόν κέρδος, που προβλέπεται ότι θα υποστεί ο ανυπαίτιος εταίρος, όπως η 
απώλεια εσόδων από τη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας (ΑΠ 
895/2004, Μηνούδης, υπ' αρθ. 770 σε ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 297, 298, 766, 767, 770, 914, 932, 
ΕµπΝ: 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 437 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Λογοδοσία διαχειριστή οµόρρυθµης εταιρείας. Παραβίαση 
ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη 
υπόψη πραγµάτων. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
- Από τα άρθρα 303 ΑΚ και 473 επ. ΚΠολ∆ προκύπτει ότι όποιος διαχειρίζεται 
ολικώς ή µερικώς ξένη περιουσία ή υπόθεση, η οποία συνεπάγεται εισπράξεις και 
δαπάνες, έχει υποχρέωση να δώσει λόγο της διαχειρίσεώς του προς εκείνον,του 
οποίου την περιουσία ή την υπόθεση διαχειρίζεται. Για το σκοπό αυτό ο δοσίλογος 
οφείλει να ανακοινώσει στον δεξίλογο λογαριασµό που να περιέχει αντιπαράθεση 
των εσόδων και εξόδων, καθώς και το υπόλοιπο που προκύπτει από την ως άνω 
αντιπαράθεση και να επισυνάψει στο λογαριασµό τα σχετικά δικαιολογητικά, εφόσον 
συνηθίζονται. Στον ΑΚ, υπάρχουν ειδικές διατάξεις που επιβάλλουν την υποχρέωση 
λογοδοσίας, συνδέοντάς την µε ορισµένη ιδιότητα του υπόχρεου προσώπου και 
ορισµένο έργο που αυτό άσκησε, όπως στο άρθρο 718 ΑΚ, µε το οποίο ορίζεται ότι ο 
εντολοδόχος υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες στον εντολέα περί της 
ανατεθείσας υποθέσεως µετά δε το πέρας της εντολής οφείλει λογοδοσία και τη 
διάταξη του άρθρου 754 παρ. 1 ΑΚ που ισχύει και επί εταιρειών που έχουν αποκτήσει 
νοµική προσωπικότητα, µε την οποία ορίζεται ότι ως προς τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του διαχειριστού εταίρου, εφαρµόζονται αναλόγως οι περί εντολής 
διατάξεις των άρθρων 714 έως 723 του ιδίου κώδικα. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι 
και ο εταίρος διαχειριστής οµορρύθµου εµπορικής εταιρείας, όταν λήξει η διαχείριση 
ή και πριν τη λήξη της, αν αυτό ορίζεται οπό την εταιρική σύµβαση ή συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 762 ΑΚ, υποχρεούται σε λογοδοσία προς τους λοιπούς µη 
διαχειριστές εταίρους. Αν ο δοσίλογος δεν προβαίνει εξωδίκως σε ανακοίνωση προς 
τον δεξίλογο λογαριασµού, δεν εκπληρώνεται η υποχρέωση του δοσίλογου, ο δε 
δεξίλογος δικαιούται να επιδιώξει την εκπλήρωση της υποχρεώσεως του δοσίλογου 
περί ανακοινώσεως του λογαριασµού µε αγωγή, στην οποία εφαρµόζονται οι ειδικές 
διατάξεις των άρθρων 473 - 477 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 977/1997, ΑΠ 1625/1995). Η 
έγερση της αγωγής αυτής αποκλείεται εάν ο δοσίλογος έχει προβεί σε εξώδικη 
λογοδοσία σύµφωνα µε τους άνω όρους και τύπο ή εάν ο δεξίλογος έχει αποδεχθεί 
και εγκρίνει το λογαριασµό που έδωσε ο δοσίλογος, αφού έτσι συνάπτεται µεταξύ 
αυτών σύµβαση µε την οποία δηλώνεται αµοιβαίως η θέλησή τους ότι εφεξής θα 
ισχύσει µόνο το αποτέλεσµα του εγκριθέντος λογαριασµού και ότι οι συµβαλλόµενοι 
δεν θα επανέλθουν στο µέλλον στα επιµέρους κονδύλια του λογαριασµού (ΑΠ 
977/1997). Ο ισχυρισµός του εναγοµένου ότι έθεσε υπόψη του ενάγοντος τους 
σχετικούς λογαριασµούς τους οποίους ενέκρινε ο τελευταίος πριν από την άσκηση 
της αγωγής λογοδοσίας αποτελεί ένσταση καταλυτική της αγωγής αυτής. Η ένσταση 
αυτή για να είναι ορισµένη αρκεί να περιέχει τα απαιτούµενα για την κατάρτιση της 
πιο πάνω σύµβασης στοιχεία, δηλαδή ότι ο ενάγων δεξίλογος ενέκρινε τον 
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λογαριασµό που του ανακοίνωσε ο εναγόµενος και αναγνώρισε έτσι το αποτέλεσµα 
τούτου. Αναφορά των κονδυλίων του λογαριασµού που εγκρίθηκε δεν απαιτείται, 
αφού η εν λόγω ένσταση στηρίζεται, όπως εκτέθηκε, στη συµφωνία των µερών ότι θα 
ισχύει εφεξής µόνο το αποτέλεσµα του λογαριασµού και συνακόλουθα ότι δεν θα 
επανέλθουν οι συµβαλλόµενοι στα επί µέρους κονδύλια τούτου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίον περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 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, ΟλΑΠ 4/2005).  
- 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 ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του 
άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος 
αναίρεσης, ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού, δεν 
εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε, ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999).  
- Ο λόγος αναίρεσης του αριθ. 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης η αντένστασης, ή λόγου έφεσης, όχι δε οι αιτιολογηµένες 
αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων 
αλλά ούτε και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 
1933/2006). Εξ άλλου, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναίρεσης όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και τον απέρριψε ευθέως 
για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1997), αλλά και όταν το 
δικαστήριο αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα 
ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που 
τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 11/1996, ΑΠ 178/2011). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος λόγος 
αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται για α) για παράβαση που δεν µπορεί να 
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προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την 
απόφαση, γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη. Με τη διάταξη αυτή, η οποία 
αποτελεί εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη 
νοµιµότητα της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας µε βάση την πραγµατική 
κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνεται 
ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, η συνδροµή της οποίας 
πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι, το 
καθιερούµενο απαράδεκτο, αναφέρεται σε όλους τους λόγους αναίρεσης, του άρθρου 
559 ΚΠολ∆, από δε το συσχετισµό της µε τις διατάξεις των άρθρων 566 παρ.1 και 
118 αρ. 4 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι για να είναι ορισµένος ο λόγος αναίρεσης, πρέπει να 
µνηµονεύεται στο αναιρετήριο, ότι δεν πρόκειται για τις ως άνω εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ότι ο ισχυρισµός αυτός, στον οποίο εκείνος στηρίζεται, είχε νόµιµα 
προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας και µάλιστα στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, αν 
αυτού η απόφαση προσβάλλεται µε την αναίρεση και συγκεκριµένα ότι είχε προταθεί 
νόµιµα και δη µε λόγο εφέσεως ή µε τις προτάσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, 
η µε τον τρόπο αυτό πρόταση επιτρέπεται (ΟλΑΠ 43/1990, ΑΠ 10/2008, ΑΠ 
356/2010). Το γεγονός εξ άλλου, ότι ο ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί υπόψη 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη 
απόφαση, δεν έχει έννοµη συνέπεια, διότι στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να 
ιδρυθεί ο λόγος αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 303, 714 -723, 718, 719, 754, 762,  
ΚΠολ∆: 473 -477, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.658  
 
Εταιρείες - Οµόρρυθµη Εταιρεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 542 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Με την πάροδο πενταετίας από την αποχώρηση του 
οµόρρυθµου εταίρου από την εταιρία παραγράφονται οι κατά του εταίρου απαιτήσεις 
τρίτων. 
- Από το άρθρο 64 του ΕµπΝ, που ορίζει ότι κάθε αγωγή κατά συνεταίρων µη 
εκκαθαριστών κ.λπ παραγράφεται πέντε έτη µετά τη διάλυση της εταιρείας αν µετά 
την εκπλήρωση των οριζόµενων διατυπώσεων δηµοσιότητας η παραγραφή δεν 
διεκόπη ως προς αυτούς "δια δικαστικής τινος καταδιώξεως", σε συνδυασµό µε τα 
άρθρα 22 του ΕµπΝ, 268, 486 του ΑΚ, 17, 29 του ΕισΝΑΚ και 329 και 920 του 
ΚΠολ∆, προκύπτει ότι η νοµική θέση του οµορρύθµου εταίρου χειραφετείται από τη 
σχέση του προς την εταιρεία για τα χρέη της τελευταίας που προσδιορίζεται γενικώς 
στο άρθρο 22 του ΕµπΝ, ειδικά δε ως προς την διακοπή της παραγραφής 
καθιερώνεται η αρχή της υποκειµενικής ενέργειας, αφού και όπως προαναφέρθηκε 
κατά τη ρηθείσα διάταξη του άρθρου 64 του ΕµπΝ η παραγραφή υπέρ των εταίρων 
ισχύει "αν δεν διεκόπη ως προς αυτούς δια δικαστικής τινος καταδιώξεως". Τούτο 
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σηµαίνει ότι µε την πάροδο πενταετίας από την αποχώρηση του οµόρρυθµου εταίρου 
από την εταιρία παραγράφονται οι κατά του εταίρου απαιτήσεις τρίτων, χωρίς δε τη 
συνδροµή κάποιου λόγου διακοπής ή αναστολής της παραγραφής στο πρόσωπό του 
δεν διακόπτεται η ειδική αυτή παραγραφή του άρθρου 64 του ΕµπΝ, έστω και αν ο 
λόγος αυτός συντρέξει στο πρόσωπο της εταιρείας πράγµα που ισχύει, ενόψει της 
ειδικής αυτής ρύθµισης του άρθρου 64 του ΕµπΝ και του σκοπού της, που συνιστάται 
στην ταχεία εκκαθάριση των εταιρικών χρεών και τον µετριασµό της αυστηρότητας 
της αρχής της απεριόριστης και εις ολόκληρον ευθύνης των οµορρύθµων εταίρων 
(ΟλΑΠ 889/1983), και για τις απαιτήσεις του δηµοσίου κατά της οµόρρυθµης 
εταιρείας (και ΑΠ 82/1986).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 268, 486, 
ΕισΝΑΚ: 17, 29,  
ΚΠολ∆: 329, 522, 536, 920, 
ΕµπΝ: 22, 64, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.676  
 
Καταναλωτές - Γενικοί όροι συναλλαγών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2123 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Τραπεζικό δίκαιο. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Παραδεκτό της άσκησης αγωγής. 
Ενώσεις Καταναλωτών. Συµβάσεις προσχώρησης. Προσιατυπωµένοι όροι της 
σύµβασης. Καταχρηστικοί όροι. Έρευνα λόγων έφεσης. Εφαρµοστέο δίκαιο. 
Τειρεσίας. Χρηµατική ικανοποίηση σε ενώσεις καταναλωτών. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 62 επ. του ΚΠολ∆ αναγκαία προϋπόθεση για το 
παραδεκτό της άσκησης της αγωγής, που εξετάζεται και αυτεπάγγελτα απ' το 
∆ικαστήριο, είναι η ενεργητική νοµιµοποίηση του ενάγοντα, που θεµελιώνει το 
δικαίωµά του για την επιδίωξη της ένδικης αξίωσης, τα στοιχεία δε της 
νοµιµοποίησης πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο της αγωγής, κατά τις 
προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆.  
-  Όσον αφορά δε, ειδικότερα, την άσκηση συλλογικών αγωγών από τις ενώσεις 
καταναλωτών, οι προϋποθέσεις ενεργητικής νοµιµοποίησης τους για την άσκηση της 
αγωγής προκύπτουν ευθέως από το άρθρο 10 παρ. 9 του Ν. 2251/1994, σύµφωνα µε 
το οποίο: "Ενώσεις καταναλωτών, που έχουν τουλάχιστον πεντακόσια ενεργά µέλη 
και έχουν εγγραφεί στο µητρώο ενώσεων των καταναλωτών πριν από δύο 
τουλάχιστον έτη, µπορούν να ασκούν κάθε είδους αγωγή για την προστασία των 
γενικότερων συµφερόντων του καταναλωτικού κοινού (συλλογική αγωγή)". Με την 
διάταξη αυτή, καθορίζονται λεπτοµερώς οι προϋποθέσεις νοµιµοποίησης των 
ενώσεων καταναλωτών για την άσκηση συλλογικών αγωγών, οι οποίες πρέπει να 
συντρέχουν σωρευτικώς και ειδικότερα: α) η ασκούσα την συλλογική αγωγή ένωση 
πρέπει να έχει συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2251/1994 και να 
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έχει σκοπό την προστασία των συµφερόντων του καταναλωτικού κοινού, β) η ένωση 
να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Καταναλωτών δύο χρόνια προ της εγέρσεως της 
αγωγής και γ) η ένωση να αριθµεί συνολικά τουλάχιστον 500 ενεργά µέλη. Από τη 
διάταξη αυτή της παρ. 9 του άρθρου 10, που αναφέρεται µόνο στις παραπάνω 
προϋποθέσεις, προκύπτει ότι τα παραπάνω στοιχεία, αναφερόµενα στην αγωγή, 
επαρκούν για τη θεµελίωση της ενεργητικής νοµιµοποίησης της ένωσης, χωρίς να 
απαιτείται οποιοδήποτε άλλο θεµελιωτικό αυτής στοιχείο. Και ναι µεν στην 
παράγραφο 10 του άρθρου 10 του Ν. 2251/1994 αναφέρεται ότι η συλλογική αγωγή 
ασκείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης, της οποίας ενεργά 
µέλη λογίζονται, όσα έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις και των 
οποίων ο αριθµός αποδεικνύεται µε κοινή υπεύθυνη δήλωση των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου της ένωσης. Τα στοιχεία όµως αυτά δεν είναι θεµελιωτικά 
της ενεργητικής νοµιµοποίησης της ένωσης για την άσκηση της αγωγής, η οποία 
απορρέει ευθέως από την παράγραφο 9 του εν λόγω άρθρου. Η απόφαση του 
διοικητικού συµβουλίου της ένωσης αποτελεί απαιτούµενη από το νόµο διαδικαστική 
προϋπόθεση για την εκ µέρους της ένωσης άσκηση της αγωγής και όχι στοιχείο της 
ενεργητικής νοµιµοποίησης της τελευταίας. Η πλήρωση της διαδικαστικής αυτής 
προϋπόθεσης, όπως και για άλλες παρόµοιες ανάλογες περιπτώσεις (π.χ προηγούµενη 
άδεια ή απόφαση ή εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή της δίκης), πρέπει να προκύπτει 
κατά τη συζήτηση της αγωγής, και είναι δεκτική η συµπλήρωση της αντίστοιχης 
έλλειψης στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 67 του ΚΠολ∆, χωρίς πριν από τη 
συµπλήρωση να δηµιουργείται απαράδεκτο, όπως αντίθετα συµβαίνει στις ελλείψεις 
που αφορούν την νοµιµοποίηση του ενάγοντος.  
- Κατά την παρ. 1 του άρθρ. 2 του Ν. 2251/1994 περί "προστασίας των 
καταναλωτών" "όροι, που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο 
αριθµό µελλοντικών συµβάσεων (γενικοί όροι συναλλαγών: Γ.Ο.Σ) δεν δεσµεύουν 
τον καταναλωτή, αν κατά την κατάρτιση της συµβάσεως τους αγνοούσε ανυπαιτίως 
και ο προµηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε τη δυνατότητα 
να λάβει -πραγµατική γνώση του περιεχοµένου τους. 2. Οι γενικοί όροι συµβάσεων 
και παρεπόµενων συµφωνιών που καταρτίζονται στην Ελλάδα, διατυπώνονται στην 
ελληνική γλώσσα. Εξαιρούνται οι γενικοί όροι των διεθνών συναλλαγών. 3. Έντυποι 
γενικοί όροι συναλλαγών εκτυπώνονται ευανάγνωστα σε εµφανές µέρος ταυ 
εγγράφου της σύµβασης. 4. Όροι που συµφωνήθηκαν ύστερα από διαπραγµάτευση 
µεταξύ των συµβαλλοµένων (ειδικοί όροι) είναι επικρατέστεροι από τους 
αντίστοιχους γενικούς όρους. 5. Κατά την ερµηνεία των γενικών όρων συναλλαγών 
λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού. Γενικοί όροι 
συναλλαγών που διατυπώθηκαν µονοµερώς από τον προµηθευτή ή από τρίτο για 
λογαριασµό του προµηθευτή, σε περίπτωση αµφιβολίας ερµηνεύονται υπέρ του 
καταναλωτή. 6. Γενικοί όροι των συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσµα την 
υπέρµετρη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των 
συµβαλλοµένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι. Ο 
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 σύµβασης ή 
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άλλης σύµβασης από την οποία εξαρτάται. Ο ν. 2251/1994 αποτελεί ενσωµάτωση στο 
εθνικό δίκαιο της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5-4-1993 "σχετικά µε τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές" στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 3 της οποίας ορίζεται ότι: "ρήτρα σύµβασης που δεν 
αποτέλεσε αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης, θεωρείται καταχρηστική, όταν 
παρά την απαίτηση της καλής πίστεως, δηµιουργεί σε βάρος του καταναλωτή 
σηµαντική ανισορροπία ανάµεσα στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών, τα 
απορρέοντα από τη σύµβαση", ενώ, κατά τη διάταξη του άρθρου 8 της ίδιας οδηγίας, 
"τα Κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν ή διατηρούν στον τοµέα που διέπεται από την 
παρούσα Οδηγία, αυστηρότερες διατάξεις σύµφωνες προς τη συνθήκη, για να 
εξασφαλίζεται µεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή". Με τους Γενικούς Όρους 
των Συναλλαγών (ΓΟΣ) είτε επιχειρείται απόκλιση από ρυθµίσεις του ενδοτικού 
δικαίου είτε ρυθµίζονται πρόσθετα στοιχεία που δεν αντιµετωπίζονται από διατάξεις 
ενδοτικού δικαίου. Η ρύθµιση της παρ, 6 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 αποτελεί 
εξειδίκευση του βασικού κανόνα της διάταξης του άρθρου 281 του ΑΚ για την 
απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης ενός δικαιώµατος ή χρήσης ενός θεσµού (της 
συµβατικής ελευθερίας). Ενόψει τούτου, ο έλεγχος του κύρους του περιεχοµένου 
Γ.Ο.Σ. βασικά προσανατολίζεται προς τη διάταξη του άρθρου 281 του ΑΚ. Με τους 
Γ.Ο.Σ. δεν απαγορεύεται η απόκλιση από οποιαδήποτε διάταξη ενδοτικού δικαίου, 
αλλά µόνο από εκείνες που φέρουν "καθοδηγητικό" χαρακτήρα ή σε περίπτωση 
άτυπων συναλλακτικών µορφών από τα ουσιώδη, για την επίτευξη του σκοπού και τη 
διατήρηση της φύσης της σύµβασης, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών, που 
απηχούν πράγµατι δικαιολογηµένες προσδοκίες του πελάτη για συγκεκριµένο είδος 
συναλλαγής. Καταχρηστικός και, συνεπώς, άκυρος είναι κάθε Γ.Ο.Σ., ο οποίος, χωρίς 
επαρκή και εύλογη αιτία, αποκλίνει από ουσιώδεις και βασικές αξιολογήσεις του 
ενδοτικού δικαίου, δηλαδή από τις τυπικές και συναλλακτικά δικαιολογηµένες 
προσδοκίες του πελάτη. Η καθοδηγητική λειτουργία του ενδοτικού δικαίου 
διαταράσσεται, όταν µε το περιεχόµενο του Γ,Ο.Σ. αλλάζει η εικόνα που έχει 
διαµορφωθεί µε βάση τους κανόνες του ενδοτικού δικαίου για τη συγκεκριµένη 
συµβατική µορφή. Επίσης, ελέγχεται για καταχρηστικότητα ρύθµιση ενός Γ.Ο.Σ., µε 
τον οποίο επέρχεται περιορισµός θεµελιωδών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, που 
προκύπτουν από τη φύση της σύµβασης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να απειλείται 
µαταίωση του σκοπού της. Έτσι, η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994, 
στη νέα διατύπωσή της µε το Ν. 2741/1999, πρέπει να ερµηνεύεται, µέσω 
τελολογικής συστολής του γράµµατός της, προς την κατεύθυνση της "ουσιώδους 
διαταράξεως" της συµβατικής ισορροπίας, Αυτή ταυτίζεται µε κάθε απόκλιση από τις 
καθοδηγητικού και µόνο χαρακτήρα διατάξεις του ενδοτικού δικαίου ή από τις 
ρυθµίσεις εκείνες, που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού και τη διατήρηση 
της σύµβασης µε βάση το ενδιάµεσο πρότυπο του συνήθως απρόσεκτου µεν ως προς 
την ενηµέρωση του, αλλά διαθέτοντας τη µέση αντίληψη κατά το σχηµατισµό της 
δικαιοπρακτικής του απόφασης καταναλωτή του συγκεκριµένου είδους αγαθών ή 
υπηρεσιών . Η παράλειψη ενηµέρωσης του καταναλωτή Γ.Ο.Σ καθιστά αυτόν 
αδιαφανή και εντεύθεν καταχρηστικό, ως επίσης και η πρόσδοση σε τέτοιο όρο 
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ορισµένου περιεχοµένου, εξαγοµένου από τη σιωπηρή συµπεριφορά του καταναλωτή 
(ΟλΑΠ 15/2007 και ΑΠ 1219/2001 και ΑΠ 1030/2001).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 533 παρ.2 του ΚΠολ∆ κατά την οποία το 
δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο εφαρµόζει τον κατά το χρόνο της δηµοσίευσης της 
πρωτόδικης απόφασης ισχύοντα νόµο, σαφώς συνάγεται ότι ο νεότερος νόµος, που 
δηµοσιεύθηκε µετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, ακόµα και αν έχει 
αναδροµική δύναµη, δεν καταλαµβάνει τη δίκη ενώπιον του Εφετείου, όταν το 
τελευταίο επιλαµβάνεται ύστερα από άσκηση έφεσης κατά της πρωτόδικης 
απόφασης, που είχε εφαρµόσει τον κατά το χρόνο της δηµοσίευσης της ισχύοντα 
προηγούµενο νόµο, εκτός εάν αυτό ή ορίζεται ρητά µε ειδική διάταξη ή συνάγεται 
σαφώς από το όλο περιεχόµενο της διάταξης που έχει αναδροµική δύναµη. Επίσης, 
όταν το Εφετείο ύστερα από αποδοχή λόγου έφεσης εξαφανίζει την εκκληθείσα 
πρωτόδικη απόφαση και διακρατεί σε αυτό την υπόθεση κατά το άρθρο 535 ΚΠολ∆ 
για την κατ' ουσία εκδίκαση, επιλαµβάνεται προς τούτο µέσα στα όρια της 
εξαφάνισης σε συνδυασµό και µε τους λόγους της έφεσης που έγιναν δεκτοί και 
εφαρµόζει για τη διάγνωσή της και δή του νόµω βάσιµου της αγωγής και της ουσίας 
εν γένει της υπόθεσης τον νεότερο µε αναδροµική δύναµη νόµο (ΟλΑΠ 654/1984). 
Όλα τα προαναφερθέντα τελούν σε συνδυασµό και µε την αρχή της διάταξης του 
άρθρου 536 του ΚΠολ∆ κατά την οποία το δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο δεν µπορεί να 
εκδώσει επιβλαβέστερη για τον εκκαλούντα απόφαση κατά µεταρρύθµιση της 
απόφασης του πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου, µόνο δε εάν εξαφάνισε την πρωτόδικη 
απόφαση και κατά τα κεφάλαια εκείνο που αφορούσαν οι λόγοι της έφεσης που 
έγιναν δεκτοί και δίκασε περαιτέρω την υπόθεση κατ' ουσίαν, µπορεί να πράξει 
τούτο.  
- Σύµφωνα µε την § 1 του αρθ. 10 του ν. 2251/1994: οι ενώσεις καταναλωτών 
συγκροτούνται ως σωµατεία και διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων αυτού και 
του Αστικού Κώδικα. Οι ενώσεις καταναλωτών έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την 
προστασία των συµφερόντων του καταναλωτικού κοινού. Κατά την § 9 του άρθρου 
10 του άνω νόµου ενώσεις καταναλωτών που έχουν τουλάχιστον (500) ενεργά µέλη 
και έχουν εγγραφεί στο µητρώο ενώσεων καταναλωτών πριν από δύο τουλάχιστον 
έτη µπορούν ν'ασκούν κάθε είδους αγωγή για την προστασία των γενικότερων 
συµφερόντων του καταναλωτικού κοινού (συλλογική αγωγή). Ιδίως µπορούν να 
ζητήσουν: α) την παράλειψη παράνοµης συµπεριφοράς του προµηθευτή, ακόµη και 
πριν αυτή εκδηλωθεί, ιδίως όταν συνίσταται στη διατύπωση καταχρηστικών γενικών 
όρων των συναλλαγών.., β) χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Για τον 
καθορισµό της χρηµατικής ικανοποιήσεως, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη ιδίως την 
ένταση της προσβολής της έννοµης τάξεως που συνιστά η παράνοµη συµπεριφορά, 
το µέγεθος της εναγόµενης επιχείρησης του προµηθευτή και ιδίως τον ετήσιο κύκλο 
εργασιών της, καθώς και τις ανάγκες της γενικής και ειδικής πρόληψης. Η χρηµατική 
ικανοποίηση ζητείται από την ένωση ως εκφραστή του κοινού καταναλωτικού 
συµφέροντα και έχει κυρωτικό χαρακτήρα και όχι αποκαταστατικό, ώστε να µην 
απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της ευθύνης των παραβατών υπαιτιότητα αυτών ή 
ζηµία καταναλωτών. Ειδικότερα, η χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, που 
νοµιµοποιούνται να αξιώσουν εξ ιδίου δικαίου οι ενώσεις καταναλωτών του άρθρου 
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10 παρ. 9 και 10 του ν. 2251/1994 ή µέλη των ενώσεων καταναλωτών, αποτελεί κατ' 
ουσία αστική κύρωση, την οποία επιβάλλει µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων του 
νόµου αστικό δικαστήριο σε βάρος προµηθευτή για την επιδεχθείσα 
αντικαταναλωτική συµπεριφορά του, ο δε χαρακτηρισµός της ως "χρηµατικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης" έχει περιεχόµενο τελείως διαφορετικό από αυτό 
που έχει η διάταξη του άρθρου 932 του ΑΚ, αφού τα κριτήρια που προβλέπονται από 
τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 9 εδ. β' του ν. 2251/1994 για τον καθορισµό του 
ύψους της, αφορούν την πλευρά του υπόχρεου και όχι του δικαιούχου και 
αναφέρονται ιδίως στην ένταση της προσβολής της έννοµης τάξης, στο µέγεθος της 
εναγοµένης επιχείρηση στον ετήσιο κύκλο των εργασιών της και στις ανάγκες της 
γενικής και ειδικής πρόληψης, χωρίς να αναφέρεται πουθενά στο νόµο η ηθική 
µείωση της ένωσης καταναλωτών. (ΑΠ1219/2001).  
- Ο λόγος αναίρεσης του αριθ. 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ δίδεται όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή λόγου έφεσης όχι δε οι αιτιολογηµένες 
αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση αποδείξεων 
αλλά ούτε και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµα κατά νόµο ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1991) 
Εξάλλου, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναίρεσης όταν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και τον απέρριψε ευθέως για οποιοδήποτε 
λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1997). αλλά και όταν το δικαστήριο 
αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα ισχυρισµό, 
µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που τον 
συγκροτούν (ΟλΑΠ 11/1996). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάσθηκε 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, ΟλΑΠ 4/2005).  
- 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 
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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). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). 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 (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε 
είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Αρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1987/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 288, 321, 361, 424, 425, 806, 822 επ., 826, 830,  
ΚΠολ∆: 62 επ., 117, 118, 216, 533, 535, 536, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
561, 
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 2, 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΕΕµπ∆ 2009.843 * ∆ΕΕ 2010.714 * ΧρΙ∆ 2011.36, 
σχολιασµός Κ. Γ.  
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Καταναλωτές - Ευθύνη παραγωγού από ελαττωµατικά προϊόντα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1343 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πώληση. Ελαττωµατικό προϊόν. Προστασία καταναλωτή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 4 στοιχείο α' , 6 παρ. 
1, 5 και 6, 7 παρ. 1 και 2 του Ν. 2251/ 1994, σαφώς προκύπτει ότι ο νόµος για την 
προστασία των καταναλωτών δεν σκοπεί να υποκαταστήσει το πλέγµα των νοµικών 
διατάξεων, το οποίο ρυθµίζει τις συνέπειες από την πώληση ελαττωµατικού 
πράγµατος, αλλά θεσµοθετεί την ευθύνη του παραγωγού που διέθεσε στην αγορά 
προϊόντα µη ασφαλή, από τη χρήση των οποίων προέκυψε ζηµία στον καταναλωτή. Η 
έννοια του καταναλωτή, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 εδ. α' του Ν. 2251/1994 είναι 
ευρεία, καθώς καταλαµβάνει, κατά το γράµµα του, κάθε πρόσωπο που αποτελεί τον 
τελικό αποδέκτη ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, ασχέτως αν η χρήση, για την 
οποία προορίζεται, είναι προσωπική ή επαγγελµατική (πρβλ. ΑΠ 733/2011, 16/2009, 
ΑΠ 989/2004).  
- Ελαττωµατικό είναι όχι το προϊόν που έχει ελαττώµατα ή στερείται των 
συµφωνηµένων ιδιοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 534 Α.Κ, 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. Περαιτέρω, µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του ίδιου νόµου ορίζεται, πότε 
οι προµηθευτές θεωρούνται ότι συµµορφώθηκαν µε την υποχρέωση διαθέσεως 
ασφαλών προϊόντων. Απορρέει έτσι άµεσα από τον νόµο συγκεκριµένη 
συναλλακτική υποχρέωση, η παράβαση της οποίας αποτελεί παράβαση επιτακτικού 
κανόνα δικαίου, που επισύρει αυτόνοµα την αδικοπρακτική ευθύνη των 
προµηθευτών. Η ως άνω θεσπισθείσα µε τον Ν. 2251/1994 ρύθµιση αποτελεί στην 
ουσία ειδική ρύθµιση της αδικοπρακτικής ευθύνης του παραγωγού ελαττωµατικών 
προϊόντων, ενώ οι κοινές διατάξεις εφαρµόζονται µόνο αν στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, παρέχουν µεγαλύτερη προστασία στον καταναλωτή (αρ. 14 παρ. 5 Ν. 
2251/1994) ή πρόκειται για θέµατα τα οποία δεν καλύπτονται από την ειδική 
ρύθµιση. Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής ρύθµισης του αρ. 6 του Ν. 2251/1994, ο 
παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζηµία που οφείλεται στο ελάττωµα του προϊόντος του 
(παρ. 1) και απαλλάσσεται αν αποδείξει τη συνδροµή ορισµένων αρνητικών 
προϋποθέσεων (παρ. 8). Ο ενάγων δηλαδή καταναλωτής έχει την υποχρέωση να 
επικαλεσθεί µε την αγωγή αποζηµιώσεως και να αποδείξει το ελάττωµα και την 
ταυτότητα του προϊόντος, δηλαδή τη σύνδεση του µε τον εναγόµενο παραγωγό ή τα 
λοιπά εξοµοιούµενα µε αυτόν πρόσωπα (παρ. 2-4), τη ζηµιά του και τον αιτιώδη 
σύνδεσµο µεταξύ ελαττώµατος και ζηµίας (παρ. 6), ενώ για τον αποκλεισµό της 
ευθύνης του παραγωγού και των λοιπών εξοµοιούµενων προσώπων πρέπει αυτοί να 
επικαλεσθούν και να αποδείξουν τη συνδροµή λόγου απαλλαγής τους και µάλιστα 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή την έλλειψη υπαιτιότητας τους, αφού η ευθύνη τους 
έχει διαµορφωθεί ως γνήσια αντικειµενική (ΑΠ 1938/2006). 
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- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφάρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφάρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθινή (ΟλΑΠ 36/1988, ΟλΑΠ 7/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 534, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 1, 2, 4, 6, 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πνευµατική Ιδιοκτησία - Κινηµατογραφικά έργα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 358 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή πνευµατικής ιδιοκτησίας. Αναγνωριστική αγωγή. Προστασία 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Προσβολή πνευµατικής ιδιοκτησίας και κυρώσεις. Σενάριο 
κινηµατογραφικής ταινίας. ∆ουλική αποµίµηση. Νέοι πραγµατικοί ισχυρισµοί στην 
κατ΄ έφεση δίκη. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 70 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η αναγνωριστική αγωγή 
µπορεί να ασκηθεί σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο ενάγων έχει έννοµο 
συµφέρον να αναγνωρισθεί η ύπαρξη ή µη ύπαρξη κάποιας έννοµης σχέσης, η οποία 
τελεί σε αβεβαιότητα. Ως έννοµη σχέση νοείται η βιοτική σχέση προσώπου προς 
άλλο πρόσωπο ή πράγµα, η οποία ρυθµίζεται από την έννοµη τάξη. Ειδικότερα, η 
έννοµη σχέση, όπως κάθε σχέση, είναι εκείνο το οποίο συνδέει δύο τουλάχιστον 
υποκείµενα ή ένα υποκείµενο και ένα αντικείµενο. Αν δεν υπάρχει ο σύνδεσµος 
αυτός, οι δε έννοµες συνέπειες αφορούν αποκλειστικά ένα πρόσωπο χωρίς 
συνάρτησή του µε άλλο πρόσωπο ή αντικείµενο, τότε δεν πρόκειται περί έννοµης 
σχέσης, αλλά περί κατάστασης. Στην έννοµη σχέση αυτό το οποίο κατά το δίκαιο 
συνδέει τα πρόσωπα ή το πρόσωπο µε το αντικείµενο είναι οι έννοµες συνέπειες, 
δηλαδή τα κατ’ ιδίαν δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Η διάγνωση οποιασδήποτε 
έννοµης σχέσης απαιτεί την υπαγωγή πραγµατικών γεγονότων στους εφαρµοστέους 
κανόνες δικαίου. Από την υπαγωγή αυτή απορρέουν έννοµες συνέπειες, οι οποίες 
συνίστανται συνήθως στην κατάφαση ή στην άρνηση της ισχύος κάποιου 
δικαιώµατος ή υποχρέωσης ή ενός συµπλέγµατος δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. 
Όπως σε κάθε µορφή έννοµης προστασίας, έτσι και στην αναγνωριστική αγωγή, 
µόνον το πόρισµα του νοµικού συλλογισµού, το οποίο καταλήγει στη διάγνωση 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, δύναται να αποτελέσει αυτοτελές αντικείµενο 
δικαιοδοτικής κρίσης. Αντιθέτως, δεν συνιστούν έννοµη σχέση κατά την έννοια του 
άρθρου 70 ΚΠολ∆ και ως εκ τούτου δεν δύναται να είναι αντικείµενο 
αναγνωριστικής αγωγής, η ρυθµιζόµενη βιοτική σχέση και ειδικότερα, αφενός η 
διαπίστωση και αφετέρου η αξιολογική εκτίµηση (δηλαδή ο νοµικός χαρακτηρισµός) 
των πραγµατικών γεγονότων τα οποία συνιστούν τη ρυθµιζόµενη από το δίκαιο 
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βιοτική σχέση (βλ. ΕφΑθ 2855/2008 ΕφΑ∆ 2009.198, ΕφΘεσ 1625/2003 Αρµ 
2003.1582). Τα προπαρατιθέµενα ισχύουν και για την αναγνωριστική αγωγή του 
άρθρου 65 παρ. 1 Ν. 2121/1993, διάταξη ειδικότερη σε σχέση µε τη γενική του 
άρθρου 70 ΚΠολ∆. Αντικείµενό της δύναται να αποτελέσει η έννοµη συνέπεια της 
δηµιουργίας, ήτοι η ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, όχι, 
όµως, η διαπίστωση ότι συγκεκριµένες πράξεις ή παραλείψεις του εναγοµένου 
συνιστούν προσβολή της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή ότι το επίδικο έργο συνιστά 
δουλική αντιγραφή του πρωτότυπου έργου του ενάγοντος, επειδή ακριβώς πρόκειται 
για αιτήµατα βεβαίωσης και νοµικής αξιολόγησης πραγµατικών γεγονότων (πρβλ. Ε. 
Κιουπτσίδου, Προσβολή δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, άρση και παράλειψη 
στο µέλλον, Αρµ 2009.181, 187, ΕφΘεσ 1625/2003 ο.π.).  
- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2121/1993 «οι πνευµατικοί δηµιουργοί, µε τη 
δηµιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτό πνευµατική ιδιοκτησία, που 
περιλαµβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώµατα, το δικαίωµα της 
εκµετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα της προστασίας 
του προσωπικού τους δεσµού προς αυτό (ηθικό δικαίωµα)». Με το άρθρο 2 παρ. 1 
του ίδιου νόµου ορίζεται ότι «ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευµατικό 
δηµιούργηµα λόγου, τέχνης ή επιστήµης, που εκφράζεται µε οποιαδήποτε µορφή, 
ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείµενα, οι µουσικές συνθέσεις, µε κείµενο ή χωρίς, τα 
θεατρικά έργα, µε µουσική ή χωρίς ... οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρµοσµένων 
τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη 
γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήµη». Από τον συνδυασµό 
των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι αντικείµενο της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι 
το έργο ως άυλο αγαθό, από δε τον νοµοθετικό ορισµό του (αρθρ. 2 παρ. 1 του 
Ν.2121/1993) διακρίνονται τα ακόλουθα στοιχεία, α) πνευµατικό δηµιούργηµα 
λόγου, τέχνης ή επιστήµης, β) µε ορισµένη µορφή και γ) πρωτοτυπία. Ως βασικό 
κριτήριο της πρωτοτυπίας η νοµολογία υπό την επίδραση της θεωρίας υιοθετεί την 
άποψη της “στατιστικής µοναδικότητας” του Ελβετού νοµικού Kummer. Έτσι, 
πρωτοτυπία, είναι η κρίση ότι κάτω από παρόµοιες συνθήκες και µε τους ίδιους 
στόχους, κανένας άλλος δηµιουργός, κατά λογική πιθανολόγηση, δεν θα ήταν σε 
θέση να δηµιουργήσει έργο όµοιο (στατιστική µοναδικότητα), ή ότι παρουσιάζει µια 
ατοµική ιδιοµορφία ή ένα ελάχιστο όριο “δηµιουργικού ύψους”, κάποια απόσταση 
δηλαδή από τα ήδη γνωστά ή αυτονόητα. Η µοναδικότητα αυτή µπορεί να αναζητηθεί 
σε κάποιο από τα γνωρίσµατα του έργου, ανάλογα µε το είδος και τη φύση του. ∆εν 
αρκεί, όµως, για να προσδώσει πρωτοτυπία σε ένα έργο, το απλό γεγονός ότι αυτό 
δεν είναι αντιγραφή, ακόµη και µε παραλλαγές ενός άλλου, ούτε η πρωτοτυπία 
ταυτίζεται µε τον κόπο, την επιµέλεια, την έκταση, τη χρησιµότητά του, τη δαπάνη ή 
τη χρονική διάρκεια που απαιτήθηκαν για την παραγωγή του, αλλά θα πρέπει να 
παρουσιάζει ως σύνολο ή τµήµα του την απαιτούµενη πρωτοτυπία, δηλαδή να είναι 
στατιστικά µοναδικό. Εφόσον συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, οι οποίες 
αποτελούν ζήτηµα πραγµατικό υποκείµενο σε απόδειξη, ο νόµος προστατεύει το έργο 
ως άυλο αγαθό και µόνο σε σχέση µε τη συγκεκριµένη µορφή που έδωσε σ’ αυτό ο 
δηµιουργός του (βλ. Μ.-Θ. Μαρίνο, Πνευµατική Ιδιοκτησία, 2004, αρ. 145 επ., σ. 76, 
∆. Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία & Συγγενικά ∆ικαιώµατα, 2005, αρ. 21 επ., σ. 
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27, Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη εις Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη/Χ. Τσίγγου, Λεξικό 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, Ληµµατογραφηµένη ερµηνεία, 2008, σ. 419, ΕφΑθ 
4793/2009 ∆ΕΕ 2010.50, ΕφΑθ 885/2009 ∆ΕΕ 2009.707, ΕφΑθ 5863/2008 Ελ∆νη 
2009.585, ΕφΑθ 6234/2007 Ελ∆νη 2008.589).  
- Τα αναφερόµενα στην πιο πάνω σκέψη δύο αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώµατα 
(περιουσιακό και ηθικό) περιλαµβάνουν τις εξουσίες, που ενδεικτικά απαριθµούνται 
στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 2121/1993. Ειδικότερα, το περιουσιακό δικαίωµα δίνει στο 
δηµιουργό, εκτός των άλλων, την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εγγραφή 
και την αναπαραγωγή του έργου µε κάθε µέσο, τη θέση σε κυκλοφορία του 
πρωτοτύπου ή αντιτύπων του έργου, 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 άλλον τρόπο, την 
παρουσίαση του έργου στο κοινό, ενσυρµάτως ή ασυρµάτως, ή µε οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο κλπ. Εξάλλου, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 2121/1993 «Το ηθικό 
δικαίωµα δίνει στο δηµιουργό ιδίως τις εξουσίες: α) της απόφασης για το χρόνο, τον 
τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό, β) της 
αναγνώρισης της πατρότητάς του επάνω στο έργο, γ) της απαγόρευσης κάθε 
παραµόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του, καθώς και κάθε 
προσβολής του δηµιουργού οφειλόµενης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο 
κοινό, δ) της προσπέλασης στο έργο του...». Ειδικότερα, η εξουσία αναγνώρισης της 
πατρότητας αναλύεται σε δύο ειδικότερες εξουσίες : α) την εξουσία της ουσιαστικής 
αναγνώρισης του γεγονότος ότι ο δικαιούχος είναι δηµιουργός του έργου, β) την 
εξουσία να απαιτεί τη µνεία του ονόµατος του πάνω σε κάθε αντίτυπο του έργου και 
σε κάθε δηµόσια χρήση. Έτσι, η παράλειψη, µε οποιοδήποτε τρόπο, της αναφοράς 
του ονόµατος του δηµιουργού ή η χρήση του έργου χωρίς τη συναίνεση του 
δηµιουργού, έστω και χωρίς αµφισβήτηση της πατρότητας του έργου, αποτελεί 
προσβολή του ηθικού δικαιώµατος (βλ. ΕφΑθ 885/2009 ∆ΕΕ 2009.707, ΕφΑθ 
6520/2008 ∆ΕΕ 2009.325).  
- Στο άρθρο 65 του Ν. 2121/1993 προβλέπεται ένα πλέγµα αστικών κυρώσεων που 
ισχύει ενιαία σε κάθε περίπτωση προσβολής της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή των 
συγγενικών δικαιωµάτων, χωρίς ν’ αποκλείεται η συµπληρωµατική εφαρµογή του 
ΑΚ. Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 65, ο δηµιουργός µπορεί να εγείρει αναγνωριστική 
αγωγή του δικαιώµατος του, αγωγή για άρση της προσβολής και παράλειψη αυτής 
στο µέλλον, αγωγή για απόδοση του αδικαιολογήτου πλουτισµού, αγωγή για απόδοση 
του κέρδους και αγωγή για αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης. Ειδικότερα, το άρθρο 65 του Ν.2121/1993 ορίζει ότι: «2. Όποιος υπαιτίως 
προσέβαλε την πνευµατική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώµατα άλλου 
υποχρεούται σε αποζηµίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης. Η αποζηµίωση δεν 
µπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο της αµοιβής που συνήθως ή κατά νόµο 
καταβάλλεται για το είδος της εκµετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος. 
3. Αντί για αποζηµίωση και χωρίς να απαιτείται υπαιτιότητα του υποχρέου ο 
δηµιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώµατος µπορεί να αξιώσει είτε την 
καταβολή του ποσού κατά το οποίο ο υπόχρεος έγινε πλουσιότερος από την 
εκµετάλλευση του έργου ή του αντικειµένου συγγενικού δικαιώµατος προβλεπόµενης 
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στα άρθρα 46 έως 48 και 51 του παρόντος νόµου χωρίς άδεια του δηµιουργού ή του 
δικαιούχου είτε την καταβολή του κέρδους που ο υπόχρεος αποκόµισε από την 
εκµετάλλευση αυτή». Από την έναρξη της διατύπωσης της παρ. 3 του άρθρου 65 Ν. 
2121/1993 («Αντί για αποζηµίωση...») συνάγεται ότι οι σε αυτήν αναφερόµενες 
εναλλακτικές δυνατότητες του δηµιουργού ή του δικαιούχου συγγενικού 
δικαιώµατος, ήτοι η αναζήτηση του αδικαιολόγητου πλουτισµού και του 
αποκοµισθέντος κέρδους του υποχρέου, δεν τελούν σε σχέση ουσιαστικής 
επικουρικότητας µε την αξίωση αποζηµίωσης της παρ. 2 του ίδιου άρθρου (βλ. Α. 
Βαλτούδη, Αποζηµίωση και αδικαιολόγητος πλουτισµός στο δίκαιο της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, ΧρΙ∆ 2009.203, 211-212 αρ. 32, κατά τον οποίο η περ. β' της παρ. 3 του 
άρθρου 65 Ν.2121/1993 δεν ρυθµίζει αξίωση µη γνήσιας διοίκησης αλλοτρίων, αλλά 
µια ειδικά ρυθµισµένη αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισµού). Πρόκειται για 
διαζευκτική ή εκλεκτική συρροή δικαιωµάτων µε την οποία η παραπάνω διατύπωση 
του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν.2121/1993 οριοθετεί τη σχέση διάζευξης µόνο ως προς 
την αξίωση αποζηµίωσης και συνεπώς, επιτρέπεται η παράλληλη άσκηση της 
αξίωσης χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης µε εκείνη της καταβολής του 
αποκοµισθέντος κέρδους (βλ. Α. Βαλτούδη, ό.π., αρ. 33, πρβλ. ΑΠ 963/2006 Ελ∆νη 
50.152), επί της οποίας εφαρµόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των άρθρων 306 και 
307 ΑΚ (βλ. ΑΠ 804/2008 Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ∆.Σ.Α., ΕφΑθ 
3694/2009 Ελ∆νη 50.1510, ΕφΑθ 3545/2005 ∆ΕΕ 2006.57). Έτσι, ο δηµιουργός ή ο 
δικαιούχος του συγγενικού δικαιώµατος δύναται να επιλέξει µόνο µια εκ των τριών 
διαζευκτικώς συρρεουσών αξιώσεων (αποζηµίωσης-πλουτισµού-κέρδους). Μετά την 
επιλογή του δεν δικαιούται να ασκήσει ταυτόχρονα ή διαδοχικά έτερη αξίωση (βλ. Γ. 
Μπαλή, Γενικαί αρχαί του αστικού δικαίου, 1961, 8η έκδ., σ. 372-373, παρ. 139 αρ. 
2, ΑΠ 804/2008 ό.π.). Σε περίπτωση αθροιστικής σώρευσης στο ίδιο αγωγικό 
δικόγραφο περισσότερων αιτήσεων, µε τις οποίες διώκεται αντιστοίχως η 
ικανοποίηση περισσότερων εκ των ως άνω αξιώσεων, τυγχάνει απορριπτέα ως νόµω 
αβάσιµη κάθε αίτηση που έπεται της πρώτης κατά σειρά προβαλλόµενης (βλ. ΕφΑθ 
3545/2005 ό.π.).  
- 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 
δεν γνώριζε ούτε µπορούσε να είχε πληροφορηθεί εγκαίρως την ύπαρξη των 
εγγράφων. Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων, µε τις οποίες επιβάλλεται η 
εφαρµογή του συγκεντρωτικού δικονοµικού συστήµατος, 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∆ (βλ. ΑΠ 571/2011 ΕΕµπ∆ 2011.715, ΑΠ 1404/2010 ΧρΙ∆ 2011.694, 
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ΑΠ 999/2010 ΕφΑ∆ 2011.79). Από τις ίδιες διατάξεις στην κατ’ έφεση δίκη, κατ’ 
αναλογική ερµηνεία, µπορεί να περιέχεται µόνο περαιτέρω ανάπτυξη ή διευκρίνιση 
ισχυρισµών του ίδιου του διαδίκου, οι οποίοι είχαν περιληφθεί ήδη στο κύριο σώµα 
των προτάσεων της πρωτόδικης δίκης, εφόσον δεν πρόκειται για νέο ισχυρισµό (βλ. 
Κ. Κεραµέα, Αστικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο, Γενικό Μέρος, 1986, παρ. 92, σ. 245).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 70, 216, 522, 527, 527, 534, 946, 947,  
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 1, 2, 3, 4, 18, 37, 46, 47, 48, 51, 65, 67,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πνευµατική Ιδιοκτησία - Συγγενικά ∆ικαιώµατα 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 1230 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πνευµατική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώµατα. Οργανισµοί Συλλογικής 
∆ιαχείρισης. 
- Με τις διατάξεις του ογδόου κεφαλαίου (άρθρα 46 επ.) του Ν. 2121/1993 
«πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα», 
νοµοθετήθηκε η προστασία των συγγενικών, προς την πνευµατική ιδιοκτησία, 
δικαιωµάτων, δηλαδή των δικαιωµάτων σε εργασίες («εισφορές» κατά την ορολογία 
του νόµου), που σχετίζονται µε την πνευµατική ιδιοκτησία ή ακόµη έχουν και 
κάποιες οµοιότητες µε αυτή, δεν µπορούν όµως να αναχθούν σε αυτοτελή πνευµατικά 
έργα, διότι δεν εµφανίζουν τα κρίσιµα στοιχεία της πνευµατικής δηµιουργίας, 
συµβάλλουν όµως, και µάλιστα πολλές φορές καθοριστικά, στη δηµοσία εκτέλεση, 
στην αναπαραγωγή και γενικά στη διάδοση των έργων αυτών. Ο καθορισµός των 
δικαιούχων των συγγενικών δικαιωµάτων προκύπτει από τους κανόνες που 
αναγνωρίζουν τα σχετικά δικαιώµατα. Έτσι, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
46 παρ. 1, 47 παρ. 1 και 48 παρ. 1 του προµνησθέντος Ν. 2121/1993, εισφορές 
παρέχουν κυρίως οι καλλιτέχνες που ερµηνεύουν ή εκτελούν τα έργα και οι 
παραγωγοί υλικών φορέων ήχου και εικόνας. Οι εισφορές των προσώπων αυτών 
χρειάζονται προστασία, ώστε να µη γίνονται αντικείµενο οικειοποιήσεως και 
εκµεταλλεύσεως από τρίτους, η προστασία δε αυτή συγκεκριµενοποιείται στη 
διάταξη του άρθρου 49 του νόµου αυτού, σύµφωνα µε την οποία, όταν ο υλικός 
φορέας ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, που έχει νόµιµα εγγραφεί, 
χρησιµοποιείται για ραδιοτηλεοπτική µετάδοση µε οποιοδήποτε τρόπο, όπως 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, δορυφόροι, καλώδια ή για την παρουσίαση στο κοινό, ο 
χρήστης οφείλει εύλογη και ενιαία αµοιβή στους ερµηνευτές ή εκτελεστές 
καλλιτέχνες, των οποίων η ερµηνεία ή η εκτέλεση έχει εγγραφεί στον υλικό φορέα 
και στους παραγωγούς των υλικών αυτών φορέων. Η αµοιβή που καθιερώνεται µε το 
άρθρο 49 του Ν. 2121/1993 είναι ενιαία, υπό την έννοια ότι προσδιορίζεται στο 
συνολικό ποσό αυτής για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων µε την ίδια απόφαση και 
πληρώνεται µια φορά από το χρήστη, κατανεµοµένη µεταξύ των δικαιούχων και δη 
µεταξύ αφ΄ ενός των µουσικών και ερµηνευτών-εκτελεστών και αφ΄ ετέρου των 
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παραγωγών. Το δικαίωµα της ευλόγου αµοιβής των προαναφεροµένων είναι 
ανεκχώρητο και η είσπραξη της υποχρεωτικά εκ του νόµου ανατίθεται στους 
οργανισµούς συλλογικής διαχειρίσεως των δικαιωµάτων αυτών, οι οποίοι 
λειτουργούν κατά τους όρους των άρθρων 54 επ. του Ν. 2121/1993, υποχρεούµενοι, 
ειδικότερα, να διαπραγµατεύονται, να συµφωνούν αµοιβές για τα µέλη τους, να 
προβάλλουν τις σχετικές αξιώσεις και να εισπράττουν τις αντίστοιχες αµοιβές από 
τους χρήστες και να τις αποδίδουν στα µέλη τους, εξασφαλίζοντας την προσήκουσα 
µεταξύ αυτών κατανοµή. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, µάλιστα, καταρτίζουν 
κατάλογο µε τις αµοιβές που απαιτούν από τους χρήστες (αµοιβολόγιο), ο οποίος 
γνωστοποιείται στο κοινό µε δηµοσίευσή του στον ηµερήσιο τύπο. Ο υπολογισµός δε 
της απαιτουµένης αµοιβής, κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 1β, 
58 και 32 παρ. 1 του Ν. 2121/93, γίνεται, κατ' αρχάς, σε ποσοστό επί των 
ακαθαρίστων εσόδων ή εξόδων, ή συνδυασµού των ακαθαρίστων εξόδων και εσόδων, 
που πραγµατοποιούνται από την επαγγελµατική δραστηριότητα αυτού που 
εκµεταλλεύεται το έργο και προέρχονται από την εκµετάλλευσή του. Εάν όµως η 
βάση υπολογισµού της ποσοστιαίας αµοιβής είναι πρακτικά αδύνατο να 
προσδιορισθεί ή ελλείπουν τα µέσα ελέγχου για την εφαρµογή της ή τα έξοδα που 
απαιτούνται για τον υπολογισµό και τον έλεγχο είναι δυσανάλογα µε την αµοιβή που 
πρόκειται να εισπραχθεί, αυτή µπορεί να υπολογισθεί σε ορισµένο, κατ' αποκοπή, 
ποσόν. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των χρηστών και των οργανισµών 
συλλογικής διαχειρίσεως περί της ευλόγου αµοιβής, αυτή, καθώς και οι όροι 
πληρωµής της, καθορίζονται από το µονοµελές πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων, ενώ οριστικά περί της αµοιβής αποφαίνεται το αρµόδιο 
δικαστήριο. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 2 εδ. α' του ως άνω 
νόµου, τεκµαίρεται ότι οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας έχουν 
την αρµοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας όλων των έργων ή όλων των πνευµατικών 
δηµιουργών, για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν µεταβιβασθεί σ' αυτούς οι 
σχετικές εξουσίες ή ότι καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα. Με τη διάταξη αυτή 
θεσπίζεται µαχητό τεκµήριο που λειτουργεί κατ' αρχήν αποδεικτικά και αποβλέπει 
στη διευκόλυνση της απόδειξης, εκ µέρους των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών προς τούτα δικαιωµάτων, της 
νοµιµοποίησής τους, τόσο για την κατάρτιση των σχετικών συµβάσεων και την 
είσπραξη των προβλεπόµενων από τον παραπάνω νόµο αµοιβών, όσο και για τη 
δικαστική προστασία των δικαιούχων των δικαιωµάτων αυτών, ενισχύοντας έτσι 
σηµαντικά την έναντι των χρηστών θέση των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, η 
οποία υπό το προϊσχύον δίκαιο ήταν ιδιαίτερα ασθενής, µε εντεύθεν συνέπεια τη 
µαζική προσβολή των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών 
δικαιωµάτων (βλ. ΠΠρΘεσ 3953/2008 αδηµ., Μ.- Θ. Μαρίνου «Πνευµατική 
Ιδιοκτησία» Έκδ. 2η αριθµ. 750 και 751 σελ,, 379, ∆. Καλλινίκου «Πνευµατική 
Ιδιοκτησία και Συγγενικά ∆ικαιώµατα» Έκδ. 2η σελ. 275 και 276). Από την ως άνω 
όµως διάταξη και ιδίως από την περιεχόµενη σ' αυτή φράση «όλων των έργων», για 
τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν µεταβιβασθεί σ΄ αυτούς οι σχετικές εξουσίες 
ή ότι καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα, δεν µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα 
ότι ο νόµος απαιτεί, για το ορισµένο της σχετικής αγωγής των ηµεδαπών οργανισµών 
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συλλογικής διαχείρισης, την εξαντλητική και δη την ονοµαστική αναφορά στο 
δικόγραφο της όλων των δικαιούχων (ηµεδαπών ή αλλοδαπών) συγγενικών 
δικαιωµάτων που οι οργανισµοί αυτοί εκπροσωπούν και όλων των έργων τους, για τα 
οποία τους έχουν µεταβιβασθεί οι σχετικές εξουσίες, καθώς και των αντίστοιχων 
αλλοδαπών οργανισµών, στους οποίους ανήκουν οι αλλοδαποί δικαιούχοι ή των επί 
µέρους στοιχείων και λεπτοµερειών, των σχετιζοµένων µε τις συµβάσεις 
αµοιβαιότητας, που οι ενάγοντες ηµεδαποί οργανισµοί έχουν συνάψει µε τους 
οµοειδείς αλλοδαπούς, αφού κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στο πνεύµα της ολότητας των 
διατάξεων του Ν. 2121/1993, δηµιουργώντας νέες δυσχέρειες στη δικαστική κυρίως 
διεκδίκηση της προστασίας των εν λόγω δικαιωµάτων και της είσπραξης των 
προβλεπόµενων από το νόµο αυτό αµοιβών µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η 
ενιαία εύλογη αµοιβή και αποδυναµώνοντας έτσι σε σηµαντικό βαθµό τον 
επιδιωκόµενο από την προαναφερόµενη διάταξη στόχο. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
γίνει δεκτό ότι το εισαγόµενο από τη διάταξη αυτή µαχητό τεκµήριο λειτουργεί όχι 
µόνο αποδεικτικά, αλλά και νοµιµοποιητικά και εποµένως, κατά την αληθή έννοια 
της εν λόγω διάταξης, αρκεί, για το ορισµένο και παραδεκτό της σχετικής αγωγής των 
οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, η αναφορά στο δικόγραφό της ότι αυτοί 
εκπροσωπούν το σύνολο της ενδιαφερόµενης κατηγορίας δικαιούχων συγγενικών 
δικαιωµάτων (ηµεδαπών ή αλλοδαπών) και του έργου αυτών καθώς και, το πολύ, η 
δειγµατοληπτική αναφορά τούτων και δεν απαιτείται η εξαντλητική αναφορά του 
συνόλου των προεκτεθέντων στοιχείων, µη απαιτουµένης ούτε της διευκρίνησης της 
επί µέρους σχέσης που συνδέει τους τελευταίους µε τον κάθε αλλοδαπό δικαιούχο, 
για τον οποίο αξιώνουν την καταβολή της επίδικης εύλογης αµοιβής, αφού, σύµφωνα 
µε τη διάταξη του εδ. β' του προαναφερόµενου άρθρου του Ν. 2121/1993, οι 
ενάγοντες οργανισµοί νοµιµοποιούνται και µπορούν πάντα να ενεργούν, δικαστικώς 
ή εξωδίκως, στο δικό τους και µόνο όνοµα, χωρίς να χρειάζεται, εποµένως, να 
διευκρινίζουν κάθε φορά την ειδικότερη σχέση που τους συνδέει µε τον καθένα από 
τους δικαιούχους (ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς). Υπέρ της ανωτέρω άποψης, που 
δέχεται ως ορθή και το παρόν ∆ικαστήριο, συνηγορούν, άλλωστε, και τα ακόλουθα: 
1) Το γεγονός ότι η διαχείριση και η προστασία του συγγενικού δικαιώµατος, του 
αφορώντος στη διεκδίκηση και στην είσπραξη της προβλεπόµενης από τη διάταξη 
του άρθρου 49 του Ν. 2121/1993 εύλογης αµοιβής, ανατίθεται υποχρεωτικά από το 
νόµο αυτό σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και δεν µπορεί να ασκηθεί 
ατοµικά από τους δικαιούχους του εν λόγω δικαιώµατος, 2) Το γεγονός ότι το ύψος 
της εύλογης αµοιβής, αλλά βέβαια και η υποχρέωση καταβολής της από τους 
χρήστες, σε καµία περίπτωση δεν συναρτάται προς τον αριθµό και την ταυτότητα των 
µελών των εναγόντων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης. 3) Το ότι στην αµέσως 
επόµενη παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου 55, ο Ν. 2121/1993 αρκείται, για την 
πληρότητα και το παραδεκτό του δικογράφου της σχετικής αγωγής των εν λόγω 
οργανισµών, στη δειγµατοληπτική αναφορά των έργων, που έγιναν αντικείµενο 
εκµετάλλευσης από τους εκάστοτε εναγόµενους χρήστες και δεν απαιτεί την πλήρη 
και εξαντλητική απαρίθµηση των έργων αυτών και πολύ περισσότερο την 
ονοµαστική αναφορά των παραγωγών των υλικών φορέων, στους οποίους αυτά έχουν 
εγγραφεί, 4) Το ότι το εισαγόµενο, κατά τα παραπάνω, τεκµήριο είναι, όπως 
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προελέχθη, µαχητό και ο χρήστης, στα πλαίσια της νόµιµης άµυνας του, µπορεί να το 
ανατρέψει, αφού από τον προαναφερόµενο νόµο προβλέπεται: α) υποχρέωση του 
οργανισµού συλλογικής διαχείρισης να διαπραγµατεύεται µε τους χρήστες και νά 
προβάλλει τις σχετικές µε τις αµοιβές των µελών του αξιώσεις του, σε περίπτωση δε 
διαφωνίας τους να προσφεύγει στο µονοµελές πρωτοδικείο, για τον, κατά τη 
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, προσωρινό καθορισµό της επίδικης εύλογης 
αµοιβής ή στο καθ' ύλην αρµόδιο δικαστήριο, για τον, κατά την τακτική διαδικασία, 
οριστικό καθορισµό της αµοιβής αυτής (άρθρο 49 παρ. 1 εδ. γ' , δ' και ε' του Ν. 
2121/1993), µε επακόλουθο οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα και την απαιτούµενη 
άνεση χρόνου να πληροφορηθούν οτιδήποτε σχετίζεται µε τα µέλη ή τα έργα των 
µελών του οργανισµού ή µε τους αντίστοιχους αλλοδαπούς οργανισµούς και τα µέλη 
τους, που αυτός αντιπροσωπεύει στην ηµεδαπή ή ακόµα και µε τις σχετικές 
συµβάσεις αµοιβαιότητας και εν γένει να διαπιστώνουν αν το ως άνω τεκµήριο 
ανταποκρίνεται ή µη στην αλήθεια, β) υποχρέωση του οργανισµού συλλογικής 
διαχείρισης και προστασίας συγγενικών δικαιωµάτων, σε περίπτωση που 
αµφισβητηθεί από δικαιούχο ότι ορισµένο έργο, στη σύµβαση που καταρτίσθηκε µε 
το χρήστη, ανήκε στην αρµοδιότητά του, να συντρέξει µε κάθε τρόπο τον 
αντισυµβαλλόµενο του χρήστη (άρθρο 55 παρ. 4 του Ν. 2121/1993), παρέχοντάς του, 
µεταξύ των άλλων, πληροφορίες ή οτιδήποτε άλλο, σχετικό µε τα µέλη του και τα 
έργα αυτών, καθώς και να παρέµβει στη σχετική δίκη, γ) αν ο πιο πάνω οργανισµός 
δηλώσει ψευδώς ότι έχει την εξουσία να διαχειρίζεται ορισµένα έργα ή να 
αντιπροσωπεύει ορισµένους καλλιτέχνες ή παραγωγούς, εκτός από τις ποινικές 
ευθύνες, οφείλει να αποζηµιώσει τον αντισυµβαλλόµενο του χρήστη (άρθρο 55 παρ. 
4 εδ. β του Ν. 2121/1993) και 5) το γεγονός ότι η τακτική αγωγή του άρθρου 49 παρ. 
1 εδ. ε του ίδιου ως άνω νόµου προσοµοιάζει, ως προς τη νοµιµοποίηση, µε τις 
συλλογικές αγωγές (όπως µε την αγωγή του άρθρου 10 παρ. 1, 8 και 9 του Ν. 
2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 
146/1914 «περί αθεµίτου ανταγωνισµού» ή ακόµα και µε εκείνη του άρθρου 669 του 
ΚΠολ∆), τις οποίες νοµιµοποιούνται να ασκήσουν, όχι πλέον µεµονωµένα άτοµα, 
αλλά συλλογικοί φορείς, όπως διάφορα σωµατεία ή άλλες ενώσεις προσώπων, που 
έχουν συσταθεί και αποβλέπουν στην προστασία συγκεκριµένων συλλογικών 
συµφερόντων, χωρίς να είναι αναγκαία η αναφορά όλων των µελών του εκάστοτε 
ενάγοντος συλλογικού φορέα για το ορισµένο και παραδεκτό της αγωγής τούτου 
(βλέπε σχετικά µε τα προεκτεθέντα ΕφΑθ 6252/2004 ∆ΕΕ 2005.425, ΠολΠρΘεσ 
3953/2008 ό.π., Εισηγητική έκθεση του Ν. 2121/1993 στο περί συλλογικής 
διαχείρισης δικαιωµάτων ένατο κεφάλαιο της, ∆. Καλλινίκου ό.π., αριθ. 207 σελ. 268 
και αριθ. 211 σελ. 276, Σ. Ματθία «Μελετήµατα Ιδιωτικού ∆ικαίου» Έκδ. 1997 κεφ. 
22 και 23 σελ. 239 και 251, Αθ. Πουλιάδη «Συλλογική Αγωγή και ∆ίκαιο 
Καταναλωτών» Έκδ. 1990, σελ. 13 επ., του ιδίου «Η Συλλογική Αγωγή των Ενώσεων 
Καταναλωτών στο Ελληνικό ∆ίκαιο» Ελ∆νη 33. 485 επ.).  
- Περαιτέρω, είναι δυνατόν οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζονται 
συγγενικά δικαιώµατα, όχι µόνο Ελλήνων φορέων, αλλά και αλλοδαπών. Για το 
σκοπό αυτό δικαιούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 3 του Ν. 2121/1993, να 
συνάπτουν συµβάσεις αµοιβαιότητας µεταξύ αυτών και των αντίστοιχων οργανισµών 
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συλλογικής διαχείρισης της αλλοδαπής. Με τις συµβάσεις αυτές, οι αλλοδαποί 
οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης παρέχουν πληρεξουσιότητα ή µεταβιβάζουν 
στους ηµεδαπούς οργανισµούς τα δικαιώµατα που έχουν οι πρώτοι προς το σκοπό της 
διαχείρισής τους στην Ελλάδα (βλ. Μαρίνο, ό.π. σελ. 302 - 303). Πέραν τούτου όµως, 
οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωµάτων νοµιµοποιούνται να 
προβαίνουν σε διαπραγµάτευση, είσπραξη, διεκδίκηση και διανοµή της εύλογης 
αµοιβής που δικαιούνται και οι αντίστοιχοι προς τους ηµεδαπούς, αλλοδαποί 
δικαιούχοι συγγενικών δικαιωµάτων, ήτοι οι αλλοδαποί εκτελεστές, µουσικοί, 
ερµηνευτές, τραγουδιστές και παραγωγοί υλικών φορέων ήχου, για τη χρήση του 
καλλιτεχνικού ρεπερτορίου τους στην ηµεδαπή, και µε βάση τις διατάξεις της 
∆ιεθνούς Σύµβασης της Ρώµης «περί της προστασίας των ερµηνευτών ή εκτελεστών 
καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφηµάτων και των οργανισµών 
ραδιοτηλεόρασης», η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2054/1992 και αποτελεί, πλέον 
αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού µας δικαίου. Η Σύµβαση αυτή: α) εξοµοιώνει 
τους αλλοδαπούς µε τους ηµεδαπούς δικαιούχους συγγενικών δικαιωµάτων, 
παραχωρώντας στους πρώτους την «εθνική µεταχείριση», ήτοι τη µεταχείριση που το 
ηµεδαπό δίκαιο επιφυλάσσει στους ηµεδαπούς δικαιούχους των δικαιωµάτων αυτών 
(βλ. τα άρθρα 2, 4 και 5 παρ. 1 του Ν. 2054/1992) και β) παρέχει την «εθνική 
µεταχείριση» ακόµα και σε αλλοδαπούς ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες ή 
παραγωγούς φωνογραφηµάτων, µη προερχόµενους από συµβαλλόµενο µε την 
προαναφερόµενη διεθνή σύµβαση κράτος, εφ΄ όσον η πρώτη έκδοση ενός 
φωνογραφήµατος, έλαβε µεν χώρα στο µη συµβαλλόµενο αυτό κράτος, πλην όµως 
τούτο, εντός το αργότερο τριάντα ηµερών από την αρχική έκδοση και δηµοσίευσή 
του, παρουσιάσθηκε στο κοινό και δηµοσιεύθηκε και στην Ελλάδα, ως 
συµβαλλόµενη, όπως προαναφέρθηκε, µε την ως άνω διεθνή σύµβαση χώρα (βλ. το 
άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2054/1992), γεγονός που έχει ως συνέπεια όλα σχεδόν τα 
αλλοδαπής προέλευσης µουσικά έργα να καλύπτονται από την προστασία που 
παρέχει η ∆ιεθνής Σύµβαση της Ρώµης και συνακόλουθα και το ελληνικό δίκαιο, 
ακόµα και αν τα έργα αυτά προέρχονται από µη συµβαλλόµενο κράτος, όπως, µεταξύ 
άλλων, είναι και οι Η.Π.Α., αφού λόγω της ραγδαίας εξέλιξης και τελειότητας των 
σύγχρονων µέσων επικοινωνίας, τα µουσικά έργα και ιδίως εκείνα που προέρχονται 
από τις µουσικά αναπτυγµένες χώρες, επιτυγχάνουν, κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας, την ταχεία και οπωσδήποτε την πριν από την πάροδο της τριακονταήµερης 
προθεσµίας δηµοσίευση και παρουσίασή τους, ιδιαίτερα στις χώρες της 
αναπτυγµένης µουσικά Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένης ασφαλώς και της Ελλάδας 
(ΠΠρΘεσ 3953/2008 ό.π.).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 32, 46, 47, 48, 49, 54 επ., 55,58, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πτώχευση και Εξυγίανση - Ειδική εκκαθάριση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1337 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ειδική εκκαθάριση. Μισθωτική σχέση.  
- Κατά το άρθρο 46 παρ.1 του Ν. 1892/1990, όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 14 του Ν. 2000/1991, "επιχείρηση, που 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 ληξιπροθέσµων οφειλών της, 
υποβάλλεται στην προβλεπόµενη από τα άρθρα 9 και 10 του νόµου αυτού 
εκκαθάριση, ύστερα από απόφαση του εφετείου της έδρας της επιχείρησης, 
εκδιδόµενη µε βάση τις διατάξεις του προαναφερόµενου άρθρου 9 του Ν. 1386/1983 
και έπειτα από αίτηση πιστωτή ή πιστωτών εκπροσωπούντων το 20% των 
ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων της". Με το άρθρο 46α του Ν. 1892/1990, που 
προστέθηκε µε το άρθρο 14 του ανωτέρω Ν. 2000/1991, ορίσθηκε: "1. µετά από 
αίτηση των πιστωτών που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον των κατά της 
επιχείρησης της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου απαιτήσεων... το εφετείο 
µε την απόφαση του της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου ή µε 
µεταγενέστερη απόφαση του διατάσσει ειδική εκκαθάριση ... 2. 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 ευρίσκεται εν 
λειτουργία είτε όχι ... . Ως ενεργητικό νοείται το σύνολο των αναγραφόµενων στον 
τελευταίο εγκεκριµένο από τη Γ.Σ. ισολογισµό της εταιρείας στοιχείων του 
ενεργητικού και των τυχόν άλλων µη αναγραφόµενων στον ισολογισµό στοιχείων και 
δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως απαιτήσεων, σηµάτων, 
δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας και εµπορικής επωνυµίας ... 7. Ο εκκαθαριστής ... εφόσον 
εγκρίνουν την έκθεση αξιολόγησης και την προτεινόµενη κατακύρωση πιστωτές που 
εκπροσωπούν 51% τουλάχιστον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ... συνάπτει µε τον πλειοδότη ενώπιον του επί 
του πλειοδοτικού διαγωνισµού συµβολαιογράφου τη σύµβαση µεταβίβασης του 
ενεργητικού της επιχείρησης ... Η σύµβαση αυτή επέχει θέση τελεσίδικης 
κατακύρωσης του άρθρου 1003 επ. Κ.Πολ.∆. ... 8. Μετά την καταβολή του 
συµφωνηθέντος πλειστηριάσµατος ή του συµφωνηθέντος ως αµέσως καταβλητέου 
ποσού... ο εκκαθαριστής συντάσσει αµελητί ... είτε πράξη εξοφλήσεως είτε πράξη 
πιστοποιήσεως εκπληρώσεως των παραπάνω υποχρεώσεων του πλειοδότη. Η πράξη 
αυτή, στην οποία προσαρτάται η σύµβαση µεταβίβασης, επέχει θέση περιλήψεως 
εκθέσεως κατακυρώσεως του άρθρου 1005 Κ.Πολ.∆ικ. και εφαρµόζονται επ' αυτής 
αναλόγως όσα ισχύουν επί της τελευταίας (8 εδάφ. β' και γ'). 9. Επί της µεταβιβάσεως 
του συνόλου του ενεργητικού της επιχειρήσεως του παρόντος άρθρου δεν έχει 
εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ (9. εδ. β')".  
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- Με το άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 2244/1994 ερµηνεύθηκε αυθεντικώς η ανωτέρω 
παράγραφος 8 και ορίσθηκε: "Η κατ' άρθρο 46α' παρ. 8 του Ν. 1892/1990 πράξη 
πιστοποίησης εκπλήρωσης 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 την µεταγραφή της και το 
σχετικό αίτηµα προς τον υποθηκοφύλακα, την εξάλειψη και διαγραφή των 
υφιστάµενων υπέρ τρίτων βαρών που έχουν εγγραφεί πριν από τη θέση των 
επιχειρήσεων σε ειδική εκκαθάριση"... Με τις διατάξεις αυτές δίδεται ρητώς στον 
πλειοδότη, µε εξοµοίωση κατά παραποµπή στην αναγκαστική εκτέλεση που 
ακολουθεί την κατακυρωτική έκθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 1005 ΚΠολ∆, αφενός 
δικαίωµα αναγκαστικής εκτελέσεως άνευ άλλης προϋποθέσεως κατά του νοµέα ή 
κατόχου περιουσιακών στοιχείων που συνιστούν ενεργητικό της εκκαθαρισθείσας 
επιχειρήσεως, ειδικότερα για ανάληψη της κατοχής ακινήτου (943 ΚΠολ∆), 
αφετέρου δικαίωµα εξαλείψεως της τυχόν υποθήκης ή προσηµειώσεως που 
θεωρούνται από το νόµο ως αποσβεσθείσες. Περαιτέρω, µε το άρθρο 31 παρ. 3 του 
Ν. 2538/1997 ορίσθηκε: "Σε περίπτωση που η οφειλέτρια επιχείρηση τεθεί υπό την 
ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α του ν.1892/1990, που προστέθηκε µε το άρθρο 14 
του ν. 2000/1991, χωρεί η κατ' άρθρο 943 ΚΠολ∆, αναγκαστική εκτέλεση υπέρ της 
υπό εκκαθάριση επιχείρησης ή του πλειοδότη του ενεργητικού της επιχείρησης και 
εναντίον των µισθωτών αυτής, καθώς και κατά οποιουδήποτε αντλεί δικαιώµατα από 
αυτούς ή κατέχει, νέµεται ή χρησιµοποιεί µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση τα ακίνητα, 
µηχανήµατα και λοιπές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, που είναι τίτλοι εκτελεστοί ... 
Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τις επιχειρήσεις που τελούν ήδη σε ειδική 
εκκαθάριση". Με τη διάταξη αυτή ρυθµίζεται ακόµη ειδικότερα, αλλά κατ' απόκλιση 
πλέον από τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 1009 ΚΠολ∆ και 614 ΑΚ, το ζήτηµα 
της υπάρξεως µισθωτικής σχέσεως επί ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της 
εκκαθαρισθείσας επιχειρήσεως, αποκλειόµενης της κατά τα ανωτέρω άρθρα 1009 και 
614 υπεισελεύσεως στη µισθωτική σχέση στην προκειµένη περίπτωση. 
Συνεπώς, οι διατάξεις περί καθεστώτος ειδικής εκκαθαρίσεως των επιχειρήσεων µε 
οικονοµική αδυναµία πληρωµής των ληξιπροθέσµων οφειλών τους (προβληµατικές 
επιχειρήσεις) τίθενται µε το σαφή νοµοθετικό σκοπό τη διάσωση και επιβίωση τους, 
ώστε να συνεχίζεται η λειτουργία τους µε το υφιστάµενο ενεργητικό (όπως 
προσδιορίζεται ανωτέρω από τον ίδιο το νόµο), ταυτοχρόνως δε απαλλαγµένες από 
τα χρέη που τις βαρύνουν. Υπηρετούν δηλαδή οι ανωτέρω διατάξεις ευρύτερο ειδικό 
δηµόσιο σκοπό, χωρίς να προβλέπεται οποιαδήποτε εξαίρεση ή ρήτρα διαφυγής από 
την εφαρµογή τους σε συγκεκριµένη περίπτωση. Πλέον ειδικότερα, µε το άρθρο 31 
παρ.3 του ν. 2538/1997 προβλέπεται η εφαρµογή των διατάξεων της ειδικής 
εκκαθαρίσεως ρητώς και γενικώς και επί των εκκρεµών µισθωτικών σχέσεων που 
βαρύνουν τα ακίνητα, µηχανήµατα και λοιπές εγκαταστάσεις της εκκαθαρισθείσας 
επιχείρησης, θεωρούµενης της µισθωτικής σχέσεως ως στοιχείου του παθητικού απ' 
ευθείας από το νόµο, ανεξαρτήτως του αν η µισθωτική σχέση είναι νόµιµη ή όχι είτε 
κατά το νόµο 4112/1929 (άρθρο 4 παρ. 2, 3), είτε κατ' εφαρµογή άλλου νόµου. 
Εποµένως, οι ανωτέρω και νεότερες του Ν. 1652/1986 περί χρονοµεριστικών 
µισθώσεων, διατάξεις της ειδικής εκκαθαρίσεως δεν διακρίνουν και άρα, ως 
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ειδικότερη ρύθµιση, εφαρµόζονται και επί της ενοχικής υποσχετικής σχέσεως της 
χρονοµεριστικής µισθώσεως και µάλιστα επί του άρθρου 2 παρ.1 του νόµου αυτού 
(1652/1986) µε τη διάταξη του οποίου ορίζεται ότι "οι καθολικοί ειδικοί διάδοχοι του 
µισθωτή και εκµισθωτή υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του 
δικαιοπαρόχου τους που απορρέουν από τη σύµβαση" (ΟλΑΠ 16/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 614, 
ΚΠολ∆: 943, 1005, 1009, 
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 46, 46α, 
Νόµοι: 2000/1991, άρθ. 14,  
Νόµοι: 2244/1994, άρθ. 9,  
Νόµοι: 2538/1997, άρθ. 31,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πτώχευση και Εξυγίανση - Πτώχευση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1366 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πτώχευση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Αναβολή της πολιτικής δίκης µέχρι να 
περατωθεί η εκκρεµής ποινική διαδικασία. 
- H κήρυξη του εµπόρου σε πτώχευση έχει ως συνέπεια, µεταξύ άλλων, την ανάληψη 
της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας από τον σύνδικο, ο οποίος µόνο αυτός και 
όχι ο πτωχός νοµιµοποιείται ενεργητικά και παθητικά σε δίκες που αφορούν την 
πτωχευτική περιουσία (άρθρα 534, 634, 637, 665 του ΕµπΝ και 2 του ΑΝ 635/1937). 
Αντίθετα, σε δίκες που αφορούν την µεταπτωχευτική περιουσία νοµιµοποιείται 
αποκλειστικά ο πτωχός (ΑΠ 1269/1996).  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης, 
ιδρύεται όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν 
περιέχονται καθόλου ή δεν αναφέρονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
κατάλληλου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός 
χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων.  
- Ο αναιρετικός λόγος από το άρθρο 559 αριθ. 11 γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Για να είναι ορισµένος, και άρα παραδεκτός ο λόγος αυτός αναίρεσης 
πρέπει να προσδιορίζεται το αποδεικτικό µέσο κατά τρόπο που να προκύπτει η 
ταυτότητα του και να καθορίζεται το περιεχόµενο του, ώστε να είναι δυνατό να κριθεί 
αν αυτό είναι κρίσιµο για την απόδειξη ή ανταπόδειξη του ισχυρισµού, ο νόµιµος 
τρόπος επίκλησης του αποδεικτικού µέσου ενώπιον του δικάσαντος δικαστηρίου, ο 
ισχυρισµός προς απόδειξη ή ανταπόδειξη του οποίου έγινε η επίκληση του 
αποδεικτικού µέσου και οι κρίσιµες παραδοχές του δικαστηρίου (ΑΠ 324/2009).  
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- Ο προβλεπόµενος στο άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο της ουσίας παραµόρφωσε το περιεχόµενο αποδεικτικού, κατά την 
έννοια των άρθρων 339 και 432 επ. ΚΠολ∆, εγγράφου, ήτοι προέβη σε εσφαλµένη 
ανάγνωση του κειµένου του, αποδίδοντας σ' αυτό περιεχόµενο καταδήλως 
διαφορετικό από το αληθινό, στη συνέχεια δε, στηριζόµενο αποκλειστικώς ή κατά 
κύριο λόγο στο έγγραφο αυτό, κατέληξε σε επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα 
αποδεικτικό πόρισµα αναφορικά µε πράγµατα έχοντα ουσιώδη επιρροή στην έκβαση 
της δίκης. ∆εν ιδρύεται όµως ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο, µετά από εκτίµηση 
του περιεχοµένου του εγγράφου, καταλήγει σε διαπίστωση διαφορετική από εκείνη 
που ο αναιρεσείων θεωρεί ως σωστή, καθώς και όταν σχηµάτισε την κρίση του από 
τη συνεκτίµηση περισσότερων αποδεικτικών µέσων, µεταξύ των οποίων και το 
επίµαχο έγγραφο, χωρίς τούτο να εξαίρεται ιδιαιτέρως. Για να είναι ορισµένος ο 
λόγος αυτός αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται το αληθές περιεχόµενο του 
παραµορφωθέντος εγγράφου, το διαφορετικό από αυτό περιεχόµενο που δέχθηκε το 
δικαστήριο, καθώς και το επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα συµπέρασµα περί της 
συνδροµής ή µη κρίσιµων γεγονότων που κατέληξε το δικαστήριο (ΑΠ 920/98).  
- Η υπό του άρθρου 250 ΚΠολ∆ προβλεποµένη αναβολή της πολιτικής δίκης µέχρι να 
περατωθεί η εκκρεµής ποινική διαδικασία, η επηρεάζουσα τη διάγνωση της 
διαφοράς, της κατάστασης αντικείµενο της πολιτικής δίκης, ανάγεται στην 
αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας (ΑΠ 1367/2002). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
ΕµπΝ: 534, 634, 637, 665, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πτώχευση και Εξυγίανση - Πτώχευση 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου 
Αριθµός απόφασης: 150 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πτώχευση. Σε περίπτωση πτώχευσης της οµόρρυθµης εταιρείαςκηρύσσονται σε 
πτώχευση και τα οµόρρυθµα µέλη της και χωρίς άλλη διατύπωση. Αναστολή 
αναγκαστικής εκτέλεσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 25 Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα) «µε την επιφύλαξη 
της διάταξης του άρθρου 26 περί (ενέγγυων πιστωτών) από την κήρυξη της 
πτώχευσης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα των 
πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών 
απαιτήσεών τους. Ιδίως απαγορεύεται η έναρξη ή συνέχιση της αναγκαστικής 
εκτέλεσης, η άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών, η συνέχιση των 
δικών επί αυτών, η άσκηση ή εκδίκαση ένδικων µέσων, η έκδοση πράξεων 
διοικητικής ή φορολογικής φύσης ή η εκτέλεση τους σε στοιχεία της πτωχευτικής 
περιουσίας», περαιτέρω δε κατά το άρθρο 7 α εδάφιο του ίδιου Νόµου «επί 
πτώχευσης οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων εµπορικών εταιριών µε την ίδια απόφαση 
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µε την οποία κηρύσσεται σε πτώχευση η εταιρία κηρύσσονται σε πτώχευση και τα 
οµόρρυθµα µέλη της και χωρίς άλλη διατύπωση».  
- Από την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 938 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι για το 
παραδεκτό της αίτησης αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτείται η 
προηγούµενη ή τουλάχιστον ταυτόχρονη άσκηση ανακοπής των άρθρων 933 επ. ή 
936 ΚΠολ∆ (ΕφΘεσ 14/1994 Ελ∆νη 37.182, Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολ∆ 1997, άρθρο 
938.492). Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί λογική συνέπεια του δικαιολογητικού λόγου 
του θεσµού της αναστολής, δηλαδή του κινδύνου της µετέπειτα ανατροπής του 
εκτελεστού τίτλου και γενικότερα της νοµιµότητας της εκτελεστικής διαδικασίας και 
κατά συνέπεια του ενδεχόµενου να υποστεί ο καθ΄ ου µια αδικαιολόγητη εκτέλεση. 
Ως άσκηση ανακοπής νοείται η κατάθεσή της και η επίδοσή της στον αντίδικο, µε την 
οποία και ολοκληρώνεται. Το ένδικο βοήθηµα πρέπει να έχει ασκηθεί νοµότυπα και 
εµπρόθεσµα. Αν δεν υφίστανται οι άνω προϋποθέσεις, η αίτηση αναστολής 
απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη. Η άσκηση δε της ανακοπής πρέπει 
να αποδεικνύεται µε την προσαγωγή αντιγράφου της και της έκθεσης επίδοσης αυτής 
στον καθ΄ ου η ανακοπή (Β. Βαθρακοκοίλη ο.π σελ. 492).  
Περαιτέρω για την χορήγηση της αναστολής πρέπει να πιθανολογηθεί το παραδεκτό 
κατ΄ αρχήν της ανακοπής και βεβαίως η βασιµότητα ενός τουλάχιστον λόγου της 
καθώς επίσης και ότι η εκκρεµής αναγκαστική εκτέλεση θα προκαλέσει 
ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα (ΚΠολ∆ Κεραµέα - Κονδύλη - Νίκα, εκδ. 2000, 
άρθρο 938 παρ. 1-4, σελ. 1805 επ., βλ. και ΕφΑθ 6887/2003 Ελ∆νη 2004/203, 
ΜΠρΛαµ 2474/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 933, 936, 938, 
ΠτωχΚωδ: 25, 26, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 605 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ρύθµιση χρεών σε τράπεζες. Αγρότες. Παραπέµπει στην Ολοµέλεια. 
- Με τον µοναδικό λόγο της κρινοµένης αιτήσεως αναιρέσεως από τον αριθµό 1 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆ προβάλλεται η αιτίαση, ότι µε την κρίση αυτή παραβιάσθηκαν οι 
ως άνω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 5 ν. 3259/2004, καθόσον 
δεν εφαρµόζονται "σε νοµικά πρόσωπα αλλά µόνο και αποκλειστικά για οφειλές από 
δάνεια ή πιστώσεις που χορηγήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα κατ' επάγγελµα αγρότες 
για την επαγγελµατική τους αγροτική δραστηριότητα". Με τον λόγο αυτόν της 
αναιρέσεως, εποµένως, φέρεται προς κρίση το ζήτηµα εάν ως αγρότες, σύµφωνα µε 
τις ανωτέρω διατάξεις, θεωρούνται, πέραν των φυσικών και τα νοµικά πρόσωπα και 
µάλιστα τόσο οι προσωπικές, όσο και οι κεφαλαιουχικές εταιρίες ή οι αγροτικοί 
συνεταιρισµοί κλπ, τα οποία ασχολούνται µε την γεωργία και εάν τελικώς 
δικαιούνται και τα νοµικά πρόσωπα την προνοµιακή µεταχείριση, την οποία κατά τα 
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ως άνω προβλέπει ο νόµος για τους αγρότες. Το ζήτηµα δε αυτό είναι γενικοτέρου 
ενδιαφέροντος, αφού αφορά το σύνολον των ασχολουµένων µε την γεωργία νοµικών 
προσώπων. Πρέπει εποµένως, ο µοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως να 
παραπεµφθεί στην πλήρη Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, σύµφωνα µε τις ανωτέρω 
διατάξεις.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 3259/2004, άρθ. 39, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τραπεζικό ∆ίκαιο - ∆ανειακές Συµβάσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1405 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής από δανειακή σύµβαση. Ρύθµιση δανεικών συµβάσεων. Αρχ'η 
ισότητας. Καταχρηστική αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 904, 915 και 916 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι δεν µπορεί 
να γίνει αναγκαστική εκτέλεση µε βάση εκτελεστό τίτλο, όπως κατά το άρθρο 904 
ιδίου κώδικα, είναι και η διαταγή πληρωµής, αν από τον τίτλο δεν προκύπτει το 
βέβαιο και εκκαθαρισµένο της απαίτησης ∆εν είναι βέβαιη η απαίτηση όταν από τον 
τίτλο προκύπτει ότι αυτή τελεί υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσµία, πριν την 
πλήρωση της αίρεσης ή την πάροδο της προθεσµίας, αφού µέχρι τη συντέλεση των 
γεγονότων αυτών δεν υφίσταται υποχρέωση του οφειλέτη και αντίστοιχο δικαίωµα 
του δανειστή, προς ικανοποίηση του οποίου αποσκοπεί η αναγκαστική εκτέλεση. 
Εκκαθαρισµένη είναι η απαίτηση όταν από τον τίτλο προκύπτει κατά ποσόν και 
ποιόν, είναι δε εκκαθαρισµένη η χρηµατική απαίτηση όταν το ποσό αυτής δεν είναι 
ακριβώς καθορισµένο κατά ποσό, αλλά µπορεί να εξευρεθεί µε τη διενέργεια 
µαθηµατικών πράξεων.  
- Με το άρθρο 30 του ν. 2789/2000, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 47 του ν. 
2873/2000 και αντικαταστάθηκε εν µέρει µε το άρθρο 42 ν. 2912/2001 ορίστηκαν τα 
εξής: α) κατ' εξαίρεση των κειµένων διατάξεων η συνολική οφειλή σε καθυστέρηση 
από κάθε είδους συµβάσεων δανείων ή πιστώσεων, εκτός των αναφεροµένων 
εξαιρέσεων, που έχουν συνοµολογηθεί µε πιστωτικά ιδρύµατα και οι σχετικές 
συµβάσεις έχουν καταγγελθεί ή οι αλληλόχρεοι λογαριασµοί έχουν κλείσει οριστικά 
µέχρι 31.12.2000 δεν δύναται να υπερβαίνει ορισµένο πολλαπλάσιο (τετραπλάσιο, 
τριπλάσιο, διπλάσιο) του ληφθέντος κεφαλαίου συν συµβατικούς τόκους όχι πλέον 
του 50% του κεφαλαίου, β) καθορίστηκε ο τρόπος καταλογισµού των τµηµατικών 
καταβολών που έγιναν από τους οφειλέτες ή τρίτους υπέρ αυτών, γ) προσδιορίστηκε 
ο τρόπος εκτοκισµού του προκύπτοντος ολικού ποσού, µετά τον γενόµενο 
προσδιορισµό της (ρύθµισης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα, δ) ανεστάλη η έναρξη και η 
συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης διαδοχικώς µέχρι 31.12.2001 
και ήρθη ρητώς η αναστολή αυτή από 1.1.2002, ε) ορίστηκε ότι οι διατάξεις αυτές 
περί επαναπροσδιορισµού του ύψους της οφειλής, δεν επηρεάζουν όσα σχετικώς 
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κρίθηκαν τελεσιδίκως ή ρυθµίστηκαν µε νόµο ή µε συµβιβασµό, αναγνώριση χρέους 
ή άλλη συµφωνία µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων και των οφειλετών, µέχρι 
9.5.2001 και οι σχετικές συµφωνίες εξακολουθούν να ισχύουν, στ) ορίστηκε ότι σε 
όσες περιπτώσεις το ύψος της απαίτησης είχε καθορισθεί µε τελεσίδικες δικαστικές 
αποφάσεις ή µε συµφωνίες µεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτικού ιδρύµατος, σε 
ποσό ανώτερο του άνω πολλαπλασίου, και µετά την 31.12.2000 απέµενε ανεξόφλητο 
υπόλοιπο, πέραν του εν λόγω πολλαπλασίου, το υπόλοιπο αυτό, το επί πλέον δηλαδή 
του εν λόγω πολλαπλασίου διαγράφεται, ποσά δε που καταβλήθηκαν από τους 
οφειλέτες ή τρίτους οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως ύψους δεν αναζητούνται, ζ) ορίστηκε 
ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται όπως, εντός προθεσµίας 90 ηµερών από την 
υποβολή σχετικής αίτησης, χορηγούν στον οφειλέτη αντίγραφα των δανειστικών 
συµβάσεων και κατάσταση µε ανάλυση του ύψους της οφειλής καθώς και αντίγραφα 
των υφισταµένων καρτελών και των παραστατικών, η) τέλος ορίστηκε ότι µετά την 
παρέλευση του χρόνου της αυτοδίκαιης αναστολής έναρξης ή συνέχισης των πράξεων 
της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (31.12.2001) και εφόσον µε σχετικές 
συµφωνίες µεταξύ οφειλετών και των πιστωτικών ιδρυµάτων δεν είχε συµφωνηθεί 
διαφορετικά, αίρεται αυτοδικαίως η αναστολή και τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να 
συνεχίσουν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, προς ικανοποίηση των 
απαιτήσεών τους µε την προϋπόθεση ότι µε δήλωσή τους, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας θα προσδιορίσουν το οφειλόµενο ποσό της απαίτησης σύµφωνα µε τις εν 
λόγω διατάξεις. Επακολούθησε ο ν. 3259/2004, που ισχύει από 4.8.2004, µε το άρθρο 
39 του οποίου επαναρρυθµίστηκαν εν µέρει οι προς τραπεζικά ιδρύµατα οφειλές από 
συµβάσεις δανείων και πιστώσεων, που είχαν συνοµολογηθεί µέχρι 4.8.2004. Η 
µονοµερής ως άνω δήλωση του επισπεύδοντος αναγκαστική εκτέλεση πιστωτικού 
ιδρύµατος για το ύψος της οφειλής συνιστά ex lege µεταγενέστερη αναβλητική 
αίρεση, για την έναρξη ή συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, 
πληρούται δε µε µόνη τη γνωστοποίησή της στον καθού η εκτέλεση, και δεν 
αναφέρεται στην απαίτηση, η οποία από τον εκτελεστό τίτλο είναι βέβαιη και 
εκκαθαρισµένη, προσδιορίζεται δε κατ' αναπροσαρµογή, σύµφωνα µε τις εν λόγω 
διατάξεις, µε την τέλεση αριθµητικών πράξεων και αφού ληφθεί ως βάση το ποσό της 
οφειλής (ληφθέν κεφάλαιο προκειµένου περί συµβάσεων δανείων ή πιστώσεων ή της 
οφειλής όπως είχε διαµορφωθεί κατά την τελευταία εκταµίευση του αλληλόχρεου 
λογαριασµού), παρέχεται δε στον καθού η εκτέλεση οφειλέτη, όπως και στις λοιπές 
περιπτώσεις που επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση προς είσπραξη χρηµατικών 
απαιτήσεων, µε ανακοπή του κατά το άρθρο 933 ΚΠολ∆ να ισχυρισθεί και αποδείξει 
ότι το ποσό της απαίτησης, όπως αυτή προσδιορίζεται στη δήλωση της τράπεζας, δεν 
είναι εκείνο που προκύπτει ως οφειλόµενο, σύµφωνα µε τις εν λόγω ρυθµίσεις του 
νόµου και δεν οφείλεται κανένα ποσό ή οφείλεται µικρότερο εκείνου που αναφέρεται 
στη δήλωση του επισπεύδοντος. Το ότι δε ο επαναπροσδιορισµός του οφειλοµένου 
ποσού, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 30 ν. 2789/2000 και του άρθρου 39 ν. 
3259/2004 δεν συνιστά αναβλητική αίρεση για τη γέννηση της προκύπτουσας από 
τον εκτελεστό τίτλο απαίτησης του επισπεύδοντος, συνάγεται και από το ότι, µε τις εν 
λόγω ρυθµίσεις αναπροσαρµογής του ποσού της οφειλής, δεν επήλθε επέµβαση του 
νοµοθέτη, για τις εν λόγω περιπτώσεις, στις δικονοµικές διατάξεις των άρθρων 915 
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και 916 ΚΠολ∆, ούτε κηρύχθηκαν άκυροι εκτελεστοί τίτλοι, γεγονός που θα 
καθιστούσε τις σχετικές διατάξεις αντίθετες προς τις διατάξεις των άρθρων 4, 17 και 
20 του Συντάγµατος και του άρθρου 6 της ΕΣ∆Α, αλλά η επέµβασή του περιορίστηκε 
µόνο στις µεταξύ οφειλετών και πιστωτικών ιδρυµάτων συµβατικές σχέσεις (ΑΠ 
1099/2010). Περαιτέρω, από τους ορισµούς των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι 
δεν επαναπροσδιορίζονται οφειλές που είτε προέρχονται από διαφορετική πλην των 
κατονοµαζοµένων αιτία, είτε δεν έχουν ακόµη καταστεί ληξιπρόθεσµες, είτε τέλος, 
δεν υπερβαίνουν το οριζόµενο πολλαπλάσιο των συνολικώς χορηγηθέντων 
κεφαλαίων ή πιστώσεων, για τις οποίες δεν ισχύει η απαγόρευση έναρξης ή 
συνέχισης των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξάλλου, το άρθρο 30 παρ. 9 
εδ. δ' του ν. 2789/2000 ορίζει: "∆εν υπάγονται στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού, 
απαιτήσεις εκ δανείων ή πιστώσεων το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 750.000.000 
δραχµές, όπως οι απαιτήσεις αυτές έχουν διαµορφωθεί την 31-12-1999 µε 
υπολογισµό της οφειλής σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 2601/1998 κατά τράπεζα, 
δηλαδή αφαιρουµένων των τόκων εξ ανατοκισµών. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις 
προέρχονται από εγγυήσεις ιδιωτών, ως βάση υπολογισµού του παραπάνω ορίου 
λαµβάνεται το ποσό για το οποίο έχει δοθεί η εγγύηση". Η διάταξη του άρθρου 12 
του ν. 2601/1998 στην οποία παραπέµπει το άρθρο 30 παρ.9 εδ. δ' του ν. 2789/2000, 
ορίζει µεταξύ άλλων "Υφιστάµενες συµφωνίες περί ανατοκισµού για συµβάσεις που 
έχουν καταρτισθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού εξακολουθούν να 
ισχύουν. Εάν δεν υπάρχει τέτοια συµφωνία, γίνεται αυτοδίκαια ανατοκισµός ανά 
εξάµηνο κατ' ελάχιστο όριο. Για τα στεγαστικά δάνεια ισχύει ο εξάµηνος 
ανατοκισµός µετά δωδεκάµηνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ενώ για 
τη χορήγηση πιστώσεων µέσω πιστωτικών δελτίων (καρτών) ισχύει ο εξάµηνος 
ανατοκισµός από την πρώτη ανανέωσή της (παρ. 2). Οι διατάξεις της προηγουµένης 
παραγράφου εφαρµόζονται και στις οφειλές για καθυστερούµενους τόκους από 
συµβάσεις δανείων και πιστώσεων που έχουν καταγγελθεί ή οι εξ αυτών λογαριασµοί 
έχουν κλείσει από την έναρξη ισχύος του ν. 1083/1980 µέχρι τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου (παρ. 3). Συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων σε συνάλλαγµα σε φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα που δεν κατοικούν ή δεν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα 
επιτρέπεται να περιλαµβάνουν συµφωνίες περί ανατοκισµού χωρίς κανένα χρονικό ή 
άλλο περιορισµό ή να παραπέµπουν σε σχετικούς όρους πρότυπων συµβάσεων (παρ. 
5)". Από το συνδυασµό των τελευταίων διατάξεων των άρθρων 30 παρ. 9 του ν. 
2789/2000 και 12 του ν. 2601/1998 προκύπτει ότι για τον υπολογισµό του ύψους της 
οφειλής δεν συνυπολογίζονται εκείνοι οι τόκοι εξ ανατοκισµού, οι οποίοι δεν είναι 
σύµφωνοι µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 12 του ν. 2601/98, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι 
αναφέρονται σε χρονικό διάστηµα µικρότερου του εξαµήνου και επιβάλλονται 
µονοµερώς από τα πιστωτικά ιδρύµατα, χωρίς συµφωνία µε τον οφειλέτη. Επίσης, 
προκύπτει ότι συνυπολογίζονται οι συµφωνηµένοι ανατοκισµοί στις περιπτώσεις 
συµβάσεων δανείων ή πιστώσεων σε συνάλλαγµα σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
δεν κατοικούν ή εδρεύουν στην Ελλάδα.  
- Τον από το άρθρο 559 αρ. 14 του ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης για παρά τον νόµο 
κήρυξη ή µη κήρυξη ακυρότητας, µπορούν να θεµελιώσουν και ακυρότητες της 
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αναγκαστικής εκτέλεσης, εφόσον θεµελιώνουν λόγους ανακοπής, προβαλλόµενους µε 
το σχετικό ένδικο βοήθηµα.  
- Η αντίθεση της επισπευδοµένης αναγκαστικής εκτέλεσης στο άρθρο 281 του ΑΚ 
αποτελεί ουσιαστικό ελάττωµα του εκτελεστού τίτλου, το οποίο µπορεί να προβληθεί 
µε ανακοπή του άρθρου 933 του ΚΠολ∆.  
- Εξάλλου, το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, που ορίζει ότι "οι Έλληνες είναι ίσοι 
ενώπιον του νόµου", καθιερώνει όχι µόνο την ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του 
νόµου, αλλά και την ισότητα του νόµου απέναντι σ' αυτούς. Έτσι δεσµεύει και το 
νοµοθέτη, ο οποίος στη ρύθµιση ουσιωδώς οµοίων πραγµάτων, σχέσεων ή 
καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν µπορεί να νοµοθετεί µε τρόπο που να 
κάνει διαφορετική µεταχείρισή των µε διακρίσεις ή εξαιρέσεις, εκτός αν η 
διαφορετική ρύθµιση δεν είναι αυθαίρετη, αλλ' επιβάλλεται από λόγους γενικότερου 
κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος, την ύπαρξη των οποίων ελέγχουν τα 
δικαστήρια. 
Συνεπώς αν γίνει µε νόµο δικαιολογηµένη ειδική ρύθµιση για ορισµένη κατηγορία 
προσώπων και αποκλειστεί από την ρύθµιση αυτή, κατ' αδικαιολόγητη δυσµενή 
διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία, συντρέχει ο ίδιος λόγος που 
δικαιολογεί την ειδική εκείνη µεταχείριση, η διάταξη που εισάγει τη δυσµενή αυτή 
διάκριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγµατική (ΟλΑΠ 19/89).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 904, 915, 916,  
ΑΚ: 281, 
Νόµοι: 2789/2000, άρθ. 30, 
Νόµοι: 2873/2000, άρθ. 47,  
Νόµοι: 2912/2001, άρθ. 42,  
Νόµοι: 3259/2004, άρθ. 39, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1285 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Παραγραφή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 Ν. 3632/1928 χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
είναι οι δικαιοπραξίες που συνάπτονται χρηµατιστηριακώς και έχουν αντικείµενο 
χρηµατιστηριακά πράγµατα, ενώ µε το άρθρο 16 του ίδιου νόµου καθορίζονται 
αποκλειστικά οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές (η αγορά και πώληση τοις µετρητοίς 
κ.λ.π.), µεταξύ των οποίων και κάθε παρεπόµενη δικαιοπραξία σχετιζόµενη µε την 
ενέργεια και την εκτέλεση των κύριων χρηµατιστηριακών συµβάσεων. Στη συνέχεια 
µε το άρθρο 20 παρ.1 Ν. 1806/1988 αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 Ν. 3632/ 1928 και 
ορίστηκε ότι χρηµατιστηριακές συναλλαγές θεωρούνται µόνο: α) η πώληση τοις 
µετρητοίς, η οποία καταρτίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σχετική 
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νοµοθεσία περί χρηµατιστηρίων, β) η πώληση µε ειδικές συµφωνίες, όπως ενδεικτικά 
η παράδοση των αξιών µετά την πάροδο ορισµένης προθεσµίας και γ) κάθε 
δικαιοπραξία συναφής µε τη διενέργεια και την εκτέλεση των ανωτέρω συµβάσεων. 
Στον όρο "πώληση" του άρθρου αυτού νοείται και η αγορά, καθόσον ο νοµοθέτης 
ακολουθεί πλέον ορολογία του Αστικού Κώδικα. Στην κατηγορία γ του άρθρου 20 
παρ. 1 Ν. 1806/1988, δηλαδή των συναφών µε τη διενέργεια και την εκτέλεση κυρίων 
χρηµατιστηριακών συµβάσεων δικαιοπραξιών ή άλλως των παρεπόµενων των κυρίων 
χρηµατιστηριακών συµβάσεων δικαιοπραξιών υπάγεται και η σύµβαση παραγγελίας 
χρηµατιστηριακής αγοραπωλησίας. Περαιτέρω κατά το άρθρο 15 παρ.6 Ν. 3632/1928 
κάθε αξίωση που πηγάζει από χρηµατιστηριακή συναλλαγή παραγράφεται µετά 
πάροδο έτους από τη λήξη του έτους κατά το οποίο συνήφθη η συναλλαγή. Από το 
συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων (οι οποίες ίσχυαν µέχρι την 1-11-2007, οπότε 
καταργήθηκαν µε το άρθρο 85 Ν. 3606/2007 αλλά έχουν εφαρµογή στην προκειµένη 
περίπτωση διαχρονικώς) και ενόψει της γενικότητας στη διατύπωση της διατάξεως 
του άρθρου 15 παρ.6 Ν. 3236/1928 που δεν διακρίνει σε κύρια ή παρεπόµενη 
χρηµατιστηριακή συναλλαγή προκύπτει ότι η ως άνω ετήσια παραγραφή ισχύει για 
τις αξιώσεις τόσο από τις κύριες χρηµατιστηριακές συµβάσεις όσο και από τις 
παρεπόµενες ή συναφείς, όπως είναι και εκείνη της χρηµατιστηριακής παραγγελίας 
(ΑΠ 1429/2008). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 261 ΑΚ "Την παραγραφή διακόπτει η έγερση της 
αγωγής. Η παραγραφή που διακόπηκε µε τον τρόπο αυτό αρχίζει και πάλι από την 
τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου". Από τις διατάξεις 
αυτές συνάγεται ότι αν η παραγραφή διακόπηκε µε την άσκηση της αγωγής, η ίδια 
παραγραφή, δηλαδή οµοειδής µε αυτή που διακόπηκε, αρχίζει σε κάθε περίπτωση και 
ανεξαρτήτως του είδους της ως βραχυπρόθεσµης ή συνήθους, ευθύς από την έγερση 
της αγωγής, διακόπτεται δε µετά από κάθε διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του 
δικαστηρίου και αµέσως µετά την επιχείρηση αυτής αρχίζει ισόχρονη µε την αρχική 
παραγραφή, η οποία µπορεί να συµπληρωθεί µε την παρέλευση του χρόνου που 
ισχύει γι' αυτήν, εφόσον δεν µεσολαβήσει κάποια νέα διαδικαστική ενέργεια ή άλλος 
λόγος διακοπής πριν από την τελεσίδικη περάτωση της δίκης. Έτσι, εφόσον η αξίωση 
έχει καταστεί επίδικη, η παραγραφή µπορεί να συµπληρωθεί σε επιδικία αν οι 
διάδικοι απρακτούν. Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 261 ΑΚ 
θεωρείται διαδικαστική πράξη συνεπαγόµενη διακοπή της παραγραφής κάθε πράξη 
των διαδίκων ή των νοµίµων εκπροσώπων και πληρεξουσίων τους ή της δικαστικής 
αρχής που περιέχει τα στοιχεία δικαστικής ενέργειας και είναι κατά τις ισχύουσες 
δικονοµικές διατάξεις αναγκαία για την έναρξη, συνέχιση ή αποπεράτωση της δίκης 
(ΟλΑΠ 1/2011). Τέτοια διαδικαστική πράξη που συνεπάγεται τη διακοπή της 
παραγραφής δεν είναι η µετά την αναβολή της συζητήσεως της υποθέσεως µεταφορά 
της στο πινάκιο σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδ. β ΚΠολ∆, (ήδη δε 
εδ.γ, µετά την προσθήκη δευτέρου εδαφίου µε το άρθρο 22 παρ. 2 Ν. 3994/2011), που 
έχει ως εξής: "Αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραµµατέας οφείλει αµέσως µετά το 
τέλος της συνεδρίασης να µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που 
πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιµο που ορίσθηκε". Τούτο δε: (α) διότι η 
"µεταφορά" της υποθέσεως από τον γραµµατέα δεν συνιστά πράξη των διαδίκων, των 
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νοµίµων εκπροσώπων ή των πληρεξουσίων τους ή του δικαστηρίου και (β) διότι η 
ενέργεια αυτή του γραµµατέα δεν αποτελεί ορισµό δικασίµου, ώστε να θεωρηθεί 
διαδικαστική πράξη, αφού ο προσδιορισµός γίνεται προηγουµένως από το δικαστήριο 
που αποφασίζει την αναβολή και απλώς υλοποιείται από τον γραµµατέα. Τέλος στην 
περίπτωση κατά την οποία το αφετήριο χρονικό σηµείο ενάρξεως της παραγραφής 
τοποθετείται από τη διάταξη που την προβλέπει στη λήξη του έτους κατά το οποίο 
γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη της αξιώσεως, όπως στην ενιαύσια 
παραγραφή του άρθρου 15 παρ.6 Ν. 3632/1928, η νέα παραγραφή, µετά τη διακοπή 
της, αρχίζει από το τέλος του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η διαδικαστική 
ενέργεια µε την οποία διακόπηκε, µε συµπληρωµατική κατά τούτο εφαρµογή της 
διατάξεως του άρθρου 270 παρ. 2 ΑΚ (ΟλΑΠ 15/1992, ΑΠ 369/2010). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.1 εδ.α ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, 
ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Από τη ρητή διατύπωση της 
διατάξεως αυτής προκύπτει ότι ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως δεν ιδρύεται για 
παράβαση δικονοµικών κανόνων. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά γεγονότα 
προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής ο ιδρυόµενος µε αυτήν λόγος αναιρέσεως έχει εφαρµογή 
µόνο όταν ο ισχυρισµός για την απόδειξη του οποίου προσκοµίσθηκε το έγγραφο 
ερευνήθηκε κατ' ουσίαν, ενώ δεν υπάρχει πεδίο εφαρµογής του όταν ο σχετικός 
ισχυρισµός απορρίφθηκε ως αόριστος ή µη νόµιµος, οπότε δεν υπήρξε στάδιο 
έρευνας των αποδεικτικών µέσων και συνακόλουθα των εγγράφων. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 261, 270, 
ΚΠολ∆: 226, 559 αριθ. 20, 
Νόµοι: 3632/1928, άρθ. 15, 16, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο - Χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 962 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Ελευθερία συµβάσεων. Αναιτιώδης υπόσχεση ή 
αναγνώριση χρέους. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Απαράδεκτη η 
µεταβολή της βάσης της αγωγής. Αναιρείται εν µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 15 παρ. 6 του Ν. 3632/1928, που δεν καταργήθηκε µε το 
άρθρ. 17 του ΕισΝΑΚ, κάθε αξίωση που πηγάζει από χρηµατιστηριακή συναλλαγή 
παραγράφεται µετά πάροδο ενός έτους από τη λήξη του έτους στο οποίο έγινε, ενώ 
κατά τη διάταξη του άρθρ. 20 παρ. 1στοιχ. (γ) του Ν. 1806/1988, χρηµατιστηριακή 
συναλλαγή είναι και κάθε δικαιοπραξία συναφής µε τις αναφερόµενες στο άρθρο 
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αυτό κύριες χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Τα παραπάνω άρθρα καταργήθηκαν από 
1.11.2007 µε το άρθρ. 85 του Ν. 3606/2007, όµως εφαρµόζονται στην παρούσα 
υπόθεση που αφορά αξιώσεις αναγόµενες σε προηγούµενο χρονικό διάστηµα, δηλαδή 
των ετών 1999-2001. Από το συνδυασµό λοιπόν των άρθρων αυτών προκύπτει ότι η 
παραπάνω ετήσια παραγραφή ισχύει και προκειµένου για αξιώσεις µεταξύ των 
συµβαλλοµένων στη σύµβαση παραγγελίας χρηµατιστηριακής συναλλαγής, που είναι 
µορφή της κατ' άρθρ. 90 του ΕµπΝ εµπορικής παραγγελίας (ΑΠ 1146/2003) και 
συνιστά παρεπόµενη σύµβαση σε σχέση µε την κύρια χρηµατιστηριακή σύµβαση, 
όπως µεταξύ άλλων είναι και αυτή της αγοραπωλησίας µετοχών (ΟλΑΠ 28/2007, 
16/2008, ΑΠ 328/2010, 369/2010).  
- Από τη διάταξη του άρθρ. 361 ΑΚ, µε την οποία θεσπίζεται η ελευθερία της 
σύναψης ποικίλου περιεχοµένου συµβάσεων δεσµευτικών για τους συµβαλλοµένους, 
αρκεί το περιεχόµενό τους να µην προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόµου ή στα 
χρηστά ήθη, προκύπτει ότι είναι ισχυρή η σύµβαση µε την οποία αναγνωρίζει κάποιος 
το χρέος του από ορισµένη αιτία. Η σύµβαση αυτή, η οποία διαφέρει από τη 
ρυθµιζόµενη από το άρθρ. 873 ΑΚ αναιτιώδη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, 
καταρτίζεται ατύπως και ενδέχεται να είναι απλώς επιβεβαιωτική του υπάρχοντος 
χρέους, µε την έννοια ότι τα µέρη δεν θέλησαν να δηµιουργήσουν µ' αυτή νέα 
αυτοτελή ενοχή, αλλά απέβλεψαν είτε στη δηµιουργία απλού αποδεικτικού µέσου µε 
τη µορφή της εξώδικης οµολογίας (άρθρ. 352§2 ΚΠολ∆) είτε στη διακοπή της 
παραγραφής (άρθρ. 260 ΚΠολ∆) ή σε ανάλογα νοµικά αποτελέσµατα κατά τα άρθρα 
λ.χ. 156, 272§2 ΑΚ είτε γενικότερα στην αποσαφήνιση ή στη διασφάλιση της 
βασικής ενοχής από τυχόν ελαττώµατα και ενστάσεις, από τις οποίες γίνεται έτσι 
ρητή ή σιωπηρή παραίτηση (ΑΠ 523/2001). Κατά κανόνα όµως µε την αιτιώδη 
αναγνώριση χρέους επιδιώκεται η δηµιουργία νέας ενοχικής σχέσης σε 
αντικατάσταση της παλαιάς (άρθρ. 436 ΑΚ) και απαλλαγµένης συνεπώς από τις 
ενστάσεις που µπορούσαν να προταθούν στο πλαίσιο αυτής (ΑΠ 779/2004).  
- Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, που ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από 
τον αριθ. 20 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας από 
εσφαλµένη ανάγνωση αποδεικτικού κατά την έννοια των άρθρ. 339 και 432 επ. 
ΚΠολ∆ εγγράφου δέχθηκε ως περιεχόµενό του κάτι διαφορετικό από το πραγµατικό, 
δηλαδή ότι περιέχει περιστατικά προφανώς διάφορα από εκείνα που πράγµατι 
περιλαµβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο το 
δικαστήριο ορθώς ανέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο 
που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό, αφού στην περίπτωση αυτή πρόκειται για παράπονο 
αναγόµενο στην εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών, που εκφεύγει από τον 
αναιρετικό έλεγχο. Παραµόρφωση εγγράφου κατά την έννοια του παραπάνω 
αναιρετικού λόγου συνιστά και η παράλειψη του δικαστηρίου να αναγνώσει µέρος 
του εγγράφου, όταν το µέρος αυτό είναι κρίσιµο για την ουσία της υπόθεσης, δηλαδή 
για να θεµελιώνεται ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 20 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ θα 
πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο που φέρεται ότι παραβιάσθηκε κατά το 
περιεχόµενό του. ∆εν αρκεί έτσι ότι το συνεκτίµησε απλώς µε άλλα αποδεικτικά 
µέσα, χωρίς να εξάρει το περιεχόµενό του σε σχέση µε το αποδεικτικό πόρισµα στο 
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οποίο κατέληξε και το οποίο, εξ άλλου, θα πρέπει να είναι επιζήµιο για τον 
αναιρεσείοντα αναφορικά µε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης (ΟλΑΠ 1/1999, ΑΠ 1627/ 2010). Ο ίδιος λόγος αναίρεσης για να είναι 
ορισµένος θα πρέπει στο αναιρετήριο να προσδιορίζονται α) το αληθινό περιεχόµενο 
του φερόµενου ως παραµορφωθέντος εγγράφου, β) το περιεχόµενο που προσέδωσε σ' 
αυτό η προσβαλλόµενη απόφαση, ώστε από τη σύγκριση να καθίσταται εµφανές το 
διαγνωστικό σφάλµα της, γ) ο ουσιώδης πραγµατικός ισχυρισµός για την απόδειξη ή 
την ανταπόδειξη του οποίου χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο και δ) το επιζήµιο για τον 
αναιρεσείοντα αποδεικτικό πόρισµα, στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο εξ αιτίας της 
παραµόρφωσης του εγγράφου.  
- 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§1 του 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, ΑΠ 389/2010, 43/2010).  
- Με βάση τις παραδοχές του το Εφετείο, αφού εξαφάνισε µε την προσβαλλόµενη 
απόφασή του την πρωτόδικη απόφαση που είχε κρίνει διαφορετικά, απέρριψε 
ακολούθως την ένδικη αγωγή κατ' ουσίαν λόγω της παραγραφής των προβαλλόµενων 
µ' αυτή αξιώσεων της αρχικής ενάγουσας και ήδη της αναιρεσείουσας. Με τον πρώτο 
λόγο της αίτησης αναίρεσης η αναιρεσείουσα αιτιάται την προσβαλλόµενη απόφαση 
για πληµµέλεια από τον αριθµό 20 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, ισχυριζόµενη ότι το 
Εφετείο παραµόρφωσε το περιεχόµενο της από 20.2.2001 έγγραφης αναγνώρισης του 
επίδικου χρέους από τον αναιρεσίβλητο, αφού εξέλαβε ότι η από µέρους του 
αναγνώριση δεν έγινε στις 20.2.2001, αλλά στις 20.2.2002, δηλαδή ένα έτος 
αργότερα, µε αποτέλεσµα να κρίνει ακολούθως εσφαλµένα ότι κατά το χρόνο της 
αναγνώρισης είχε συµπληρωθεί η παραγραφή των αναγόµενων στο έτος 2000 
αξιώσεων της αναιρεσείουσας και συνεπώς η αναγνώριση δεν διέκοψε κατά το άρθρ. 
260 ΑΚ την παραγραφή των αναγόµενων στο έτος αυτό αξιώσεών της. Σύµφωνα µε 
τις παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης η αναγνώριση του επίδικου χρέους 
από τον αναιρεσίβλητο έγινε µε την από 20.2.2001 επιστολή του προς την 
αναιρεσείουσα, όπως αυτό ρητά αναφέρεται στη σελίδα 7 της απόφασης, αλλά και 
προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση της επιστολής αυτής (άρθρ. 561§1 
ΚΠολ∆). Όµως εσφαλµένα στην επόµενη σελίδα της ίδιας απόφασης αναφέρεται ως 
χρόνος της αναγνώρισης η 20.2.2002, µε συνέπεια να κριθεί στη συνέχεια από το 
Εφετείο, µε βάση την εσφαλµένη αυτή παραδοχή, ότι κατά το χρόνο της αναγνώρισης 
είχε συµπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής και των αναγόµενων στο έτος 2000 
αξιώσεων της αναιρεσείουσας. Υφίσταται συνεπώς κατά την έννοια αυτή 
παραµόρφωση τελικά του περιεχοµένου της ως άνω έγγραφης αναγνώρισης και 
µάλιστα κρίσιµη για την ουσία της υπόθεσης, αφού επηρέασε καθοριστικά το 
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διατακτικό της προσβαλλόµενης απόφασης. Ο αναιρεσίβλητος θεωρεί µε το έγγραφο 
σηµείωµά του αλυσιτελή τον παραπάνω λόγο της αίτησης αναίρεσης, ισχυριζόµενος 
ότι ακόµη και αν γίνει δεκτό ότι διακόπηκε ήδη από τις 20.2.2001 η παραγραφή των 
αναγόµενων στο έτος 2000 αξιώσεων της αναιρεσείουσας, αυτή επανάρχισε κατά το 
άρθρ. 270 ΑΚ από την εποµένη της διακοπής της και συµπληρώθηκε συνεπώς πριν 
από την άσκηση της ένδικης αγωγής. Όµως ο σχετικός ισχυρισµός του δεν 
προβλήθηκε απ' αυτόν στο δικαστήριο της ουσίας, ώστε να αποτελέσει εκεί 
αντικείµενο έρευνας και ούτε πολύ περισσότερο µπορεί να ερευνηθεί για πρώτη φορά 
στο πλαίσιο της αναιρετικής δίκης. Εποµένως είναι βάσιµος ο πρώτος λόγος της 
αίτησης αναίρεσης και πρέπει αυτός να γίνει δεκτός προκειµένου να αναιρεθεί η 
προσβαλλόµενη απόφαση κατά το µέρος που έκρινε παραγεγραµµένες τις αναγόµενες 
στο έτος 2000 επίδικες αξιώσεις της αναιρεσείουσας.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 156, 224, 249, 270, 272, 361, 436, 873, 
ΕισΝΑΚ: 17, 
ΚΠολ∆: 339, 352, 452, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 20, 
Νόµοι: 3632/1928, άρθ. 15, 
Νόµοι: 1806/1988, άρθ. 20,  
Νόµοι: 3606/2007, άρθ. 85,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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